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Sammanfattning 
 
 
Introduktion: NAE/MAG systemet är ett endogent signalsystem i cellen bestående av 
signalsubstanser, enzymer och receptorer. De ingående signalsubstanserna Anandamid 
och 2-arakidonoylgycerol (2-AG) är involverade i cancer på flera sätt, bland annat så har 
de cancer motverkande effekter. Flera av de ingående molekylerna i NAE/MAG systemet 
är dysreglerade vid olika sjukdomstillstånd bl.a. vid prostatacancer, som är en av de 
vanligaste cancerformerna i världen. Vad dysregleringen beror på är inte klarlagt. I 
denna studie undersöktes hur tumörcellens mikromiljö påverkar uttrycket av NAE/MAG 
relaterade enzymer och receptorer. Tumörcellens mikromiljö skiljer sig från den 
generella cellulära mikromiljön genom att vara förknippad med inflammation och surt 
pH. Syftet med studien är att hitta mål för framtida läkemedel mot cancer.  
 
Metod: AT-1 celler (en prostatacancer cellinje från råtta) odlades och behandlades med 
inflammatoriska cytokinen interleukin 6 (IL-6) och laktatinducerad sur miljö. 
Resultaten jämfördes med obehandlade celler. BCA metoden användes för att jämföra 
proteinkoncentrationerna mellan de olika cellbehandlingarna, för att se hur cellantalet 
påverkades. Real-Time qPCR användes för att jämföra mRNA uttrycket av följande 
ingående molekyler inom NAE/MAG systemet: Dgla, Dglb, Cnr1, Cnr2, Napepld, Faah, 
Naaa, Mgll, Abhd6, Abhd12 och Ptgs2.  
 
Resultat: Proteinmängden minskades signifikant av surt pH, medan den var opåverkad 
av IL-6. Ingen av generna påverkades signifikant av IL-6 behandlingen, förutom Abhd6 
vars mRNA nivå minskades med 30%. Behandling med surt pH gav en knapp minskning 
av Mgll, dubblerade mRNA uttrycket av Dgla och halverade uttrycket av Cnr2. 
 
Slutsats: Studien visade att behandlingen av cellerna under tumörliknande 
förhållanden påverkar balansen av komponenterna i NAE/MAG systemet. Försök i 
tumörliknande miljöer är intressant för att se vad som orsakar förändringarna i cellens 
beteende. Kunskapen om orsakerna kan leda till nya läkemedelsbehandlingar. 
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Introduktion 
 
 
Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen [1]. Sjukdomen drabbar 
främst äldre män: hälften är över 70 år när de diagnostiseras, endast ett fåtal under 40. 
Vad som orsakar sjukdomen är inte helt klart, men faktorer såsom kost, miljö, livsstil 
och arvsanlag tros bidra. Det vanligaste är att sjukdomsförloppet fortskrider långsamt 
och att symtomen uppkommer först när sjukdomen har spridit sig. Det ökar risken för 
att sjukdomen befinner sig i ett framskridet stadium när den diagnostiseras. Ur 
behandlingssynpunkt kan prostatacancer delas in i tre olika skeden. I det första skedet 
har sjukdomen inte spridit och går att bota. I det andra skedet har cancern spridit sig 
men kan bromsas med hormonbehandling. I det tredje skedet svarar cancern inte lika 
bra på hormonbehandlingen [2]. I det här framskridna stadiet är 
behandlingsalternativen få och chansen för tillfrisknande låg [3].  
  
N-acyletanolamin (NAE)/ monoacylglycerol (MAG) systemet är ett endogent 
signalsystem i cellen, bestående av de bioaktiva lipidgrupperna NAE och MAG samt 
deras korresponderande molekyler; prekursorer, syntesenzymer, nedbrytningsenzymer 
och receptorer. I NAE gruppen ingår bland annat endocannabinoiden anandamid, anti-
inflammatoriska palmityoletanolamid och aptithämmande oleoyletanolamid. Till MAG 
gruppen hör bl.a. endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol (2-AG) och relativt okända 
2-oleoylglycerol. De mest studerade substanserna inom NAE/MAG systemet är 
anandamid och 2-AG som utövar sina effekter via cannabinoidreceptorerna (CBR), CB1R 
och CB2R [4]. CB1R förekommer främst i centrala nervsystemet, men också i vissa 
perifera vävnader som t.ex. prostatan. CB2R förekommer främst i immunsystemet [5].  
 
Anandamid och 2-AG har visat sig kunna motverka cancer på flera olika sätt; de hämmar 
cellernas delning och spridning samt inducerar celldöd. De exakta mekanismerna bakom 
de cancerhämmande effekterna är oklara [6] men studier har visat att CB1 och CB2 är 
kopplade till flera signalvägar som är involverade i tumörprogressionen, [7] även 
receptor oberoende mekanismer förekommer. Cellmembranlipiden ceramid frisätts när 
cannabinoider binder till CB1R och CB2R och ha en viktig roll i sammanhanget. Den har 
visat sig ha cancer hämmande effekter både via receptorberoende och 
receptoroberoende mekanismer|8]. Endocannabinoider är även involverade i 
stimulering av immunförsvaret vid cancer; de stimulerar en ansamling av tumörceller 
och minskar migreringen av makrofager, särskilt den tumör främjande makrofagern M2 
[7].  
 
De cancer motverkande effekterna via cannabinoidreceptorerna öppnar upp för nya 
potentiella behandlingsmöjligheter. Det behövs mer forskning inom området. Idag 
används cannabinoider inom den palliativa cancervården för illamående och smärta, 
men fler behandlingsområden skulle kunna finnas t.ex. som tilläggsbehandling för att 
hämma cancer eller som en alternativ behandling till patienter som inte klarar av den 
sedvanliga behandlingen [7]. Nya läkemedel skulle kunna verka inom NAE/MAG 
systemet genom att t.ex. aktivera cannabinoidreceptorerna eller reglera 
koncentrationerna av anandamid eller 2-AG via deras syntes- eller 
nedbrytningsenzymer. De huvudsakliga metabolismvägarna för anandamid och 2-AG 
visas i fig.1. 
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Figur 1. De huvudsakliga metabolismvägar för anandamid och 2-AG. 
Enzymen FAAH och MAGL har symbolen* för att markera respektive substans 
huvudsakliga nedbrytningsväg. Förkortningar: Prostamider (PA), Prostaglandin glyceryl 
ester (PG-G) och prostaglandiner (PG). 
 
Syntesen av endocannabinoiderna, anandamid och 2-AG, som är arakidonsyraderivat 
utgår från fosfolipider i cellmembranet. Den huvudsakliga syntesvägen för båda 
endocannabinoidera sker i två steg. Anandamid bildas via intermediären N-arakidonoyl-
fosfatidyletanolamin (NArPE), vars omvandling från membranfosfolipider sker via Ca2+ 
beroende enzymet N-acyltransferas (Ca2+NAT). NArPE omvandlas sedan till 
anandamid av enzymet NAPE-fosfolipas D (NAPE-PLD). 2-AG bildas via intermediären 
diacylglycerol (DAG), vars omvandling från membranfosfolipider sker via enzymet 
fosfolipasC b (PLCb). DAG omvandlas sedan till 2-AG av diacylglycerollipas a,b (DAGLa, 
b). När signalmolekylerna, anandamid och 2-AG, har utövat sina effekter vid 
receptorerna, så återupptas de i cellen och bryts ned av enzymer. Anandamid bryts 
huvudsakligen ned genom hydrolysering av fettsyra amid hydrolas (FAAH), men kan 
även hydrolyseras av NAE-syraamidas (NAAA). Vid hydrolysering av anandamid bildas 
etanolamin och arakidonsyra. 2-AG bryts huvudsakligen ned genom hydrolysering av 
monoacylglyerol lipas (MAGL), men kan även hydrolyseras av fettsyra amid hydrolas 
(FAAH), a/b-hydrolas 6 (ABHD6) och a/b-hydrolas 12 (ABHD12). Vid hydrolysering av 
2-AG bildas arakidonsyra och glycerol. Både anandamid och 2-AG kan också oxideras av 
cyklooxygenas 2 (COX-2) till prostaglandiner eller av lipooxygenaser (LOX) till 
hydroxyderivat [9]. Nedbrytningsprodukten arakidonsyra kan oxideras av COX-1 och 
COX-2 till prostaglandiner. 
 
NAE/MAG systemet är noggrant reglerat vid normala tillstånd, men vid flera 
patologiska tillstånd har det visat sig vara dysreglerat [4]. 
 
Vid prostatacancer har följande dysregelringar setts: 
 

• Uttrycket av receptorerna CB1 och CB2 är förhöjt i prostatatumörcellinjer [10].  
• I biopsier från nydiagnostiserade patienter sågs att ju högre CB1 

immunoreaktiviteten var i vävnaden desto mer avancerad var sjukdomen och 
utfallet sämre [11].  

• Nivåerna av anandamid och 2-AG är förhöjda [12].  
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• Katabola enzymet MAGL är ökat i androgen oberoende cancerceller [13].  
• En högre nivå av FAAH har setts i prostatacancervävnad jämfört med i normal 

prostatavävnad [14].  
• Ju högre FAAH immunoreaktiviteten är desto mer avancerad är sjukdomen och 

utfallet sämre [14].  
• Även ett COX-2 har ett ökat uttryck som är relaterat till utfallet [15].  

 
Vad dysregleringarna beror på är inte helt klart; men tumörcellens genetiska information 
och genuttryck är inte tillräckligt för att den ska metastasera, utan mikromiljön som 
tumörcellen befinner sig i är en viktig bidragande faktor [16].  
 
Både inflammatorisk och sur mikromiljö gynnar tumörceller [17]. Inflammation har 
associerats med cancer sedan en lång tid tillbaka [18]. Ungefär 20 % av all cancer hos 
vuxna har en koppling till kroniska inflammationstillstånd. Vid prostatacancer har flera 
studier visat på att inflammation har en betydande roll. I en studie togs 
prostatabiopsier från vuxna män och 80% hade någon grad av inflammation i 
prostatan [19]. Långvariga inflammationer som uppkommit efter infektioner eller 
irritationer ger ökad mottaglighet för cancer. Den här typen av miljö främjar genetiska 
förändringar och initiering av tumörer. Vid inflammation bildas fria radikaler som kan 
orsaka oxidativ skada och mutationer på DNA:t. Cellerna har mekanismer för att 
motverka DNA mutationer t.ex. reparering av DNA:t eller apoptos. När större mängder 
celler dör så måste de ersättas. Det finns inflammatoriska signalvägar i cellen som 
medierar vävnadsreparering.  De kan signalera överlevnads och proliferations signaler 
till celler, som även når cancerceller, vilket leder till tumörtillväxt. COX-1 och COX-2 
bildar prostaglandiner, som medierar vävnadsreparation i magtarmkanalen och bidrar 
till tumörutvecklingen i detta område. Tumör promotion kräver inte bara överlevnad av 
celler utan också expansion. Det är möjligt att inflammation även har en roll 
cancerprogressionen såsom vävnadsinvasion och metastasering. Många 
inflammatoriska cytokiner, chemokiner och eicosanider stimulerar cellproliferation 
[18]. Den mest förekommande cytokinen i tumörmiljön är interleukin 6 (IL-6) som 
tillsammans med IL-6r har ett ökat uttryck i nästan alla typer av tumörer [20]. 
Nivåerna av IL-6 har visat sig ha ett samband med sjukdomens svårighetsgrad [19]. 
Höga nivåer är associerade med en aggressiv tumörtillväxt [20]. En möjlig förklaring är 
att IL-6 bidrar till aktivering av androgen receptorn [19]. Dessutom är effekten av 
cytostatika och hormonbehandling sämre vid höga IL-6 nivåer. Hos patienter med höga 
IL-6 nivåer är sjukdomsprognosen vanligtvis dålig och överlevnaden kortare [21]. En 
annan intressant molekyl relaterad till inflammation är enzymet COX-2 som kan ha ett 
ökat uttryck vid prostatacancer. Den omvandlar arakidonsyra till pro-inflammatoriska 
prostaglandiner. Ett annat karakteristika i inflammatorisk vävnadsmiljö är att den har 
ett surt pH på grund av att makrofager utsöndrar protoner [19].  
 
Tumörvävnad har en sur vävnadsmikromiljö. Det beror på att syrebrist (hypoxi) uppstår 
vid tumörtillväxten och då tvingas cellen ställa om sin metabolism från oxidativ 
fosforylering till anaerob glykolys för att tillgodose sitt energibehov. Det leder till 
laktatsekretion som gör miljön sur [21].  Även vissa transportörer och pumpar i cellen 
bidrar till den sura mikromiljön genom sekretion av protoner [22]. Tumörers pH värde 
ligger i intervallet 6,5-6,8 [21]. Surt pH är toxiskt för många celler, men tumörceller har 
ofta anpassat sig till den sura miljön [22] Sur miljö inducerar autofagi som är viktig för 
cellens överlevnad [23]. Tumörprogressionen gynnas av den sura miljön genom att; 
cellens immunförsvar försämras, genuttrycket för vissa pro-metastaserande faktorer 
ökar och läkemedelsresistens kan uppstå t.ex. så ökar uttrycket av transportproteinet p-
glykoprotein, som transporterar ut läkemedel ur cellen [10].  
  
Kunskap om hur tumörer interagerar med sin mikromiljö skulle kunna leda till bättre 
behandlingar mot cancer [16]. Med bakgrund av denna information så valde jag att 
undersöka hur sur miljö som är inducerad av laktat och IL-6 påverkar genuttrycket av 
enzymer och receptorer inom NAE/MAG systemet. Jag behandlade AT-1 celler från råtta 
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med IL- 6, i sur miljö och normal miljö. Kontroll var obehandlade celler som odlades i 
sur och normal miljö. I projektet undersöktes mRNA nivåerna som ett mått på följande 
komponenters uttryck  i NAE/MAG systemet: receptorerna CB1 och CB2 samt 
enzymerna: NAPE-PLD, FAAH, MAGL, NAAA, COX-2, DAGL, ABHD6, ABHD12 och 
COX-1.  
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Material och metoder 
 
Material 
Celler som användes var AT-1 R3327 Dunning carcinoma celler, även kallade AT-1 celler, 
från råtta som erhölls från ATCC (Manassas, VA, USA). Till cellodlingen användes RPMI 
Medium 1640 (1X) +GlutaMAXä-I från Gibcoâ by Life technologiesä, 250nM 
dexametason, 4mM L-glutamin, 100 u/ml penicillin-100µg/ml streptomycin (PEST), 
fetalt bovin serum (FBS) 10%, trypsin och trypan blått från Invitrogen Life technologies 
(Uppsala, Sverige).  
 
Buffertarna fosfat buffrad saline (PBS), lyseringsbuffert (150 mM NaCl, 50mM Tris pH 
8,0, 1% Triton-x 100),Krebs-Ringer-bikarbonat pH 6,6 (100mM NaCl, 40mM laktat, 
3,6mm KCl, 0,5mM NaH2PO4, 0,2mM MgSO4, 1,5mM CaCl2, 10mM Hepes, 2mM 
NaHCO3) och Krebs-Ringer-bikarbonat pH 7,4 (140 mM NaCl, 3,6mM KCl, 0,5mM 
NaH2PO4, 0,2mM MgSO4, 1,5mM CaCl2, 10mM Hepes, 2mM NaHCO3) tillverkades med 
kemikalier från Sigma Aldrich (St Louis, MO, USA).  
 
Rekombinant rått IL-6 köptes från R&D systems (Abingdon, UK). Lysis/binding buffert 
för qPCR köptes från Thermo Fisher Scientific (Baltics UAB), Proteas inhibitor III är från 
Merck Chemicals och Life Science AB (Solna, Sverige). Vatten renades med Milli-Q 
gradient system (Millipore, Milford, MA, USA). 
 
Odling av AT-1 celler 
 
Cellodling 
Cellodling är en viktig metod inom molekylärbiologin. Cellkulturer kan användas som 
modeller för studier av metabolism, läkemedelseffekter, mutationer och uppkomsten av 
cancer m.m. Odlingsförhållanden såsom t.ex. temperatur, osmotiskt tryck och pH kan 
variera beroende på celltyp.  Cellerna odlas i cellodlingsmedium, med tillsatser av 
näringsämnen, tillväxtfaktorer och hormoner, anpassat efter celltypen [24]. 
 
Utförande  
AT-1 celler odlades i 75cm2 flaskor i odlingsmediumet RPMI 1640 med tillsatt 4mM L-
glutamin, 250nM dexametason, 10% fetalt bovin serum, 100 u/ml penicillin och 
100µg/ml streptomycin. Cellerna inkuberas i 37°C, med 5% CO2. 
 
Exponering för interleukin-6 och sur miljö  
Cellerna lossnades med 0,05% trypsin och pelleterades vid 200g i 5 min. De räknades i 
en cellräknare vid gate 10-20. Det innebär att endast celler vars diameter är 10-20µm 
och inget annat ospecifikt räknas. Trypanblått användes för att färga de döda cellerna, 
så cellräknaren kan skilja dem från de levande. Cellerna sattes sedan ut i två stycken 12 
brunnsplattor (400 000 celler/brunn) och inkuberades i 4-6h. Därefter byttes till 
serumfritt medium och de inkuberades över natten, 16-18h. Efter det tvättades cellerna 
med PBS och exponerades för någon av buffertarna Krebs-Ringer-bikarbonat pH 6,6 
eller Krebs-Ringer-bikarbonat pH 7,4. Cellerna exponerades även för IL-6 i någon av 
följande koncentrationer: 0ng/ml, 25ng/ml och 100ng/ml. De exponerade cellerna 
inkuberades i 3h och därefter skördades de. 
 
Proteinbestämning enligt BCA metoden  
 
BCA metoden 
Det finns flera proteinbestämningsmetoder, vilken som är bäst beror på vilken typ av 
prov som skall analyseras bl.a. bör reagenset vara kompatibelt med provet. Här användes 
BCA metoden för att jämföra provernas proteinkoncentrationer med varandra. BCA är 
en kolorimetrisk metod där proteinet sätts till reagenset och en färgförändring fås som 
är proportionell mot proteinkoncentrationen. BCA reagenset innehåller Cu2+ som 
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reduceras till Cu1+ av protein i alkaliskt medium, reaktionen kallas biuret reaktionen. 
Mängden Cu1+ är proportionell mot mängden protein i lösningen. Cu1+ bildar ett chelat 
med BCA, vilket ger en lila färg som absorberar ljus vid 562nm. 
Proteinkoncentrationerna kan beräknas med en standardkurva, utförd utifrån en 
utspädningsserie kända koncentrationer av ett referensprotein t.ex. bovint 
serumalbumin (BSA). BSA ger en liknande lila färg och är relativt billigt. Provernas och 
standardernas proteinkoncentrationer mäts i en spektrofotometer [25]. 
 
 
Utförande 
Inför proteinbestämningen tvättades cellerna med kall PBS, därefter tillsattes 250µl 
lyserings buffert. Cellproverna skrapades loss och överfördes till eppendorfrör. Därefter 
sonikerades proverna i 15 s x 4, med 5 min vila mellan varje sonikering. Proverna 
förvarades i -80°C. Proteinbestämningen utfördes med Pierceä BCA Protein Assay Kit  
(från Thermo- Scientific USA) enligt medföljande protokoll. Cellysaten tinades på is. 
Prover till en standardkurva med albumin (BSA) förbereddes, bufferten var samma som 
i cellysaten. Cellproverna späddes 1:1 och 1:2. Prover till standardkurvan sattes ut i 
duplikat och cellproverna i triplikat tillsammans med BCA reagenset i en 96 brunnsplatta 
och inkuberas i varmvattenbad, 37°C, i 30 min. Absorbansen mättes vid 562nm, i en 
SPECTROstarâ nano spektrometer.  
 
Extrahering av mRNA och omvandling till cDNA 
 
mRNA extraktionen med Dynabeads 
Inom laborationsarbete kan ämnen separeras från varandra med hjälp av Dynabeads, 
som är små magnetiska järnkulor. De är täckta med ett polymerskal för att skydda 
analysprodukten mot toxiskt järn [26]. Beroende på vad för komponent som skall 
extraheras ut så väljs en passande ligand som binder till Dynabeadsen. Det kan vara t.ex. 
antikropp, protein, antigen, DNA eller RNA probe [27]. I det här experimentet hade 
Dynabeadsen oligonukletider kopplade till sig som binder till mRNA. När Dynabeadsen 
placeras i t.ex ett provrör  som placeras intill en magnet så drar de sig mot magneten 
[26]. 
 Då kan de andra komponenterna hällas bort och mRNA:t elueras med en elutionsbuffert 
[27]. 
 
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
Omvänd transkription polymeraskedjereaktion eng. Reverse Transcription Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) används när utgångsmaterialet är RNA och en komplementär 
DNA sträng eng. complementary DNA (cDNA) skall syntetiseras. Ett 
värmecykelprogram används där en primer binder till RNA strängen och omvänt 
transkriptas syntetiserar cDNA [28]. 
 
Utförande 
Inför mRNA extraktionen tvättades cellerna med kall PBS, efteråt tillsattes 300µl 
lysis/binding buffer och plattorna förvarades i -80°C. Extrahering av mRNAt utfördes 
med DYNABEADSÒ mRNA Direct purification kit från Thermo-Fisher Scientific, enligt 
medföljande protokoll. mRNA koncentrationen mättes på Nanodrop Liteâ. Därefter 
späddes proverna ut i nukleasfritt H2O till 5ng/µl och blandades med 2XRT master mix 
från High-capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Thermo-Fisher Scientific. RT-PCR 
utfördes i Life Touch thermal cycler version 1,08 (Bioer, Hangzou, China), med 
värmecykelprogrammet 25°C 10min, 37°C 120min, 85°C 5min och till sist 4°C ¥. 
 
Jämförelse av genuttryck med RT-qPCR 
 
Real-Time qPCR (RT-qPCR) 
RT-qPCR är en vidareutveckling av den traditionella polymeraskedjereaktionen, eng. 
Polymerase Chain Reaction (PCR) som är en framstående molekylärbiologisk teknik, där 
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man oftast använder sig av värmecykler, d.v.s. omväxlande upphettning och nedkylning, 
tillsammans med primers och DNA polymeras för att amplifiera specifika sekvenser 
DNA/cDNA. Varje värmecykel består av tre huvudsakliga steg; 
 

1. Denaturering; sker vid en hög temperatur 95°C: då släpper vätebindningarna 
mellan DNA strängarna och de separeras från varandra.  

2. Hybridisering; sker vid en temperatur som vanligtvis är 5°C lägre än primerns 
smälttemperatur, då binder primern till det enkelsträngade DNA:t. 

3. Polymerisering; sker vid 70-72°C, då är DNA polymerasets aktivitet optimal och 
bygger från primern en komplementär sträng till DNA:t. 
 

Vanligtvis körs ca 40 värmecykler. I varje cykel dubbleras mängden amplikon, så 
ökningen är exponentiell. I traditionell PCR detekteras och kvantifieras den amplifierade 
DNA sekvensen efter PCR reaktionen med t.ex. gelelektrofores. I real-time qPCR mäts 
mängden produkt direkt efter varje cykel med hjälp av ett fluorescerande ämne. Det 
fluorescerande ämnet binder till dubbelsträngat DNA, i bunden form har ämnet en större 
fluorescens än i obunden form. Instrumentet mäter den fluorescerande signalen från 
varje prov och plottar i ett diagram fluorescensen mot cykelantalet. Ju mer fluorescens 
desto mer PCR amplikoner. Fluorescens från färgämnet i obunden form kallas för 
bakgrunds fluorescens, den markeras i diagrammet med en baslinje. Tröskeln är den 
nivå där fluorescensen har ökat statistiskt signifikant jämfört med 
bakgrundsfluorescensen. Resultatet är ett tröskelcykel värde, eng. cycle treshold (Ct), 
vilket är det cykel nummer där den fluorescerande signalen skär tröskellinjen [28]. 
 
Efter PCR reaktionen är det lämpligt att använda sig av en smältkurva kurva för att 
kontrollera reaktions specificiteten d.v.s. om det finns en eller flera produkter i provet. 
En smältkurva är snabbare och enklare att utföra än t.ex. gelelektrofores. När DNA 
amplikonens smältpunkt nås, dissocierar DNA strängarna från varandra och DNA:t blir 
enkelsträngat, då frisätts det fluorescerande ämnet. Smältkurvan visas som ett diagram 
där varje provs smältkurva plottats som förändringen av fluorescens mot förändringen 
av temperatur [28]. 
 
PCR resultatet analyseras med Ct värdet. Mängden amplikon kan bestämmas 
kvantitativt på två olika sätt; absolut med en standardkurva eller relativt med 
referensgener [28]. Referensgener som används bör; vara rikligt förekommande i cellen, 
inte samregleras med genen som ska kvantifieras och endast ha en liten naturlig 
variation. Värdena normaliseras med referensgener eftersom de varierar, precis som 
målgenen, i samband med handhavande fel såsom t.ex. förberedelse, behandling och 
uppmätning av prover [29]. 
 
Utförande 
 Inför RT-qPCR späddes cDNA i förhållandet 1:10 med Tris-EDTA buffert. Proverna 
sattes ut i plattor tillsammans med KAPA SYBR FAST qPCR kit Master Mix (från KAPA 
Biosystems, Wilmington, MA). Mixen innehåller bl.a. det fluorescerande färgämnet Sybr 
Green som binder till dubbelsträngat DNA. Till mixen tillsattes även primers för den gen 
som skulle amplifieras. Primers köptes från Intergrated DNA technologies (Leuven, 
Belgium). Deras sekvenser anges i tabell 1. 
 
Real-Time qPCR utfördes i ECOä Real-Time PCR system ECOä Software v4.0.7.0 
(Illumina Inc., San Diego, CA). Programmet inleddes med 95°C i 2 min för att aktivera 
DNA polymeraset och därefter följande värmecykel; 95°C 10s, 60°C 30s och 72 °C 30s. 
Värmecykeln upprepades 45 gånger. 
 
Efter sista värmecykeln kördes en smältkurva för att analysera resultatet. Programmet 
för värmecykeln var 95°C 15s, 55°C15s och till sist en långsam ökning till 95°C 15s. 
Smältkurvor  som visade fler produkter kördes om, men om endast få prov avvek så togs 
de inte med i analysen. RNA datan kvantifierades relativt, som referensgener användes 
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60S ribosomalt protein L19 (Rpl19), 40S ribosomalt protein S12 (Rps12) och proteasome 
26S subenhet ATPase4 (Psmc4). Uttrycket av mRNA kvantifierades med DDCt metoden. 
Datan anges som DDCt (DCt för genen –DCt för medelvärdet för referensgenerna).  
 
Tabell 1. Primers 

Gen Produkt Primer sekvenser (5’ – 3’) 
forward 

Primer sekvenser (5’ – 3’) 
reversed 

Abhd6 ABHD6 GACGTTCGCATCCCTCACAAC CTGTGTTGGGACCTTGATCTTGTC 
Abhd12 ABHD12 CATCTCGGCAGGAAGCTATAC AGCCAAGGTCTGAGTGAAAG 
Cnr1 CB1 GCTAGCTTCGGTTCGACATC GGGAGAACCTGTATGAGGAGAG 
Cnr2 CB2 GTGCTACCCACCTACCTACA TAGGAGATCAACGCCGAGAG 
Dgla DAGLa TTGTGACTGCTGTGGTTCTG CCACGATGATCCGCCATTT 
Dglb DAGLb TTGTGGTTGCCGTGAGAG GCTTGAGCAATTCCCTTGTG 

Faah FAAH AAGGGCGGCGTTGATGTAAG  AATGATGGCAGGCGGAGTTC 
Il6r IL6R CCACACAGGTCTCTGTTGAAG GAGGACACTCGTTGCTTCTG 
Mgll MAGL CGACTTTGAAGGTCCTTGCTG AGATGAGTGGGTCGGAGTTG 
Naaa NAAA CCACTGAAGAAGGGAACAGAC TCTGCTACTGAGCCTCACC 
Napepld NAPE-

PLD 
ACTGGTTACTGCCCTGCTTT AATCCTTACAGCATCCTCTGGG 

Psmc4 Pscmc4 CATCTGTCAGGAGAGTGGAATG GCTTTCTCGAAGTCCTTGGC 

Ptgs1 Cox-1 CGAGCCCAGTTCCAGTATC  AGCCCACTTGGAAGGAATC 
Ptgs2 Cox-2 TGAGCGGTTACCACTTCAAA TGCCAGTGATAGAGTGTGTTG 
Rpl19 RP119 TACTGCCAACGCTCGGAT AACACATTCCCTTTGACCTTCA 

Rps12 RPS12 GAGCACCAGATCAACCTGATAAAG GCCATAGTCCTTAACTACAACGC 

 
 
 
 
 
Statistik 
Tvåvägs permutations ANOVA utfördes av min handledare C. Fowler med function aovp 
in the lmPerm package (version 2.1.0) och R programmet för statistiska beräkningar, 
version 3.4.1 (R Core Team, 2017). Maximalt antal itereringar ställdes in på 106. 
Permutations ANOVA föredrogs framför standard parametrisk ANOVA eftersom 
provstorlekarna varierade i många fall och viss heteroscedascity (ojämna varianser) 
förekom. Vid qPCR mätningarna användes tre olika referensgener som standard. 
Medelvärden för alla olika kombinationer av referensgenerna räknades ut, totalt 8 
kombinationer. Ett medelvärde beräknat från alla tre kombinationer användes som 
jämförelsemått. P-värdena för de andra sju kombinationerna användes för 
känslighetsanalys för att se hur P-värdena varierar med valet av referensgener.  
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Resultat 
 
Effekt av IL-6 behandling och pH 6,6 på proteinkoncentrationen i cellysaten 
Celler utsattes för 6 olika behandlingar; IL-6 i koncentrationerna 0, 25 och 100 ng/ml 
vid pH 7,4 (normalt) respektive pH 6,6 (surt). Proteinkoncentrationen i cellysaten 
bestämdes med BCA metoden. Enbart IL-6 behandling påverkade inte 
proteinkoncentrationen. Surt pH minskade däremot proteinkoncentrationen 
signifikant. Kombinationsbehandling med IL-6 och surt pH visade inte någon ytterligare 
effekt på proteinkoncentrationen (se Tabell 2 för sammanfattning av beräkningarna). 
 
Tabell 2. Protein koncentration (µg /prov) i cellysaten (N=6) 
P värdena är beräknade med tvåvägs permutations ANOVA (se under rubriken statistik 
i metoddelen). 

[IL-6] pH 7,4 pH 6,6     
(ng/mL) mv  sd % C mv  sd % C P värden   

0 94 31 100 54 16 57 IL-6: 1 
25 83 28 88 79 29 85 pH: 0,024 

100 95 45 102 68 26 72 IL-6 x pH: 0,63 
 
 
Effekt av behandling med IL-6 och surt pH på referensgenernas mRNA 
nivåer 
mRNA nivåerna bestämdes med real-time qPCR. Referensgenerna som användes var 
Rpl19, Rps12 och Psmc4. (Figur 2 visar datat för Rpl19 och Rps12 och Figur 3 Psmc4) 
 

 
 
Figur. 2. qPCR data för referensgenerna Rpl19 and Rps12  
Figurerna A) Rpl19 B) Rps12 visar enskilda provers Ct värden (vänster axel) och datat 
som % av medelvärde för kontroller vid pH7,4 efter omräkning till mRNA nivåer (2-Ct). 
En ändring av Ct värdet med -1 motsvarar således en fördubbling av mRNA nivån. Den 
statistiska bearbetningen av datat finns i Tabell 3. 
 
Uttrycket av Psmc4 var lägre än för  Rpl19 och Rps12. Det fanns en osäkerhet i 
mätningarna med standardspädning 1:10 av proven. För Psmc4. Problemet löstes genom 
att använda ospädda prover, och kompensera Ct värdet för att ett starkare prov använts 
(Figur 3).  
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Figur 3. qPCR data för referensgenen Psmc4  
Figur A visar smältkurvan för de spädda (1:10) proven. Figur B visar de ospädda 
provernas smältkurva. De röda kurvorna är blankerna. Figur C visar en jämförelse 
mellan Ct värden från spädda (1:10) och ospädda prover, endast prover med 
accepterbara smältkurvor är medtagna. En regressionsanalys är gjord för att se om det 
finns ett samband mellan variablerna. Regressionslinjen visas (r2=0,63, P<0,0001), 
enligt förklaringsgraden r2 kan 63% av Ct värdena förklaras av provernas koncentration. 
Den linjära regressionslinjens P-värde är lägre än signifikansnivån, vilket innebär att det 
finns ett linjärt samband. Det 95% konfidensintervallet för linjen är utmärkt med 
prickade linjer. Sannolikheten för att medelvärdet ligger inom konfidensintervallet är 
95%. Figur D visar Ct värdena, sorterade efter behandlingsgrupp. Provet som är 
markerat med symbolen † identifierades som en outlier (utanför 75:e kvadranten + 1,5 x 
interkvartila intervallet) och uteslöts från den statistiska analysen (Tabell 3). Den högra 
axeln visar det absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-Ct) som % av medelvärdet för gruppen pH 
7,4, [IL-6] = 0. Varken IL-6, surt pH eller dem båda i kombination visade någon 
signifikant skillnad på mRNA nivåerna av referensgenerna (se Tabell 3 för 
sammanfattning av beräkningarna).  
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Tabell 3. P värden (tvåvägs permutations ANOVA) för referensgenerna. 
Förklaring: “A”, “B” och “C” står för Rpl119, Rps12 och Psmc4, respektive. “AB” är 
medelvärdet av Ct värdena för A och B, osv. 
 
  känslighets intervall P värden rall P värden 
  A B C AB AC BC ABC 

IL-6: 0,55 0,96 0,65 0,94 0,48 0,91 0,77 
pH: 0,52 0,021 0,088 0,11 0,31 0,020 0,079 

IL-6 x pH: 0,65 0,36 0,80 0,66 0,49 0,70 0,71 
  
 
Förekomsten av receptorn för IL-6 i cellerna 
Användandet av IL-6 förutsätter att cellerna uttrycker receptorn för denna cytokin. Detta 
undersöktes och resultat visas i Figur 4. Cellerna uttryckte mRNA för IL6R, och denna 
påverkades inte signifikant av behandlingarna. 
 
 

 
 
 
Figur 4. qPCR data för Il6r 
∆Ct värdena i figuren har normaliserats mot alla tre referensgener (“rall”) och 
känslighetsanalys intervallet av P värden fastställt för de andra sex normaliseringarna 
(se Tabell 3). Fyrkantssymbolen i gruppen pH 6,6, [IL-6] = 0 är outlier provet som 
identifierats med Psmc4 och det har exkluderats från den statistiska analysen. Den högra 
axeln visar det absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-∆Ct) som % av medelvärdet för gruppen pH 
7,4, [IL-6] = 0. 
 
Effekt på enzymernas och receptorernas mRNA nivåer 
Uttrycket av följande tolv gener mättes: Dgla, Dglb, Cnr1, Cnr2, Napepld, Faah, Naaa, 
Mgll, Abhd6, Abhd12, Ptgs1 och Ptgs2. Ingen av generna påverkades signifikant av IL-6 
behandling, förutom Abhd6 vars mRNA nivå minskade med 30% (Figur 7). Behandling 
med surt pH dubblade mRNA uttrycket av Dgla och halverade uttrycket av Cnr2 (Figur 
5,6). Data redovisas i Figur 5-8 och den statistiska utvärderingen i Tabell 4.  
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Figur 5. qPCR data för de endocannabinoida syntesenzymerna 
∆Ct värden har normaliserats mot tre referensgener (“rall”). Fyrkants symbolen i gruppen 
pH 6,6, [IL-6] = 0 är outlier provet, som identifierats i Psmc4, och det har exkluderats 
från statistiska analysen summerad i Tabell 4. Den högra axeln visar det absoluta 
medelvärdet (d.v.s. 2-∆Ct) som % av medelvärdet för pH 7,4, [IL-6] = 0 gruppen. 
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Figur 6. qPCR för endocannabinoida receptorerna 
De översta två figurerna visar smältkurvorna för prover från två batcher och två 
spädningar. De röda kurvorna är blankerna. De två nedre kurvorna visar qPCR data för 
proverna. ∆Ct värden har normaliserats mot tre referensgener (“rall”). Fyrkants 
symbolen i gruppen pH 6,6, [IL-6] = 0 är outlier provet, som identifierats i Psmc4, och 
det har exkluderats från statistiska analysen summerad i Tabell 4. Den högra axeln 
visar det absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-∆Ct) som % av medelvärdet för pH 7,4, [IL-6] = 
0 gruppen 
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Figur 7. qPCR data för de endocannaboida metabolismenzymerna 
∆Ct värden har normaliserats mot tre referensgener (“rall”). Fyrkants symbolen i 
gruppen pH 6,6, [IL-6] = 0 är outlier provet, som identifierats i Psmc4, och det har 
exkluderats från statistiska analysen summerad i Tabell 4. Den högra axeln visar det 
absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-∆Ct) som % av medelvärdet för pH 7,4, [IL-6] = 0 
gruppen 
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Figur 8. qPCR data för prostaglandin syntesenzymerna 
∆Ct värden har normaliserats mot tre referensgener (“rall”). Fyrkants symbolen i 
gruppen pH 6,6, [IL-6] = 0 är outlier provet, som identifierats i Psmc4, och det har 
exkluderats från statistiska analysen summerad i Tabell 4. Den högra axeln visar det 
absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-∆Ct) som % av medelvärdet för pH 7,4, [IL-6] = 0 
gruppen 
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Tabell 4. Statistisk utvärdering av provernas qPCR data (∆Ct värden); 
syntesenzymer och receptorer. Data är ∆Ct värdenas medelvärde ± sd. %C refererar 
till det absoluta medelvärdet (d.v.s. 2-Ct) som % av medelvärdet för gruppen pH 7,4, [IL-
6] = 0. P värden är från tvåvägs permutations ANOVA för ∆Ct värdena som 
normaliserades med hjälp av tre referensgener (“rall”). Känslighetsanalys intervallet visar 
omfånget av P värden bestämt på samma sätt som för de sex normaliseringarna. 
Eftersom det här är multipla jämförelser finns det en risk för falska positiva. Genom att 
använda en falsk upptäckningsfrekvens på 5% [30] blev det kritiska P värdet 0,0056 för 
rall analyserna.  P värdena under detta gränsvärde visas i fet text. 
 

 
[IL-
6] pH 7,4  pH 6,6   känslighetsanalys 

  
(ng/
mL) N mv  sd % C N mv  sd % C P värden rall min max 

Syntes 
enzymer                 
Napepld 0 6 8,24 0,38 100 5 8,41 1,02 89 IL-6: 0,88 0,67 1 
  25 6 8,14 0,32 107 6 8,50 0,59 84 pH: 0,078 0,022 0,54 
  100 6 8,19 0,44 104 6 8,57 0,56 79 IL-6 x pH: 0,84 0,76 1 
                   
Dgla 0 6 9,61 0,48 100 5 8,64 0,45 195 IL-6: 0,49 0,39 0,96 
  25 6 9,10 0,34 142 6 8,64 0,35 195 pH: 0,000099 0,000029 0,0065 
  100 6 9,30 0,74 123 6 8,52 0,25 212 IL-6 x pH: 0,35 0,31 0,72 
                   
Dglb 0 6 5,89 0,29 100 5 5,78 0,55 108 IL-6: 0,69 0,48 0,94 
  25 6 5,82 0,30 105 6 6,15 0,49 84 pH: 0,12 0,034 0,96 
  100 6 5,79 0,47 108 6 6,14 0,51 84 IL-6 x pH: 0,43 0,08 0,88 
                   
receptorer                 
Cnr1 0 6 16,81 0,52 100 4 16,90 0,49 94 IL-6: 0,32 0,30 0,76 
  25 6 16,54 0,76 121 5 17,56 0,80 59 pH: 0,028 0,0028 0,095 
  100 6 16,84 1,17 98 3 18,05 1,53 42 IL-6 x pH: 0,32 0,32 0,43 
                   
          Fortsättning nästa sida 
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Tabell 4 (forts.) 
     

 [IL-6] pH 7,4  pH 6,6   känslighetsanalys 

  
(ng/
mL) N mv  sd % C N mv  sd % C P värden rall min max 

Cnr2 0 6 14,75 1,03 100 5 15,26 1,02 70 IL-6: 0,85 0,48 0,91 

  25 6 14,64 0,63 108 6 15,95 0,55 44 pH: 0,0012 0,00040 0,015 

  100 6 14,65 0,90 107 6 15,82 0,73 48 IL-6 x pH: 0,55 0,27 0,72 
 
Katabola 
enzymer                 

Faah 0 6 13,14 0,50 100 5 13,28 0,43 91 IL-6: 0,42 0,50 0,67 

  25 6 12,67 0,66 139 6 13,01 0,54 110 pH: 0,40 0,11 0,86 

  100 6 12,94 0,96 115 6 13,21 1,05 96 IL-6 x pH: 0,86 0,74 1 

                   

Naaa 0 6 7,11 0,51 100 5 6,41 0,64 162 IL-6: 1 0,76 1 

  25 6 7,00 0,49 108 6 6,68 0,50 134 pH: 0,020 0,0035 0,41 

  100 6 6,96 0,65 111 6 6,65 0,53 138 IL-6 x pH: 0,54 0,26 0,90 

                   

Mgll 0 6 15,23 0,32 100 5 15,31 0,48 95 IL-6: 0,81 0,75 1 

  25 6 14,85 0,50 131 6 15,58 0,34 79 pH: 0,0026 0,00015 0,18 

  100 6 15,04 0,49 115 6 15,60 0,27 78 IL-6 x pH: 0,12 0,13 0,49 

                   

Abhd6 0 6 3,09 0,25 100 5 3,11 0,22 98 IL-6: 0,0029 0,0088 0,18 

  25 6 3,52 0,38 74 6 3,63 0,24 69 pH: 0,13 0,0052 1 

  100 6 3,25 0,43 90 6 3,62 0,26 69 IL-6 x pH: 0,54 0,34 0,76 

                   

Abhd12 0 6 4,76 0,29 100 5 4,29 0,37 138 IL-6: 0,39 0,29 0,86 

  25 6 4,68 0,25 106 6 4,62 0,48 110 pH: 0,047 0,0033 0,67 

  100 6 4,63 0,52 109 6 4,29 0,41 138 IL-6 x pH: 0,51 0,22 0,96 

              
Prostaglandin 
syntes 
enzymer             

Ptgs1 0 6 2,60 0,21 100 5 2,16 0,25 135 IL-6: 0,90     0,62 1 

  25 6 2,55 0,18 103 6 2,26 0,35 126 pH: 0,049 0,0049  0,86 

  100 6 2,33 0,58 120 6 2,33 0,36 120 IL-6 x pH: 0,40 0,25  0,86 

                   

Ptgs2 0 6 8,33 2,50 100 5 8,45 2,99 92 IL-6: 0,86 0,77 1 

  25 6 8,71 2,72 77 6 8,93 3,14 66 pH: 0,94  0,34 0,78 

  100 6 7,78 2,13 147 6 9,29 3,09 52 IL-6 x pH: 0,71  0,58 0,84 
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Diskussion 
 
Målet med studien var att undersöka om en tumörlik miljö, avseende den 
inflammatoriska cytokinen IL-6 och surt pH, påverkar genuttrycket av enzymer och 
receptorer inom NAE/MAG systemet. Följande gener undersöktes: Dgla, Dglb, Cnr1, 
Cnr2, Napepld, Faah, Naaa, Mgll, Abhd6, Abhd12, Ptgs1 och Ptgs2. RT-qPCR värdena 
normaliserades med hjälp av referensgenerna Psmc4, Rpl19 och Rps12.  
 
Proteinkoncentrationen minskades signifikant av surt pH (6,6), däremot påverkades den 
inte av att IL-6 behandling. Optimalt pH för många celler 7,2-7,5 [31]. Surt pH är toxiskt 
för celler [17]. Cellerna tvingas anpassa sig till den sura miljön metaboliska förändringar. 
Sur mikromiljö främjar tillväxt och spridning av tumörer [32]. I de här försöket 
minskades proteinkoncentrationen, det kan varit så att den här pH ändringen blev för 
drastisk. AT-1 celler är inte heller så aggressiva, deras metastaserande förmåga är låg 
[33]. 
 
Smältkurvorna för generna Cnr2 och Psmc4 visade flera kurvor i utspätt tillstånd men 
en specifik kurva i ospätt tillstånd (se Fig.6). Det kan finnas flera orsaker till att inte en 
specifik kurva bildas i utspätt tillstånd. Det är möjligt att det finns flera produkter i 
provet, om så är fallet är resultatet oanvändbart. Det går att kontrollerna på en agarosgel. 
En annan orsak kan vara att primern inte är optimalt designad för genen och amplifierar 
annat genetiskt material. Det kan också vara så kan det finns för lite av genen i provet, 
vilket kan göra att primern binder till något annat och/eller sig själv istället. När primern 
binder till sig själv kallas det för primer-dimer [34]. Av genen Cnr2 fanns det endast en 
liten mängd i provet. Då kördes qPCR med ospätt prov (istället för utspätt 1:10) och 
resultatet blev en specifik kurva. Smältkurvan för Psmc4 visade även den två kurvor när 
de var utspätt och en mer specifik kurva när provet var ospätt (se Fig. 1 under resultat). 
En stor del av denna förbättring kan förklaras av det finns mer gen i provet enligt 
beräkningar (se figurtext till Figur 3C). I Figur 3B finns en liten topp innan den 
huvudsaklig kurvan, en möjlig förklaring den toppen är att den skulle vara en primer-
dimer, eftersom den smälter vid primerns smälttemperatur. En primer bör smälta strax 
ovanför dess hybridiseringstemperatur men under genens smälttemeperatur [28].  
 
I RT-qPCR försöken var de ett av proven skiljde sig tydligt från de övriga. En möjlig orsak 
kan vara att det förekommit någon felpipettering i ett av de tidigare momenten, 
eventuellt vid tillverkningen av cDNA eller spädningen av cDNAt. Det provet kunde 
defineras som en ”outlier” enligt de statistiska beräkningar och kunde tas bort från 
beräkningarna. 
 
Referensgenerna påverkades inte signifikant av någon av behandlingarna. 
Referensgenerna Rpl19 och Rps12s qPCR värden visade precis som Psmc4s ett väldigt 
jämnt resultat. De uppfyllde därmed kraven som ställs på referensgener. Deras 
uttrycksnivå påverkades inte av experimentfaktorerna. De hade endast en liten variation 
i sitt uttryck mellan cellproverna. Vid normalisering av värden bör minst två 
referensgener användas, en är för lite eftersom den kan avvika av någon slumpmässig 
anledning. Det får gärna vara fler än två, men helst inte för många eftersom det kan bli 
kostsamt och tidskrävande [35].  
 
IL-6 behandling påverkade en av enzymernas uttryck: mRNA för Abhd6 reducerades 
med 30%. Även om cellerna uttrycker ett visst mRNA så behöver det inte betyda att det 
translateras till ett protein. Translations processen regleras av cellen [36]. I en studie där 
prostatacancer behandlades med tumörnekros faktor a sågs ett ökat uttryck av genen 
Ptgs2, men inget uttryck av dess protein COX-2 förekom i Western blot [37]. Om det är 
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så att proteinet ABHD6 translateras så kataboliserar det 2-AG, men den huvudsakliga 
metabolismvägen för 2-AG (ca 85%) står MAGL för [9]. Enligt metabolismvägen för 2-
AG skulle en minskning av enzymet ABHD6 eventuellt leda till ökade nivåer av 2-AG 
som ju har cancer-hämmande effekter. Det är möjligt att ökade nivåer av 2-AG skulle 
kunna leda till en annan komposition av nedbrytningsprodukter, eventuellt ökade nivåer 
av prostaglandiner som bildas via COX-2. Prostaglandiner är relaterade till 
inflammation och cancer.  
 
Behandling i sur miljö dubblerade mRNA uttrycket för Dgla, halverade uttrycket för 
Cnr2 och ledde till en knapp minskning av mgll. De andra genernas mRNA nivåerna 
påverkades inte signifikant. Om generna omvandlas till protein så translaterar Dgla 
enzymet DAGLa, som i sin tur syntetiserar 2-AG. Vid hämning av 2-AGs nedbrytning 
har en minskning av invasionen av androgenoberoende prostata cancerceller setts. När 
2-AG minskades genom en hämning syntesen blev resultatet det motsatta, invasionen av 
cancerceller ökade [38]. Det halverade uttrycket av Cnr2, som vid translation bildar 
CB2R, skiljer sig från tidigare studier. I humanceller har ett ökat uttryck av CB2R setts 
och det bidrar till cancer motverkande effekter [10]. 
 
Tumörlika miljöer förändrar de laborativa resultaten. Cancer växer ofta under tillstånd 
av syrebrist (hypoxi) [39]. Nästa steg kan vara att odla celler under syrebrist för att se 
hur det påverkar cellens metabolism.  
 
 
Slutsats 
 
Det huvudsakliga resultatet av studien var att av de gener som undersöktes var det endast 
Abhd6 som hade effekt på uttrycket IL-6 behandling trots uttrycket av IL-6R i proverna. 
Behandling i sur miljö däremot fördubblade mRNA uttrycket för Dgla och halverade 
mRNA uttrycket för Cnr2. Studien visade därmed att behandlingen av cellerna i en 
tumör liknande miljö påverkar balansen av komponenterna i NAE/MAG systemet. 
Tumörlika miljöer förändrar de laborativa resultaten. Försök med tumörliknande 
miljöer bör fortsättas, för att se vad som orsakar förändringarna i cellens beteende. 
Kunskapen om orsakerna kan leda till nya läkemedelsbehandlingar.   
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Reflektion 
 
Under mitt examensarbete har jag fått se hur ett forskningsprojekt förbereds och 
planeras. Jag har sökt information i pubmed som består av ”ett hav” av vetenskapliga 
artiklar relaterade till ämnet. Det är inte lätt att ”sålla” iallafall inte som nybörjare. Men 
som tur var fick jag hjälp. Jag har lärt mig flera vanliga laborativa metoder; cellodling, 
proteinbestämning med BCA metoden och Real-Time qPCR. Noggranna anteckningar i 
laborationsboken är viktigt så att ingen osäkerhet om resultaten uppstår. När resultaten 
har fåtts bör de analyseras med en passande statistisk analys för korrekt tolkning av 
resultaten. Till sist skall en skriftlig rapport skrivas, det är viktigt att börja i tid eftersom 
det tar mer tid än man tror.  
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