
 

Hur kan DNA-microarray 
användas som metod inom den 
dermatologiska antiaging 
forskningen? 

Goli Partovi M.D.  

  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd: xx månad 20XX 

Handledare: Helena Holmgren Farm. Mag., Sofia Mattsson Farm. Dr.





3 
 

     Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det mänskliga genomet kartlades 2003. DNA-microarray är en metod för 

genexpressionsprofilering.  Genexpressionsprofilering är undersökningen av en gens 

aktivitet vid en given tidpunkt i en viss vävnad. Olika vävnader uttrycker olika gener 

och genexpressionen ändras dessutom över tid samt till följd av olika interventioner.  

Det finns huvudsakligen två typer av åldrande, kronologiskt åldrande och 

fotoåldrande.  Rapporten undersöker hur långt forskningen har kommit vad gäller 

identifiering av åldersmarkörer och undersökning av interventioner av den humana 

dermala åldrandeprocessen. Som intervention undersöks Aframomum 

angustifolium kärnextrakt som är en växt och dess antiaging egenskaper.  

 

Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka vad DNA-microarray-teknologi är och 

hur det kan användas inom dermatologisk antiaging-forskning. Frågeställningarna 

är: ”Hur kan expressionsprofilen hos kronologisk åldrad hud och/eller fotoåldrad 

hud undersökas med hjälp av DNA-microarray?” och ”Hur kan en tillsatt antioxidant 

som modulerar expressionsprofilen hos humana dermala celler undersökas med 

hjälp av DNA-microarray?” 

 

Metod: Litteratursökning gjordes i PubMed mellan 2013.04.13-2013.05.21. I 

resultatdelen ingår det sju originalstudier. 

 

Resultat: Resultaten visar att såväl kronologiskt som fotoåldrande har liknande 

expressionsprofiler d.v.s. liknande eller samma gener ändrar uttryck efter tid eller vid 

intervention av sol. Resultatet visar även att kärnextrakt från A. angustifolium har 

goda antiagingegenskaper. 

 

Diskussion: DNA-microarray är ett kraftfullt verktyg för genprofilering. De fåtal 

studier som är genomförda är små men av god kvalité. Expressionsprofilering 

möjliggör bättre förståelse för åldrandeprocessen och utgör en plattform för 

utvärdering av olika interventioner.  

 

Nyckelord: DNA-microarray, fotoåldrande, kronologiskt åldrande, Aframomum 

angustifolium kärnextrakt. 

 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

Introduktion  

 
Hugoprojektet avslutades 2003 där man kartlade det mänskliga genomet [1]. Hel-

genomsekvensering ger DNA-sekvenser för ett helt genom för en organism vid en 

given tidpunkt.  För människa är det både kromosomalt DNA och mitokondriellt 

DNA. Ett biologiskt prov av människa innehåller en full kopia av DNA i den 

individen. Med fullgenomsekvensering menar man mer än 95 % av det genetiska 

materialet. Ett biologiskt prov av t.ex. saliv kan ge material för en 

helgenomsekvensering.  

 

Genom är hela den arvsmassa som en organism har d.v.s. både den kodande och den 

icke-kodande delen av genomet. Sekvensering av genom visar oss vad genen skulle 

kunna göra och uttrycksprofilering vad cellen faktiskt gör vid en given tidpunkt.  När 

en gen är aktiverad börjar cellen att kopiera ett särskilt segment av den genen. 

Resultatet kallas messengerRNA (mRNA) och det är kroppens mall för bildandet av 

proteiner. mRNA producerad av cellen är komplementär och binder därmed till 

originalsekvensen av DNA som den är kopierad ifrån [2]. Gener innehåller 

information för att göra mRNA men vid varje stund gör varje cell bara mRNA av vissa 

delar av det genom som den bär på. Om en gen producerar mRNA är den “på” och 

annars “av”. 

  

Olika faktorer avgör om en gen är på eller av, tid på dygnet, om en cell håller på att 

dela sig, lokala miljön kring celler och kemiska signaler från andra celler.  Hudceller 

och hjärtceller till exempel uttrycker olika gener och det är en stor del av vad som gör 

dem olika. Därför kan en uttryckprofil ge oss cellens typ, status, miljö o.s.v. 

 

Det forskas intensivt för att koppla samman specifika genvarianter med vissa 

sjukdomar.  Via DNA-microarray kan man se vilka gener som är på och av i en given 

vävnad vid en given tidpunkt. Detta ger ett kraftfullt verktyg för att identifiera olika 

tillstånd och sjukdomar, följa upp behandling och utvärdera dem. Metoden kan också 

användas till att utveckla nya terapier och läkemedel. Genom att se vilka gener som 

är aktiva i en viss individ kan terapin anpassas till den individen [3]. 

 

Livslängden hos olika organismer kan förlängas på många sätt [4]. Det är troligt att 

åldrandet är en komplex process som kan bli påverkad av enskilda interventioner 

genom ett relativt stort antal åldersrelaterade vägar [4]. Istället för att fokusera på en 
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väg eller ett antal vägar när man studerar den molekylära processen av åldrandet är 

DNA-microarray ett potent verktyg som screenar hela genomet för åldersrelaterade 

gener och genetiska vägar. DNA-microarray kan användas för att screena flera 

organismer för gener och genvägar som antingen ökar eller minskar i uttryck med 

ålder. Under de senaste åren har studier med DNA-microarray gjorts på åldrandets 

genuttryck i Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, möss och människa 

[4]. 

 

DNA-microarray går också under namnet DNA-chip eller biochip. En billigare och 

mer förenklad variant av microarray är macroarray. Teknologin är liknande men 

prickarna är 1 mm i diameter stället för 250 μm och kan bli visuellt tolkade utan 

mikroskop. Förutom fluorescerande markörer kan radioisotoper användas.   I 

rapporten förklaras endast metoden för microarray eftersom den tekniken är en 

utveckling av macroarray och mer effektiv.  I resultatet finns det dock studier där 

macroarray används [5] [6]. 

 

Hur fungerar DNA microarray? 

 
DNA-microarrays skapas av robotar som arrangerar mängder av hundra eller tusen 

gener på ett objektglas. Det finns en databas på över 40,000 gensekvenser som kan 

användas för detta syfte.  

 

För att avgöra vilka gener som är aktiva och inaktiva i en given cell måste forskare 

först samla mRNA-molekylerna som finns i cellen.  Forskaren märker sedan varje 

mRNA-molekyl genom att använda enzymet omvänt transkriptas (RT) som skapar en 

komplementär DNA (cDNA) till mRNAt. Under den processen kopplas 

fluorescerande nukleotider till cDNAt. Om vi tar åldrande som exempel är gamla och 

unga celler markerade med olika fluorescerande färger [2]. Sedan placeras den 

markerade cDNAs på en DNA-microarrayskiva. Det markerade cDNAt som 

representerar mRNA i cellen kommer då binda till sitt syntetiska cDNAsom sitter på 

microarrayskivan, och då kommer den fluorescerande etiketten att lysa. Därefter 

används en speciell scanner för att mäta den fluorescerande intensiteten för varje 

prick/område. Oftast får varje gen två prickar och medelvärdet av deras lyskraft tas. 

 

Vad som finns på punkten är känt och forskaren vill se om och hur mycket vävanden 

som undersöks uttrycker den kända sekvensen.  Om en särskild gen är mycket aktiv 

producerar den många molekyler mRNA och binder då mer fluorescerande cDNA 
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som binder till DNA på microarrayskivan och genererar ett starkt fluorescerande 

område.  Gener som är mindre aktiva producerar mindre antal mRNA vilket i sin tur 

ger mindre antal cDNA som binder på plattan och ljus med lägre intensitet från 

punkten på skivan. Om det inte finns någon fluorescens har inga av cDNA 

molekylerna bundit till DNAt och detta visar att den genen är inaktiv [2]. 

 

Denna teknik används ofta för att undersöka aktivitet hos olika gener vid olika 

tidpunkter.  Om mRNA för både unga och gamla celler uttrycks kommer de att tävla 

om cDNAt på microarrayskivan. Som exempel kan vi ta en komparativ undersökning 

mellan unga och gamla celler. Vi markerar genmaterial från unga celler med gröna 

fluorescerande markörer och genmaterial från gamla celler med röda fluorescerande 

markörer. Resultatet blir att om punkten är röd är den specifika genen uppreglerad 

och uttrycks mer i gamla än i unga celler. Om punkten är grön betyder det att genen 

uttrycks mer i unga celler och är nedreglerad i gamla celler. Om punkten är gul 

betyder det att genen uttrycks lika mycket i både unga och gamla celler [2]. 

 

 

Figur 1. Schematisk bild. Vid DNA-microarray jämförs två vävnaders genuttryck 

mot en uppsättning av kända gener och resultatet läses av med en skanner. Detta kan 

användas för att identifiera gener som ändrar uttryck vid åldrande genom att jämföra 

unga celler med gamla celler. Omarbetad från [7].  

 

Förutom att jämföra ung hud med åldrad hud kan solexponerad hud jämföras med 

icke solexponerad hud. Olika vävnader kan exempelvis jämföras med varandra (t.ex. 

hudceller och hjärtceller kan båda undersökas i sökandet av gemensamma 

åldersrelaterade gener) och sjuk och frisk vävnad kan jämföras med varandra. 
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Terapier kan jämföras med varandra och med sig själva innan och efter behandling. 

Det vill säga vävnad med ett preparat tillsatt kan jämföras med vävnad utan något 

preparat tillsatt eller vävnad med något annat preparat tillsatt. 

 

Till vad används DNA-microarray? 

 

Forskare använder DNA-microarray för att mäta nivån av ett stort antal gener 

samtidigt, s.k. expressionsprofilering [2]. Microarray kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för att lära sig mer om sjukdomar eller i detta fall åldrande för 

att undersöka expressionsprofilen av vald vävnad vid en given tidpunkt [2]. 

Microarray kan användas för klassificering av ålder baserat på det mönster av 

genaktivitet som vävandsproverna har.   

 

Microarray kan också användas som behandlingsutvärdering. Genom att undersöka 

olikheter i genaktivitet mellan obehandlade och behandlade hudceller, t.ex. de som 

har blivit exponerade för ultraviolett (UV)-strålning, kommer det vara möjligt att 

förstå hur olika interventioner påverkar hudceller och det kan möjliggöra 

utvecklande av mer effektiva behandlingsmetoder.  Dessutom kan man genom att 

undersöka gammal och ung hud generera hypotesfri data som ger nya insikter i 

åldrandets process d.v.s. undersöka två vävnaders expressionsprofiler mot en 

uppsättning gener på DNA-microarray som inte har valts ut utifrån en hypotes utan 

av slump [8]. 

 

Vad är åldrande i huden? 

 

Det finns många teorier om åldrande och en av de viktigaste är den om fria radikaler 

som föreslår att den molekylära basen av åldrandet kommer från en ackumulation av 

oxidativ skada på celler [9]. 

 

Huden var ett av de första organ som analyserades via DNA-micorarray p.g.a. 

lättillgängligheten [2]. Hudens åldrande är ett komplext fenomen som innehåller två 

samtidiga processer ”inre” och ”yttre”. ”Inre” åldrande är känt som kronologiskt 

åldrande och är genetiskt betingat. ”Yttre” åldrande är känt som fotoåldrande och är 

beroende av miljöfaktorer såsom solexponering. Kroniskt åldrad hud och fotoåldrad 

hud delar viktiga molekylära egenskaper såsom minskad proliferativ kapacitet hos 

celler som kommer från hudvävnad. Hos t.ex. fibroblaster visar expressionsprofilen 
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på minskad matrixsyntes i dermis associerat med ett ökat uttryck av enzymer som 

bryter ned kollagenmatrix, ökad inflammatorisk process och oxidativ stress [8]. 

 

Oxidativ stress orsakas bl.a. av reactive oxygen species (ROS).  ROS är kemiskt 

reaktiva molekyler som innehåller syre t.ex. syrejoner eller peroxider.  ROS bildas 

som en naturlig biprodukt vid aerob metabolism och har en viktig roll i 

cellsignalering och homeostas (se figur 2) [10]. Vid UV-strålning ökar ROS-nivåer 

och detta kan orsaka stor skada på olika cellstrukturer och skador på DNAt [10]. ROS 

kan också genereras av andra faktorer såsom cigarettrökning [11]. 

 

Även om huden har ett bra försvar av antioxidanta enzymer och icke enzymatiska 

antioxidanter som neutraliserar fria radikaler har det blivit demonstrerat att 

medålder ökar ROS och antioxidantförsvaret minskar [12]. Denna obalans kallas 

oxidativ stress och leder till progression av cellens funktionsförlust och resulterar i 

accelererat åldrande [11]. Dessutom kan fria radikaler leda till inflammatoriska 

processer som troligen spelar en roll i hudens åldrande [13]. 

 

Figur 2. Schematisk bild. Reactive Oxygen Species (ROS) orsakar oxidativ stress 

som antas vara en viktig faktor vid cellens åldrande. Bilden visar produktion av ROS 

och dess följder hos en mitokondrie. Omarbetad från [10].  
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Antioxidanter har fördelaktiga effekter på skydd av hudens åldrande tack vare deras 

förmåga att neutralisera ROS och begränsa inflammationen som de orsakar [14]. 

Sökandet efter naturliga antioxidanter att använda i produkter kan vara av värde för 

skönhetsindustrin då konsumenter föredrar naturliga produkter [15]. 

 

Genom att jämföra global genexpression mellan vävnader genereras data som ger 

insikt i både kronologiskt åldrande och fotoåldrande. Komparativa analyser leder till 

bättre förståelse av hudens åldrande och identifiering av biomarkörer som i ett 

senare skede blir föremål för intervention av olika slag för att hitta nya produkter [8]. 

 

Tidigare var kunskapen kring åldrande låg och forskarvärlden trodde inte att 

åldrande var något som kan regleras. De senaste årens forskning har med hjälp av 

teknikens framfart gett oss en värdefull möjlighet att blicka in i en av de stora gåtorna 

inom biomedicinen. Forskarna ser inte bara vad som händer vid åldrandet utan 

börjar dessutom experimentera med dessa genregleringar [16]. Detta är naturligtvis 

inte riskfritt och gränserna för vad som kan göras för att på olika sätt påverka 

åldrande och i detta fall hudens åldrande är inte undersökta [16]. Det finns mycket 

att forska på inom åldrande och ett steg på vägen är att undersöka vad som 

faktiskt sker vid åldrande och microarray är ett potent verktyg för detta ändamål [4]. 
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Syfte 

 

Syftet med rapporten är att undersöka vad DNA-microarray är och hur den kan användas 

inom dermatologisk antiaging-forskning.  

 

Frågeställningarna är:  

 

Hur kan expressionsprofilen hos kronologisk åldrad hud och/eller fotoåldrad hud 

undersökas med hjälp av DNA-microarray? 

Hur kan expressionsprofilen hos kronologisk åldrad hud undersökas med hjälp av DNA-

microarray? 

 Hur kan en tillsatt antioxidant som modulerar expressionsprofilen hos humana dermala 

celler undersökas med hjälp av DNA-microarray? 
 

Metod 

 

Litteratursökning gjordes i PubMed mellan 2013.04.13-2013.05.21. Inklusionskriterier för val 

av studier var att studien skulle vara på friska humana hudceller och handla om humant 

dermalt åldrande med hjälp av DNA-microarray-teknologi. Exklusionkriterier bestod i att 

inga studier om hår togs med.  

 

Tabell 1. Pubmedsökning 2013.04.13 –2013.05.21 

 

Sökning 

Pubmed Sökord

Antal 

träffar Granskade Urval 

1 “skin aging” [MeSH] 4862

2 “DNA-microarray” [MeSH] 60703

4 ”Dermatology” 12775

5 1 AND 2 16 10 7

6 1 AND 3 16 7 7

7 3 AND 4 10 3 1  

 

Sökningen i PubMed presenteras i Tabell 1. Sökning fem och sex gav 16 träffar. Sökning sju 

gav 10 träffar.  Sju originalartiklar valdes ut.  Urvalskriterierna för dessa artiklar var att de 

skulle vara studier där frisk human dermal vävnad använts. Studierna skulle handla om 

åldrande och dess mekanismer. Det skulle vara komparativa studier med så många deltagare 

som möjligt.  Studierna i resultatet valdes från sökning fem och sex. I den sjunde sökningen 

valdes den artikel som beskrev microarray-tekniken, hur analysen sker och kopplingen till 

dermatologi. Denna användes i introduktionen. 
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Det fanns inte tillräckligt många studier för att endast ta med studier med båda könen 

representerade.  Hormoner kan påverka dermala celler och ge en skillnad i utfall.  I denna 

rapport ingår studier gjorda på endast män, endast kvinnor och båda könen.  

 

Dessutom användes PubMed Single Citation Matcher med sökorden ”reversal of aging” som 

gav 41 träffar. Urvalskriterierna var att studierna skulle vara på frisk dermal vävnad. Här 

valdes två artiklar ut som var de enda två som hittat en regulatorisk gen som avstannar hela 

åldrandeprocessen i dermal vävnad. Dessa användes i diskussionen. Inga artiklar fanns på 

human dermal hud.  

 

Förutom de originalartiklar som erhölls via sökning i PubMed användes även artiklar hittade 

via referenslistor som användes till introduktion och diskussion.  Bakgrundsinformation 

hämtades från flera olika källor på internet bl.a. myndighetssidor såsom amerikanska Food 

and Drug Administration (FDA).  

 

 

Resultat 

 

I resultatdelen analyseras sju studier varav fem handlar om modulering av genuttryck som 

sker p.g.a. tid eller oxidativ stress. Tre studier undersöker kronologiskt åldrande och 

fotoåldrande och två studier undersöker endast kronologiskt åldrande. Resterande två 

studier handlar om genmodulering som sker p.g.a. en tillsatt antioxidant.  

 

1. Hur kan expressionsprofilen hos kronologisk åldrad hud och/eller fotoåldrad 

hud undersökas med hjälp av DNA-microarray? 

 

1.1 Skin differences based on age and chronicity of ultraviolet exposure: results 

from a gene expression profiling study [8]  

 

I studien jämfördes tio prover av ung fotoåldrad hud med gammal fotoåldrad hud från 

underarm hos 10 friska kvinnor. Slumpmässigt skulle 2731 gensekvenser av 54613 

gensekvenser på genchipet skilja sig i uttryck men i detta fall skiljde sig 13640 gensekvenser i 

uttryck hos fotoåldrad hud jämfört med icke-fotoåldrad hud. Det var en reduktion av uttryck 

av gener involverade i lipidbiosyntes och epidermal differentiering och dessa två processer är 

viktiga för att bibehålla hudens barriärfunktion.  
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Studien visade också ökat uttryck av gener som är involverade i oxidativ stress och minskat 

uttryck av det antioxidanta skyddet hos både den fotoåldrade huden och den kronologiskt 

åldrade huden. Skillnad mellan kronologiskt åldrande och fotoåldrande sågs i genuttrycket av 

extracellulära matrix med minskat uttryck av interstitiellt kollagen i kronologiskt åldrande 

och ökad expression av elastisk vävnad i fotoåldrad hud. 

 

Resultatet visar att antalet gener som ändrade uttryck var mer än det som förväntas 

slumpmässigt.  Med hjälp av dataanalysprogram kunde forskarna sortera in gener i 

hierarkiska grupper och kartlägga interaktioner gener emellan. Detta görs för att kunna 

identifiera regulatoriska vägar och möjliga mål för terapi.  Med hjälp av dessa analysprogram 

kunde forskarna se att kronologiskt åldrande och fotoåldrade uppvisar liknade processer. 

 

Sammantaget identifierades nya biomarkörer i åldrad hud både fotoåldrande och 

kronologiskt åldrad där regleringar skett i gener som styr proteaser, matrixproteiner och 

inflammation. 

 

1.2 Study of fibroblast gene expression in response to oxidative stress induced 

by hydrogen peroxide or UVA with skin aging [17] 

 

I denna studie undersöktes hur hudens genuttryck reagerar på oxidativ stress med hjälp av 

cDNA-microarrays. Dessa microarrays användes för att detektera mönstret av 

transkriptionsuttryck hos humana fibroblaster.  Proven var från fem unga < 21 år och fem 

gamla > 51 år friska kvinnor. Expressionsprofileringen gjordes innan intervention och efter 

24 timmar av exponering av ultraviolett strålning typ A (UVA) och diväteperoxid (H2O2).   

 

Vid jämförelsen av ung hud med åldrad hud innan intervention kunde man se att 22 % av alla 

gener var uppreglerade i de äldre cellerna.  Både stressorerna ledde till celldöd men H2O2 

gav en starkare transkriptuppreglering (19,5 %) jämfört med UVA (4 %). Studien visade också 

att de åldrade cellerna inte kunde svara på interventionen lika starkt som de yngre cellerna. 

 

1.3 Ageing effects on the expression of cell defence genes after UVA irradiation 

in human male cutaneous fibroblasts using cDNA arrays [6] 

 

I studien undersöktes vilka gener som är involverade i humant dermalt åldrande och hur 

huden från olika åldrar reagerar på oxidativ stress. För detta användes cDNA-macroarray 

med 82 gener relaterade till cellförsvar framförallt representerade av antioxidant- och DNA-

reparationsproteiner. Åldersassocierade geners uttryck undersöktes med hjälp av fibroblaster 
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från normal hud från tre åldersgrupper: barn (n=4), vuxna (n=4) och gamla (n=3), på 

basalnivå samt efter 5J/cm2 UVA exponering. Analysen visade att 22 gener aldrig 

detekterades medan andra alltid detekterades. De senare var relaterade till 

antioxidantförsvar, reglering av extracellullärt matrix (ECM) och Xeroderma pigmentosum 

complementation group C som är involverad i DNA-reparation. 

 

Transkriptioner relaterade till ECM, MMP1 och MMP3 (metallothionein-I och metallothion-

III) ökade med ålder och efter UVA-exponering oberoende av ålder. Det verkar som 

transkript involverade i redoxstatuskontroll (oxidant/antioxidant homeostas) minskade med 

ålder både innan exponering och efter exponering [6]. 

De flesta transkripten involverade i DNA-reparation detekterades inte. Innan exponering 

detekterades en regulatorisk gen av cellcykeln som verkade minska med ålder.  

 

Sammanfattningsvis upptäckte forskarna minskade genuttryck av vissa antioxidantsystem, 

cellcykelkontroll och ECM gener särskilt efter UVA-exponering och detta kan förklara de 

förändringar som kan ske i fotoåldrad hud. 

 

2. Hur kan expressionsprofilen hos kronologisk åldrad hud undersökas med 

hjälp av DNA-microarray? 

 

2.1  Skin differences based on age and chronicity of ultraviolet exposure: results 

from a gene expression profiling study [8] 

 

Studien undersökte tio solskyddade hudprover från rumpa hos unga kvinnor och jämfördes 

dem med tio solskyddade hudprover från rumpa hos äldre kvinnor. Med hjälp av DNA-

microarray undersöktes skillnaden i genexpression vid kronologiskt åldrande.  På genchipet 

fanns det 54613 olika gensekvenser. Om p=0,05 skulle totalt 2731 gensekvenser 

slumpmässigt ändras mellan dessa två prover men vid jämförelse av åldrad hud och ung hud 

hade totalt 7215 gensekvenser ändrat uttryck. 

 

Jämförelsen visade en reduktion av uttryck av gener som är involverade i lipidbiosyntes och 

epidermal diffrentiering hos äldre celler jämfört med yngre och dessa två system är viktiga 

för att bibehålla hudens barriärfunktion. Studien visade också ökat uttryck av gener som är 

involverade i oxidativ stress och minskat uttryck av det antioxidanta skyddet som finns 

naturligt i huden. I kronologiskt åldrande detekterades ett minskat uttryck av Interstitiellt 

kollagen och i fotoåldrad hud sågs en ökad expression av elastisk vävnad i extracellulära 

matrix. 
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2.2 Expression profiling of aging in the human skin [18] 

 

I studien undersöktes gener involverade i det naturliga åldrandet. DNA-microarray användes 

vid en jämförelse av ung och naturligt åldrad förhudshud.   

 

DNA-microarray användes för att detektera mönstret för varje pool av fem unga friska 

individer (3-4 år) och fem gamla friska individer (68-72- år). För experimentet valdes 

verifierade icke redundanta kloner av gener ut, d.v.s. gener som tros ändra uttryck vid 

åldrandet. Dessutom utvaldes en del gener som forskarna inte vet om de ändras vid åldrandet 

för att hitta nya markörer. Exempel på gener som valdes ut i detta fall var gener som styr 

cellsignalering, cellcykel, bildande och upprätthållande cytoskelett och extracellulärt matrix, 

metabolism och uttryck av transkriptionsfaktorer.  

 

Studien fann 105 gener som ändrade uttryck, och räknade endast de som förändrats mer än 

1,7 gånger (över eller under ordinarie ljusintensitet) under åldrandet i human hud. Det var 43 

gener som nedreglerades och 62 gener som uppreglerades.  Genuttrycken bekräftades med 

hjälp av realtids-PCR (realtids-Polymeras Chain Reaction) som är en kvantitativ analys för 

att ta reda på hur mycket av den aktuella DNA-sekvensen som provet ursprungligen 

innehåller. 

 

Av de gener som modulerades var det 17 gener som räknas som transkriptionsfaktorer eller 

regulatoriska gener. Ett antal gener var involverade i cellcykel eller cellcykelkontroll.  

Forskarna fann också skillnad i genmoduleringen på extracellulära matrixgener. Dessutom 

påverkades Insulin Growth Factor (IGF) medierade signaltransduktionsvägen som också 

visat sig vara involverad i åldrande. 

 

Studien sammanfattas med att slutsatsen att åldrandet i mänsklig hud verkar ske via en 

reglering av olika cellulära processer såsom cellcykelkontroll, cytoskelett, inflammation, 

signalering och metabolism. 

 

2.3 Exploration of replicative senescence-associated genes in human dermal 

fibroblasts by cDNA microarray technology [19] 

 

I denna studie jämfördes genuttrycksprofilen hos unga och gamla dermala fibroblaster 

(HDF) från människa med hjälp av cDNA-microarray. Syftet var att studera basala 
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förändringar i åldersrelaterde genuttryck. Sedan validerades resultaten med PCR för att 

minska antalet falskt positiva svar. 

 

Primära HDFs kom från förhud från tre 10-åriga pojkar. Epidermis togs bort, dermis skars i 

små bitar och kultiverades och fibroblasterna som växte skördades och delades in i två 

grupper. Ålder på odlade dermala humana celler mäts via deras förmåga att gå i mitos d.v.s. 

celldelning. Denna förmåga minskar med ålder hos dessa celler. För att få olika åldrar på 

cellerna lät forskarna cellerna dela sig olika antal gånger.  En grupp odlades tills 

populationsfördubblingen var 12 gånger d.v.s. ”unga celler” och i den andra gruppen odlades 

cellerna längre ända tills populationsfördubblingen över 55 gånger alltså ”gamla celler”. 

 

Skillnaden i genuttryck utryck som antal gånger ljusintesiteten förändrats jämfört med det 

ordinarie uttrycket. Studien visade att 84 gener uttrycktes mer är dubbelt så starkt i åldrade 

fibroblaster jämfört med unga fibroblaster.  Bland dessa gener fanns de som styr 

inflammation, cellcykelreglering, stressrespons, cytoskelett och metabolism. Dessutom 

hittades ett antal nya gener som inte beskrivits i några studier av åldrade fibroblaster. 

 

Av de 84 generna vars uttryck ändrades dubbelt så mycket hos gammal hud jämfört med ung 

hud valdes 65 ut och analyserades med hjälp av PCR som visade att endast 46 % av generna 

var konsistenta med cDNA-micorarray. Viss diskrepans fanns och detta tolkade forskarna 

som att cDNA-microarray kan behöva valideras. 

 

3. Hur kan man med hjälp av DNA- microarray undersöka hur en tillsatt 

antioxidant (A. angustifolium kärnextrakt) ändrar genuttryck hos humana 

dermala celler.  

 

3.1 Modulation of gene expression as a new skin anti-aging strategy [5] 

 

Den transkriptionella effekten av kärnextrakt från A. angustifolium undersöktes på normala 

humana keratinocyter (NHKs) och normala humana fibroblaster (NHF) in-vitro med hjälp av 

DNA-microarray.  

 

Studien visade att kärnextrakt från A.angustifolium generellt modifierar genexpressionen 

starkt hos NHK och svagt hos NHF. Efter inkubering med kärnextraktet ökade expressionen 

av tre antioxidantgener MM1, metallothionein 2 (MM2) och thioredoxin i NHK. 

Expressionen av antioxidantgenen glutathionperoxidas ökade i NHFs. 
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Dessutom undersöktes den antiåldrande effekten av en hudvårdprodukt som innehåller 

kärnextrakt från A. angustifolium i en singel-centerstudie där bildprocessanalys användes 

och i en två-center studie genom utvärdering av fotografier av forskarna, oberoende 

utvärderare och försökspersoner. 

 

I singel-center studien förbättrade hudvårdsprodukten homogeniteten i huden signifikant. 

Områden med noterade ojämnheter minskade signifikant på varje studerat område och 

variationen minskade signifikant i hela ansiktet.   

 

I två-center studien tyckte 28 % av försökspersonerna att helhetsförbättringen var över 50 % 

i slutet av studien jämfört med 11 % efter 4 veckor. Av alla försökspersoner var det 76 % som 

sa att de skulle kunna tänka sig köpa krämen. 

 

Resultatet från två-center studien pekar på att kosmetika som innehåller A. angustifolium 

kärnextrakt ger en föryngringseffekt vad gäller rodnad, pigmentering, och fina linjer i samma 

utsträckning som vid användandet Intensiv Puls Light (IPL) som är en lasermetod för 

hudföryngring [5]. Föryngringseffekten resulterade i mindre rodnad, pigmentering och fina 

linjer.  

 

3.2 Transcriptional effect of an Aframomum angustifolium seed extraction on 

human cutaneous cells using low-density DNA chips [21] 

 

I studie jämfördes solexponerad och solskyddad hud från unga och äldre kvinnor. Studien 

visade att en specifik zon, basallagret i epidermis och ytliga dermis är viktiga mål vid 

åldrande och ROS. Denna zon karaktäriseras av variationer på transkriptionell kontroll.  

 
Med hjälp av DNA-chipteknik utvärderades effekten av en naturlig mix av kärnextrakt från A. 

angustifolium på åldersmarkörer. Expressionsprofiler av normala humana fibroblaster 

(NHF) studerades med hjälp av anpassade cDNA-macroarray som innehöll gener som är 

involverade i uppbyggnad av dermis, inflammatoriska svar, oxidativ stress och 

försvarsmekanismer. För undersökningar av normala humana keratinocyter (NHK) 

användes Oligo Sorbent Arrays teknik (OLISA) som är en metod för att undersöka bl.a. 

proliferation, epidermal struktur, differentiering och oxidativ stress. 

 

Resultatet visade att extraktet starkt modifierade genuttrycksprofilen hos behandlade NKF 

men svagt for NHF. Extraktet regleradeantioxidantförsvar, komponenter som påverkar den 

dermal-epidermala förbindelsen och gener relaterade till den epidermala 

förnyelseprocessen. Med hjälp av DNA-chipteknik identifierades nya möjliga interventioner 
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av A.angustifolium kärnextrakt på hudens åldrande. 

 

Diskussion 

 

På bara några år har genexpressionsprofilering blivit en viktig metod inom biomedicinsk 

forskning.  Nu håller genexpressionsprofilering även på att bli en del av den kliniska 

forskningen. Det kräver naturligtvis höga nivåer av validitet och reliabilitet.  I projektet 

MicroArray Quality Control (MAQC project) undersöker Amerikanska Food and Drug 

Administration (FDA) möjligheterna och begräsningarna med microarray-teknologi [22]. 

Fördelarna är att behandlingar i kliniken kan bli mer effektiva och säkrare samt mer 

individorienterade. 

 

Det finns några få små men välgjorda publicerade studier om hur genexpressionsprofilering 

använts i antiaging-forskningen. Det finns säkert en hel del opublicerade data hos 

skönhetsföretagen. Naturligtvis vill de inte dela med sig av sina resultat som ger stort 

försprång i utvecklingen av nya produkter i en lukrativ bransch. Troligen är det så att inom 

de närmaste 20 åren kommer antiaging med hjälp av modern genteknik kommer att vara den 

stora modeflugan inom skönhetsbranschen. Den invasiva delen av skönhetsbranschen 

kommer antagligen att få ge vika för icke-invasiva metoder.  

 

Ett inte helt orealistiskt scenario är att många företag redan testat flera olika substanser för 

att se deras effekt på huden åldrade och eftersom många substanser är växtextrakt är det 

svårt för olika myndigheter och kontrollorgan att lägga sig i och kräva dokumentation. Så 

länge företagen inte har några medicinska påståenden undkommer de kontrollorgan såsom 

FDA. För företagen är det positivt att deras produkter slipper genomgå mycket omfattande 

och dyra tester som skulle vara fallet om det handlade om att registrera ett läkemedel.  

 

Ett vanligt sätt inom marknadsföringen av skönhetsprodukter är före- och efterbilder som 

ska påvisa positiva resultat. Visserligen finns Photoshop men det finns medicinska kameror 

som vissa företag använder, d.v.s. kameror med en oberoende fotograf som tar bilder med 

samma ljussättning och förhållanden vid fotografering före och efter behandling.  Vad 

forskaren också kan göra rent hypotetisk är att jämföra expressionsprofilsbilden från 

hudvävnad hos en individ vid 25 års ålder, 50 års ålder och expressionsprofilsbilden på den 

50 år gamla vävnaden med en produkt adderad till vävnaden. Sedan jämförs 

expressionsprofilbilden av vävnaden med produkt adderad till sig med de två andra 

kronologiska expressionsbilderna för att visa på den genmodulering som skett med produkt 
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adderad till 50-åriga vävnaden. Istället för före- och efterbilder på huden visar man före och 

efterbilder på expressionsprofilen.  

 

Med tanke på hur okänd kunskapen om genreglering är hos allmänheten skulle konsumenter 

troligen tveka vid inköp av produkten p.g.a. bland annat två frågeställningar; ”Är denna 

reglering av genuttryck verkligen möjlig” och ”Är den inte farlig i så fall”?    

 

Vad som inte finns i gemene mans kunskapsbank är att genreglering sker hela tiden beroende 

på livsstilen. Till exempel ger rökning vissa genregleringar medan rökstopp ger andra 

genregleringar. Sen är det naturligtvis olika gener olika lätta att påverka.  Om t.ex. cilier 

försvinner hos en som rökt mycket och sedan kommer tillbaka har det skett först en negativ 

och sedan en positiv reglering. Om du skyddar din hud mot solen minskar du risken för höjda 

ROS-nivåer och cellulär skada som i förlängningen ger åldrande.  Stoppar du en regulatorisk 

gen är det ingen som vet vad sker i förlängningen än. 

 

Fördelen med att använda genteknik är att tekniken visar oss vilka gener som påverkas och 

vilka som inte påverkas och vad som sker när de påverkas. Med hjälp av olika dataprogram 

kan genens position i hierarkin undersökas d.v.s. om genen reglerar eller regleras och hur de 

interagerar.  Det är också möjligt att se vilka gener som reglerar hela organismen och vilka 

som reglerar uttrycket i vävnaden.  

 

Nackdelar är att mRNA från ett fullhudsprov visar expressionsprofiler av flera lager i huden.  

En liten förändring i ett lager kan vara av större vikt för ett lager än för hela vävnaden.  

 

Det är också viktigt i en analys med komparativ DNA-microarray att relevanta gener för 

studien undersöks för att ge en rättvis bild av de uppmätta skillnaderna mellan 

vävnadsprover. Som exempel på relevanta gener i komparativa studier på åldrande i human 

dermal vävnad är MM1 och MM2.  Dessutom måste det göras upprepade försök med samma 

microarray och samma vävnader för att säkerställa resultatet. I studie [14] användes två 

microarrays för varje individpool för att öka säkerheten och PCR för att validera resultaten. 

Resultatet visar att antalet gener som ändrat uttryck är mycket mer än det som förväntas 

slumpmässigt.   

 

Med hjälp av dataanalysprogram kan man sortera in gener i hierarkiska grupper och 

kartlägga interaktioner mellan gener. Detta görs för att kunna identifiera regulatoriska vägar 

och möjliga mål för terapi.  Med hjälp av dessa analysprogram kan man se att kronologiskt 

åldrande och fotoåldrade uppvisar liknade processer. 
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Alla resultatstudier i denna rapport är unika och ingen studie har reproducerat en tidigare 

studie. Forskningarna behöver i framtiden integrera olika studieresultat för att se om 

genprofileringsstudier är reproducerbara. 

 

Olika individer kan ha olika aktivitet av dessa gener och därför olika fenotyp, p.g.a. 

funktionell polymorfism.  Genom att undersöka effekten av en regulatorisk gen kan vi få 

större insikt i varför vissa individers hud påverkas snabbare av tid eller UV-ljus. Dessa 

kopplingar är föremål för framtida forskning.  

 

Det skulle behövas metaanalyser för att se om vissa vägar är specifika för vissa organismer 

eller gäller alla arter. Förutom biomarkörer är det av intresse att  inte bara undersöka hur 

gener förändras vid åldrande utan även vilka gener som reglerar åldradet. Identifikation av 

regulatoriska gener, åldersreglerade gener och transkriptionsfaktorer som binder till dessa 

hjälper oss att belysa åldrandets mekanism.  

 

Det är troligt att topikala antioxidanter kan neutralisera vissa fria radikaler och minska 

effekterna av dem på hudens åldrande. Det säljs för tillfället antioxidanter mot UV-inducerad 

skada och för att bl.a. behandla rynkor och inflammation, t.ex. post laserbehandling. För 

topikala produkter gäller att produkten är stabil eftersom antioxidanter är instabila och lätt 

blir inaktiva innan de når målet. De måste dessutom kunna absorberas och nå målet i aktiv 

form och vara där tillräckligt länge för att ge effekt.  

 

Antioxidanter har länge använts både i äldre och moderna kulturer mot olika sjukdomar.  

Många antioxidanter har också antiinflammatoriska effekter.  Ett flertal nyare studier visar 

att formulan kan få bättre effekt om två eller fler antioxidanter kombineras [23]. Det finns 

väldigt få studier gjorda på antioxidanters effekt på human dermal vävnad. För ett givande 

resultat krävs det att mer forskning görs på detta område [15].   

 

Genexpressionsprofilering öppnar alltså nya vägar för forskningen om nya åldersmarkörer. 

När väl åldersmarkörer är identifierade kan forskarna experimentera med olika 

interventioner för att ändra genuttrycket hos markörerna. Det kan i framtiden leda till många 

nya produkter som med rätta kan påstå att de kan sikta in sig på förändringar som är 

relevanta för åldrande oavsett om det är kronologiskt åldrande eller fotoåldrande.  Ett sådant 

argument skulle kunna vara att produkten ökar expressionen av det antioxidanta skyddet i 

huden.  
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Nya data stimulerar utveckling av nya agens som kan försena eller förhindra vissa 

patofysiologiska förändringar som finns både på individuell gen/proteinnivå.  I nuläget har 

man med hjälp av DNA-microarray hittat en regulatorisk åldersgen (NFkB) och blockerat den 

hos kronologiskt åldrade dermala musceller och reverserat genexpressionen och 

vävnadskaraktäristika till den för yngre dermala musceller [16].  Avbrytande av en ensam 

gens aktivitet hos dermala musceller är tillräcklig för att stoppa deras åldrande för en kort tid 

men vi vet inte vad som händer om man hämmar genen under längre tid. Vi vet heller inte 

om vävnadens levnadstid har blivit förlängd. Inaktivering av åldrande genom att blocka 

NFkB kan också tillåta cancertillväxt i närvaro av onkgener[24].  För närvarade skulle det 

kunna användas för temporär föryngring av hud eller andra vävnader som behöver läkas 

efter skada. Undersökandet av vilken roll genblockad spelar i olika vävnader och den exakta 

mekanismen är något som behöver vidare forskning [16]. Det är inte helt orealistiskt att 

forskningen i framtiden även undersöker effekten på humana dermala celler. 
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Slutsats 

 

Studierna som sammanfattats i denna rapport visar att DNA-microarray kan användas för 

genexpressionsprofilering och identifiering av nya biomarkörer vid humant dermalt 

åldrande. Jämförelser av genprofilen hos kronologiskt åldrad hud och fotoåldrad hud visar 

att de har liknande genmodulering.  

 

Dessutom kan forskarna med hjälp av DNA-microarray ordna gener i hierarkiska kluster för 

att se om och hur de interagerar med varandra. Genom att hitta biomarkörer kan forskarna i 

framtiden hitta lämpliga interventioner som kan fördröja eller förhindra hudens åldrande. 

En intervention som presenteras i rapporten är A. angustifolium kärnextrakt som visat sig ha 

antiaging egenskaper. 

 

Tack! 

 

Tack till mina handledare: Helena Holmgren Farm. Mag., Sofia Mattsson Farm. Dr.  
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