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ABSTRACT 

Infertility is defined as not being able to conceive after 1 year of regular intercourse without 

use of contraception. Unexplained infertility is a diagnosis given to couples where the reason 

to infertility cannot be clarified even after the routine examination. Undefined infertility is a 

common and growing problem because most people are not aware of the fact that fertility 

decreases after the age of 35. Hyper- and hypothyroidism has been known to affect the 

menstrual cycle as well as increased risk of miscarriage. However, the specific effect of 

thyroid hormones on infertility has not yet been clarified. This study aims to compare the 

gene expression of two thyroid hormone receptors DIO2 and MOT8 in human endometrium 

and fallopian tube tissue from two phases of the menstruation cycle, follicular phase and 

lutheal phase. The methods used were RT-qPCR and immunohistochemistry, which showed a 

statistically significant difference in the expression of DIO2 and MOT8 between fallopian 

tube tissue and endometrium, but not between follicular and lutheal phase. However, MOT8 

seemed to have a tendency to be down-regulated in the follicular phase but the results need to 

be validated with different endogenous controls and larger study groups.  
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INTRODUKTION 

Infertilitet är ett problem som finns världen över och kan drabba vilka människor som helst 

oavsett bakgrund och socioekonomisk status. Ekonomiska förutsättningar kan vara avgörande 

vid val av behandling och på så sätt påverka chansen att bli gravid, men val av behandling 

beror främst på orsaken bakom infertiliteten. Artificiell befruktning är en dyr behandling, men 

i vissa fall kan det räcka med hormonbehandling, men behandlingsalternativen kan variera 

helt från person till person. Oförmåga att kunna få ett barn och bilda familj kan orsaka stora 

psykiska och sociala påfrestningar och är därför ett viktigt samhällsproblem. Infertilitet 

definieras som att ej kunna bli gravid efter 1 år av regelbundet samlag utan preventivmedel. 

Begreppet kan delas upp i primär och sekundär infertilitet, där primär infertilitet innebär att ej 

kunna bli gravid medan sekundär infertilitet innebär att man har fått minst 1 barn men inte 

kan få fler [1]. Vanliga orsaker till infertilitet kan vara hormonrubbningar, defekter i 

könsorgan, infektioner och andra sjukdomar som är jämt fördelade mellan kvinnor och män1. 

Infertilitet hos kvinnor kan bero på endometrios, skada i äggledare eller problem i 

ägglossningen. Vid utredning om manlig infertilitet undersöks mannens spermieantal samt 

deras funktion.  

 

I Sverige uppnår 15 % av alla par inte graviditet inom ett år, och är per definition infertila2. 

Allt fler personer väljer att föda barn i senare ålder och de tar ej hänsyn till eller är omedvetna 

om att fertiliteten minskar märkbart efter 35 års ålder [2]. Hos 20 % av alla par som söker 

behandling för infertilitet kan man ej klarlägga orsaken efter att ha utfört alla 

rutinundersökningar, därav används begreppet oförklarad infertilitet [2].  

                                                
1 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9334/2007-42-

8_2007428.pdf Hämtad 27-02-2018 

2 http://stockholmivf.se/infertilitet/ Hämtad 26-02-2018  
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Det finns i dagsläget inga bra metoder för att diagnostisera tillståndet och därmed är även 

behandlingsmöjligheterna begränsade. Hos kvinnor med oförklarad infertilitet kan man ej 

hitta något som avviker från det normala när man undersöker funktionen i äggledare och 

ägglossning, samt ej hittat något avvikande i spermierna hos partnern [3]. Diagnosen fastställs 

således genom uteslutning av andra diagnoser. Detta gör att diagnosen varierar beroende på 

vem som utför examinationen och vilka analyser som används eftersom olika metoder har 

olika sensitivitet. För att undvika osäkra och subjektiva bedömningar krävs bättre analyser 

och fler studier av potentiella markörer som kan användas i diagnostik.  

 

Menstruationscykeln delas in i tre delar: menstruationsfasen (dag 0 – 7), proliferationsfasen 

(dag 7 – 14) och sekretionsfasen (dag 14 – 28) som alla regleras av hormoner. Längden på 

cykeln kan variera mellan varje individ men är ungefär 28 dagar lång. En ovarialcykel börjar 

med follikelfasen (dag 0 – 14) där en primärfollikel mognar till färdig follikel med 

stimulering från follikelstimulerande hormon (FSH) som utsöndras från hypotalamus. Vid 

mognaden av folliklar är det endast en som mognar till ett ägg. I lutealfasen (dag 14 – 28) 

mognar follikeln till en gulkropp, corpus luteum, efter ägglossning. Gulkroppen utsöndrar 

progesteron och östradiol som hjälper till att bygga upp livmoderslemhinnan som behövs om 

ett ägg blir befruktat. Om befruktning inte sker tillbakabildas gulkroppen. 

 

Över- och underfunktion av tyreoidea är känt för att påverka menstruationscykeln, samt öka 

risken för missfall vid graviditet [4]. Sköldkörteln, glandula thyreoidea, består av 

follikelceller som producerar tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). De fettlösliga hormonerna 

T4 och T3 binder till tyreoglobulin och lagras i sköldkörteln. Runt folliklarna finns kapillärer 

som hjälper till att transportera de fettlösliga tyreoideahormonerna genom blodbanan bundna 

till plasmaproteiner, främst tyroxinbindande globulin.  
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En väldigt liten del av tyreoideahormonerna transporteras i fri form i blodbanan. Från 

hypofysens framlob utsöndras tyreoideastimulerande hormon (TSH) som reglerar 

produktionen av T4 och T3 i tyreoidea. Regleringen av TSH är beroende av 

tyreotropinfrisättande hormon (TRH) som utsöndras från hypotalamus. Reglering av TSH och 

TRH sker genom en negativ återkopplingskontroll av T3 och T4 i blodbanan. Hypotyreos är 

underfunktion i tyreoidea vilket innebär en minskad sekretion av tyreoideahormoner som 

resulterar i låg ämnesomsättning. Genom den negativa återkopplingskontrollen kommer de 

låga koncentrationerna av tyreoideahormoner i blodet stimulera hypofysens produktion av 

TSH. Bakomliggande orsaker kan vara bland annat jodbrist, bieffekt av medicinsk behandling 

eller störningar i hormonsystemet men i Sverige anses autoimmunitet vara orsaken bakom de 

flesta fall3. Hypotyreos diagnostiseras genom att mäta halten tyroxin och TSH i blod eftersom 

symtomen är ospecifika och kan förväxlas med andra sjukdomstillstånd. Vanliga symtom är 

bland annat att patienterna känner sig frusna, har kall och torr hud och låg hjärtfrekvens4. 

Låga halter tyreoideahormoner med höga halter TSH är typiska fynd5.  

 

Prevalensen av ökade halter av TSH hos infertila kvinnor beräknas ligga mellan 0,7 - 4 % 

men det har gjorts väldigt få studier [4]. De flesta patienter med underfunktion i tyreoidea blir 

behandlade innan de blir undersökta för infertilitet, därför kan man ej förlita sig på siffror från 

studier eftersom testgrupperna oftast inte är tillräckligt stora och att personer som skulle 

kunnat vara med i studien faller bort på grund av behandling.  

                                                
3 https://skoldkortelforbundet.se/sjukdomar/hypotyreos/ Hämtad 27-02-2018 

4 Människokroppen, Fysiologi och anatomi. Sand O, Sjaastad OV, Haug E, Bjålie JG. 

5 https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypotyreos--brist-pa-

skoldkortelhormon/ Hämtad 27-02-2018 
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Hypotyreos påverkar kvinnliga könshormoner genom en minskning av könshormonbindande 

globulin (SHBG), total östradiol samt ökning av fritt östradiol och testosteron [4]. Effekterna 

på könshormonerna kan leda till variationer i menstruationscykeln och påverka mängden 

blödning. Tyreoideastimulerande hormonreceptor (TSHR) har hittats i granulosa celler i 

äggstocken [4]. Både T3 och T4 har hittats i follikelvätska, och eftersom T4 ökar 

gonadotropinernas effekt på granulosa cellernas sekretion av hormoner kan otillräckliga 

mängder tyreoideahormoner leda till underfunktion i äggstockarna [4].  

 

I en studie undersöktes prevalensen av subklinisk hypotyreos och autoimmun sjukdom i 

tyreoidea hos infertila kvinnor. TSH och tyreoida-peroxidas antikroppar (anti-TPO) mättes i 

serum och 13,9 % av de infertila kvinnorna kunde diagnostiseras med subklinisk hypotyreos 

[5]. Skillnad på förekomsten av anti-TPO hos infertila kvinnor i jämförelse med 

kontrollgruppen kunde inte klarläggas. Detta fynd visar att screening för hypotyreos bör göras 

hos kvinnor som söker behandling för infertilitet och för kvinnor som är diagnostiserade med 

oförklarad infertilitet. I en annan studie kunde man se hög prevalens av autoantikroppar mot 

tyreoidea hos infertila kvinnor men fyndet påverkade inte chansen att bli gravid [6]. Ungefär 

30 % av alla par med oförklarad infertilitet som har bra prognos för att bli gravid på naturligt 

sätt blir utsatta för övermedicinering [7]. Istället för att utsätta patienter för onödig 

medicinering eller orsaka psykisk påfrestning för par med oförklarad infertilitet bör 

mekanismerna för hur funktionen av sköldkörteln påverkar livmodern klarläggas. 

”Monocarboxylate transporter 8” MOT8 är ett protein som binder specifikt till 

tyreoideahormoner för aktiv transport av de fettlösliga hormonerna. Den stimulerar även 

upptaget av T4 och T3 i celler6. Proteinet uttrycks mest på cellmembran i levervävnad samt i 

                                                
6 http://www.abcam.com/mot8-antibody-ab214446.html Hämtad 08-04-2018 
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hjärtat. För att omvandla T4 till T3 krävs proteinet ”iodothyronine deoidinase 2” DIO2 som är 

lokaliserat på cellmembran. Under den kritiska perioden av ett barns utveckling har DIO2 en 

viktig roll att tillföra hjärnan med tillräckliga nivåer av T37. DIO2 uttrycks mycket i 

hjärtvävnad, skelettmuskulatur, placenta samt i vissa delar av hjärnan.  

 

Komparativ Ct metod är baserad på realtids-PCR. Instrumentet mäter fluorescens från prover 

efter varje cykel som sedan används för att relativt kvantifiera en specifik målsekvens. 

Amplifiering av det man vill studera mäts och jämförs med amplifieringen av en endogen 

kontroll. Mätningarna normaliseras med den endogena kontrollen som till exempel kan vara 

en housekeeping-gen. Denna metod kan användas för att jämföra uttrycket av en gen i olika 

vävnader, jämföra muterade alleler med vildtypsalleler eller jämföra genuttryck mellan 

behandlade prover och kontrollprover. 

 

Syftet med detta projekt var att jämföra uttrycket av mRNA för proteinerna DIO2 och MOT8 

i endometrium samt äggledare med kvantitativ reverse transcriptase-PCR (RT-qPCR), samt 

att med immunhistokemi studera DIO2 och MOT8 i äggledare från patienter i olika faser i 

menstruationscykeln. Med immunhistokemi studerades även uttrycket av DIO2 och MOT8 i 

endometrium hos både fertila och infertila patienter. Detta projekt är en del av en större studie 

som ännu inte är publicerad. 

 

 

 

 

                                                
7 http://www.abcam.com/dio2-antibody-ab135711.html Hämtad 08-04-2018 
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MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

Till RT-qPCR användes material från 13 patienter som opererat bort äggledaren, varav 7 

stycken var frivilligt steriliserade medan resten behandlades för myom. Patienterna delades 

upp efter vilken fas de var i menstruationscykeln varav 6 stycken var i follikelfasen och 7 

stycken i lutealfasen. Samtliga prover var frysta i förvaringsmediet RNAlater och bestod av 

biopsier från tuba uterina samt endometrium från de 13 patienterna. Histologiska preparat från 

äggledare från dessa patienter användes även för att analysera DIO2 och MOT8 med 

immunhistokemi. Preparaten bestod av delarna isthmus, ampulla och fimbriae. 

 

För immunhistokemisk färgning användes histologiska preparat från endometrium från 8 

patienter, varav 3 var infertila och 5 var fertila. Dessa prover tillhörde en större studie, och 

proverna analyserades för att samla in mer data till den större studien. Vid varje färgning 

användes snitt från endometrium till negativ kontroll. Samtliga snitt var från endometrium 

och tillhandahölls på plusobjektglas. 

 

Etik 

Etiktillstånd med Dnr 2012/339 samt 2008/046 godkändes av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala och Stockholm. Samtliga deltagare informerades och gav 

samtyckte för att använda vävnaderna i forskningssyfte. 

 

Immunhistokemi 

Snitt på plusobjektglas avparaffinerades 2x5 min i Xylen (Histolab Products AB) och 

rehydrerades stegvis i etanol (CCS Healthcare) i koncentrationerna 99,5 %, 95 % och 70 % i 3 
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min i varje lösning och avslutades i avjoniserat vatten i 5 min. Snitten sköljdes 2x5 min i PBS 

(0,14 M NaCl, 2,7 mM KCl, 0,010 M fosfatbuffert, pH 7.4, Medicago AB).  

 

För antigen retrieval placerades glasen i citratbuffert (0,01 M tri-Sodium citrate dihydrate, pH 

6, Merck KGaA) för att sedan värmas i vattenbad i mikrovågsugn under 10 min på 650 W. 

Efter att glasen fått stå och svalna i mikrovågsugnen i 20 min tvättades dem med PBS 3x5 

min. Endogen peroxidasaktivitet blockerades med 3 % H2O2 (Merck KGaA) i 99 % etanol i 

10 min följt av sköljning i PBS 3x5 min. Snitten inkuberades 1 tim i fuktkammare i 

rumstemperatur med 5 % getserum (Dako Products) spädd med PBS.  

 

De primära polyklonala antikropparna från kanin riktade mot proteinerna MOT8 (1:50, 

#ab214446, Abcam) och DIO2 (1:600, #ab135711, Abcam) späddes i 0,1 % BSA (Sigma-

Aldrich) i PBS och tillsattes på glas för inkubering över natt i 4 °C i fuktig kammare. Ett 

negativt kontrollglas färgades in med endast 0,1 % BSA i PBS istället för den primära 

antikroppen. Efter inkubering tvättades glasen i 0,1 % Tween 20 (Merck KGaA) PBS 3x5 

min. Biotinylerad sekundär antikropp get anti-kanin H+L (1:300, BA-1000, Vector 

laboratories) spädd med 0,1 % BSA i PBS och tillsattes på glas för inkubering i 1 tim i 

rumstemperatur. Efter inkubering tvättades glasen i PBS Tween 3x5 min. HRP komplex 

(1:400, Vector laboratories) spädd i steril PBS tillsattes på glasen för inkubering i 1 tim i 

rumstemperatur. Efter det sköljdes glasen med PBS Tween 3x5 min. DAB-substrat (Dako 

Products) användes för att färga glasen i ungefär 15 sek, direkt efter sköljdes glasen 5 min 

under rinnande kranvatten. Glasen färgades i Mayers hematoxylin under 10 sek följt av en 

sköljning under rinnande kranvatten i 5 min.  
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Dehydreringen började med 5 min i avjoniserat vatten, 3 min vardera i 70 %, 95 % och 99,5 

% etanol och avslutades med Xylen i 2x5 min. Glasen monterades med Pertex (Histolab 

Products AB). Infärgning på samtliga glas bedömdes på en ordinalskala mellan 0 – 3, där 0 är 

utebliven infärgning, 1 är låg infärgning, 2 är medel infärgning och 3 är stark infärgning. 

Glasen bedömdes av två personer och medelvärde av bedömningen användes för statistisk 

jämförelse. 

 

 

RNA-isolering 

RNA isolerades med RNeasy Mini kit (Qiagen) enligt tillverkarens protokoll8. 

Homogenisatorn (Ingenieurbüro CAT) tvättades innan experiment och mellan biopsier med 

tre steg i etanol och sedan tre steg i sterilt vatten. Biopsier förvarade i RNAlater flyttades över 

till rör med RLT-buffert med 1 % b-Mercaptoetanol (Sigma Aldrich) för att homogeniseras 

med homogenisatorn. Proverna centrifugerades (8000 x g) och supernatanten fördes över till 

nya rör och blandades med etanol. Lösningen fördes över till RNeasy Mini Spin kolumn och 

centrifugerades (8000 x g), sedan tillsattes buffert RW1 och buffert RPE som medföljde kitet. 

Slutligen användes DNase/RNase-fritt vatten (ThermoFisher Scientific) för att eluera RNA 

som sedan analyserades på NanoDrop 2000c (ThermoFisher Scientific) för att mäta 

koncentrationen total RNA. Kvarvarande RNA alikvoterades och frystes ned till -70 °C för 

vidare analys av RNA-integritet (RIN-värde) med RNA Nano chip (Agilent Technologies) på 

Bioanalyzer (Agilent Technologies) enligt tillverkarens protokoll innan kvantifiering med 

qPCR. 

 

                                                
8 https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=14e7cf6e-521a-4cf7-8cbc-
bf9f6fa33e24&lang=en Hämtad 2018-05-08 
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RT-qPCR 

RNA späddes till koncentrationen 25 ng/µl med DNase/RNase-fritt vatten. Total RNA 

gjordes om till cDNA med kitet SuperScriptTM VILOTM Master Mix (ThermoFisher 

Scientific) enligt tillverkarens protokoll9. Proverna inkuberades 10 min i 25 °C, 60 min i 42 

°C och avslutningsvis 5 min i 85 °C.  

 

Primern riktad mot genen som kodar för MOT8 TaqMan Gene Expression Assay 

(Hs00185140_m1, Thermofisher Scientific) blandades med TaqMan Fast Universal PCR 

Master Mix (4366072, Life Technologies) och RNase/DNase fritt vatten enligt tillverkarens 

protokoll10 och tillsattes på 96-hålsplattor (4346906, Thermofisher Scientific). Sist tillsattes 

cDNA (5 ng/µl) till plattan så att det blev en totalvolym på 20 µl i varje brunn. Samma sak 

gjordes med primern riktad mot genen som kodar för DIO2 TaqMan Gene Expression Assay 

(Hs00255341_m1, Thermofisher Scientific). Provplattan täcktes över med självhäftande 

förseglingsfilm (4311971, Thermofisher Scientific). Samtliga prover, inklusive endogen 

kontroll human 18S rRNA (4319413E, Thermofisher Scientific) och negativ kontroll med 

RNase/DNase fritt vatten, analyserades i triplikat på StepOnePlusTM Real-Time PCR System 

(4376600, Thermofisher Scientific).  

 

Statistik/Bearbetning av data 

Statistisk analys utfördes på resultat med programvaran IBM SPSS Statistics 20. Medelvärde 

på ”cycle threshold” (Ct) beräknades för samtliga triplikat där prover med en 

                                                
9 https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/11755050 Hämtad 20-04-2018 

10 https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4366072?SID=srch-hj-4366072 

Hämtad 27-04-2018 
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standardavvikelse över 0,3 exkluderades. Medelvärde på primereffektivitet beräknades med 

LinRegPCR som sedan användes för att beräkna Ct anpassad efter primereffektiviteten. Med 

komparativ Ct metod beräknades Log2 fold change mellan patienterna i follikelfasen i 

jämförelse med lutealfasen för att visa upp- eller nedreglering av genuttryck. Normaliserad 

genexpression (2-DeltaCt) användes för statistisk analys. Mann-Whitney rank sum test användes 

för att beräkna statistisk signifikans. 

 

RESULTAT 

Patienterna som var i den follikulära fasen i menstruationscykeln hade ett medel-BMI på 26, 

medelålder på 39 år och i genomsnitt 3 barn. Gruppen i lutealfasen hade ett medel-BMI på 27, 

medelålder på 42 år och i genomsnitt 2 barn. I follikelfasen hade en patient myom, medan det 

i lutealfasen var 4 patienter som hade myom. 

 

Immunhistokemi 

Infärgning på samtliga glas bedömdes på en skala mellan 0 – 3. Bedömningen var inte 

blindad. Infärgning av DIO2 (Tabell 1) och MOT8 (Tabell 2) gjordes på histologiska preparat 

från äggledare från patienter i både follikel- och lutealfasen. Med signifikansnivå α = 0,050 

kunde ingen statistiskt signifikant skillnad ses varken mellan follikel- och lutealfasen, eller 

mellan de olika delarna isthmus, ampulla och fimbriae från äggledaren, vid infärgning av 

DIO2 och MOT8. DIO2 var främst lokaliserat i cellkärnorna, men i epitelet kunde man även 

se cytoplasmafärgning (Figur 1). Infärgningen var som starkast i luminalepitelet. MOT8 fanns 

i ett fåtal preparat och var då främst lokaliserat i muskelceller och kärl (Figur 2). I vissa 

preparat kunde man se infärgning av MOT8 i blodceller (Figur 3). 
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Tabell 1. Median av DIO2-infärgning, samt min – max intensitet, visas i tabellen avrundat till 

närmsta heltal efter bedömning gjord av två personer. Strukturer som bedömdes var 

luminalepitel, muskelceller, kärlepitel samt stroma. Infärgningen graderades på en skala 

mellan 0 – 3, där 0 är utebliven infärgning och 3 är stark infärgning. 

Fas	 DIO2	Epitel	 DIO2	Muskel	 DIO2	Kärl	 DIO2	Stroma	

Follikelfas	 3	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	

Lutealfas	 3	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	

 

 

Tabell 2. Median av MOT8-infärgning, samt min – max intensitet, visas i tabellen avrundat 

till närmsta heltal efter bedömning gjord av två personer. Strukturer som bedömdes var 

luminalepitel, muskelceller, kärlepitel samt stroma. Infärgningen graderades på en skala 

mellan 0 – 3, där 0 är utebliven infärgning och 3 är stark infärgning. 

Fas	 MOT8	Epitel	 MOT8	Muskel	 MOT8	Kärl	 MOT8	Stroma	

Follikelfas	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	

Lutealfas	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	
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Figur 1. Infärgning av DIO2 i cellkärnor och cytoplasma på epitelceller från äggledare. 

Infärgning kan även ses på cellkärnor i stroma och kärl. 

 

 

Figur 2. Infärgning av MOT8 i muskelceller från äggledare.  
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Figur 3. Infärgning av MOT8 i blodceller på snitt från äggledare.  

 

Immunhistokemisk färgning gjordes även på endometrium från infertila patienter samt friska 

kontroller. Ingen statistisk analys gjordes på dessa resultat eftersom syftet var att samla in 

data till den stora studien som detta projekt är en del av. Infärgning av DIO2 (Tabell 3) och 

MOT8 (Tabell 4) presenteras som ett medelvärde avrundat till närmsta heltal baserat på två 

personers bedömning.  

 

Tabell 3. Infärgning av DIO2 bedömdes på en skala från 0 – 3, där 0 är utebliven infärgning 

och 3 är stark infärgning. På preparat från endometrium bedöms infärgning på strukturerna 

ytepitel, körtlar och stroma. 

Grupp	 DIO2	Epitel	 DIO2	Körtel	 DIO2	Stroma	
Infertil	 3	(1	-	3)	 2	(1	-	3)	 1	(1	-	3)	
Kontroll	 2	(1	-	3)	 1	(1	-	3)	 1	(1	-	3)	
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Tabell 4. Infärgning av MOT8 bedömdes på en skala från 0 – 3, där 0 är utebliven infärgning 

och 3 är stark infärgning. På preparat från endometrium bedöms infärgning på strukturerna 

ytepitel, körtlar och stroma. 

Grupp	 MOT8	Epitel	 MOT8	Körtel	 MOT8	Stroma	
Infertil	 0	(1	-	3)	 1	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	
Kontroll	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	 0	(1	-	3)	

 

RNA-isolering 

Total RNA isolerades från 13 patienter, bestående av 21 prover från både endometrium och 

äggledare. Fryst vävnad från både endometrium och äggledare kunde inte hittas till vissa av 

patienterna. Prover som det inte gick att detektera absorbans på, det vill säga prover som inte 

innehöll RNA, uteslöts från vidarearbetning. Detta gjorde att 11 prover uteslöts och 15 

stycken var kvar. Koncentrationerna låg på ett intervall mellan 38,1 – 780,5 ng/µl efter 

mätning på NanoDrop 2000c. 

RNA-integritet analyserades på de kvarvarande 15 proverna med Bioanalyzer. RIN-värdet för 

samtliga prover låg på ett intervall mellan 7,6 – 10 där ett värde < 5 ansågs vara för lågt för att 

använda till RT-qPCR. 

 

RT-qPCR 

Prover med en standardavvikelse över 0,3 exkluderades, därför analyserades proverna i 

triplikat så att kvarvarande prover kunde användas för att beräkna medelvärdet. Medelvärdet 

på primereffektiviteten av den endogena kontrollen 18S användes för att beräkna Ct anpassad 

efter primereffektiviteten. Med komparativ Ct metod beräknades Log2 fold change mellan 

patienterna i follikelfasen i jämförelse med lutealfasen för att visa upp- eller nedreglering av 

DIO2 och MOT8 (Figur 4). Log2 fold change visar det relativa förhållandet mellan grupperna 

och är inte ett kvantitativt mått. Statistik analys med Mann-Whitney rank sum testet visade 
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ingen statistiskt signifikant skillnad på genuttryck av DIO2 eller MOT8 mellan 

patientgrupperna med signifikansnivå α = 0,050.  

 

 

Figur 4. Figuren visar Log2 fold change i y-axeln för skillnaden i genuttryck mellan patienter 

i follikelfasen i jämförelse med patienter i lutealfasen. Den svarta stapeln visar en 

uppreglering av proteinet DIO2 i follikelfasen i jämförelse med lutealfasen, medan den 

randiga visar nedreglering av proteinet MOT8 i follikelfasen i jämförelse med lutealfasen.  

 

Log2 fold change beräknades även för vävnaderna från äggledare och endometrium för att 

jämföra genuttryck av DIO2 och MOT8 i de olika delarna (Figur 5). Både DIO2 och MOT8 

var nedreglerade i äggledare i jämförelse med endometrium. Statistisk analys med Mann-

Whitney rank sum testet visade statistiskt signifikant skillnad på uttryck av DIO2 i äggledare i 

jämförelse med endometrium (p-värde < 0,001). Det var även en statistiskt signifikant 

skillnad på uttrycket av MOT8 i äggledare och endometrium (p-värde = 0,021).  
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Figur 5. Figuren visar Log2 fold change i y-axeln för skillnaden i genuttryck mellan äggledare 

i jämförelse med endometrium. Den svarta stapeln visar en nedreglering av proteinet DIO2 i 

äggledare i jämförelse med endometrium, medan den randiga stapeln visar en nedreglering 

av proteinet MOT8 i äggledare i jämförelse med endometrium.  

 

DISKUSSION 

Syftet med detta projekt var att med RT-qPCR och immunhistokemi studera genuttryck av 

tyreoidearelaterade proteiner hos fertila personer i olika faser i menstruationscykeln, samt att 

samla in data till en större studie. Resultat från immunhistokemin visade stark infärgning av 

DIO2 i samtliga preparat men ingen signifikant skillnad mellan grupperna eller i de olika 

delarna av äggledaren. Detta stämmer överens med resultaten från RT-qPCR som inte heller 

visade en signifikant skillnad i genuttryck av DIO2 mellan grupperna. Infärgning av DIO2 

kunde ses i kärnor och cytoplasma, trots att proteinet enligt tillverkaren Abcam skulle vara 

lokaliserat i cellmembranet. DIO2 konverterar T4 till T3 och tidigare studier visar att detta 

sker intracellulärt, vilket kan förklara cytoplasmafärgningen [8]. DIO2 har även en viktig roll 

i tillgängligheten av T3 till cellkärnan, vilket kan förklara kärnfärgningen [8]. Infärgningen av 

MOT8 var väldigt svag eller utebliven i samtliga preparat. Med statistisk analys på resultat 

från immunhistokemin kunde ingen skillnad ses mellan grupperna, vilket stämde överens med 
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resultaten från RT-qPCR. MOT8 färgades främst in i kärl och muskelceller. Fler patienter i 

lutealfasen hade myom, men muskelknutorna verkar inte ha påverkat uttrycket av MOT8 

mellan grupperna, trots att proteinet främst var lokaliserat i muskelceller. En tendens kan ses 

för nedreglering av genuttryck av MOT8 hos gruppen i follikelfasen i jämförelse med 

gruppen i lutealfasen. Detta fynd behöver vidare valideras med andra kontroller och fler 

patienter för att få en mer säker statistisk analys. Statistiskt signifikanta skillnader kunde 

hittas i genuttryck av DIO2 och MOT8 i äggledare och endometrium. Detta projekt visade att 

genuttryck av tyreoidearelaterade proteiner verkar vara lägre i äggledare i jämförelse med 

endometrium. 

 

Enligt instruktionerna från Abcam ska anti-MOT8 ha en spädning mellan 1:100 – 1:500 och 

antigen retrieval ska ske med värme samt med citratbuffert med pH 6. Till denna studie 

späddes anti-MOT8 till 1:600 enligt handledarens instruktioner vilket ligger utanför det 

rekommenderade intervallet från tillverkaren. Antikroppsspädningen optimerades inte 

eftersom detta projekt är en del av en större studie som använde spädningen 1:600, därmed 

bör experimentella förhållanden vara så lika som möjligt för att kunna jämföra data från detta 

projekt med tidigare data. Antikroppen kan ha haft för stor spädning i detta experiment som 

kan ha resulterat i att det inte fanns tillräckligt många antikroppar för att binda till alla 

epitoper. Detta kan vara en anledning till svag infärgning av MOT8 och därför bör 

antikroppsspädningen optimeras för att vidare validera resultatet. Infärgning kan variera 

mellan olika celltyper, men för att utesluta möjligheten att färgningen är ospecifik kan 

antikroppen ytterligare analyseras med en annan metod, till exempel Western blot för att 

verifiera specificiteten. Blodceller blev infärgade med MOT8 i vissa preparat vilket visar att 

färgen var specifik. För DIO2 skulle antikroppsspädningen vara mellan 1:25 – 1:100 och den 
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spädning som användes i denna studie var 1:50 vilket var inom det rekommenderade 

intervallet enligt Abcam.  

 

Val av housekeeping-gen som endogen kontroll är kritiskt och påverkar resultatet. Studier 

visar att beroende på vilken housekeeping-gen man använder kan genuttrycket antingen se 

lika ut mellan grupper eller ge en statistiskt signifikant skillnad [9]. En kontroll som passar 

bra till en typ av vävnad kan vara olämplig vid analys av en annan typ av vävnad, även om 

proverna är tagna från samma patientgrupp. Detta styrker att man bör validera vilken 

housekeeping-gen som används till varje experiment beroende på vad det är man vill studera 

och vad man har för vävnadsmaterial.  

 

Vid användning av en housekeeping-gener som endogen kontroll görs antagandet att de är 

stabila. För patienter med polycystiskt ovarialsyndrom verkar housekeeping-generna 

RPL13A, ATP5B och CYCI vara stabila kontroller i jämförelse med TOP I, YWHAZ och 

ACTB i en frisk kontrollgrupp [10]. Detta visar att variation i stabilitet hos housekeeping-

gener kan påverkas av sjukdomar och måste därför testas och anpassas innan varje experiment 

för att vara säker på att resultatet man får är pålitligt och inte påverkas av bakomliggande 

sjukdomstillstånd.  

 

Den endogena kontrollen 18S hade låga Ct värden, det vill säga att den var högt uttryckt i 

endometrium och äggledare. De sekvenser som studerades i detta projekt hade högre Ct och 

verkade vara lågt uttryckta i endometrium och äggledare i jämförelse med 18S. Att ha 18S 

som endogen kontroll och referens för att normalisera uttryck av MOT8 och DIO2 är därmed 

inte lämpligt i detta projekt eftersom det är för stor skillnad i genuttryck och effektivitet. För 

att validera resultatet från detta projekt krävs därför optimering av metoden med andra 
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housekeeping-gener för att se vilken som passar bäst som endogen kontroll vid komparativ Ct 

analys av DIO2 och MOT8 i endometrium och äggledare. 

 

Att ha housekeeping-gener som referens fungerar bra men måste optimeras för det man vill 

studera. Istället för 18S kan detta projekt vidare testas med β-aktin eller GAPDH som är andra 

vanliga housekeeping-gener som används som endogen kontroll vid studier av genuttryck i 

endometrium. Om resurser finns kanske flera endogena kontroller kan användas för att 

minska variationen ännu mer. Vid validering av 7 housekeeping-gener för att normalisera 

genuttryck hos patienter med endometrios med frisk kontrollgrupp kom man fram till att 

HMBS, TBP och YWHAZ vara mest stabila [11]. PPIA rekommenderas som endogen 

kontroll vid analys av genuttryck av tumörer i endometrium eftersom uttrycket är stabilt i 

både tumörvävnad samt frisk vävnad från endometrium [12]. I en annan studie där 

housekeeping-gener validerades för patienter med återkommande missfall och svårigheter vid 

befruktning visades Prdm4, Ube4a, Enox2, Ube2d2 och β-aktin vara de mest stabila för 

normalisering [13]. Studierna visar hur olika housekeeping-gener bör valideras för att hitta 

den bästa för det man vill studera. Val av housekeeping-gen ska inte endast baseras på dess 

stabilitet i frisk vävnad, utan även på sjuk vävnad vid studier av patologiska tillstånd. 

 

I detta projekt användes RT-qPCR som snabbt kan detektera olika målsekvenser och är mer 

specifik än andra metoder som till exempel Northern blotting. Den är lätt och enkel att arbeta 

med för att det finns färdiga kit till cDNA-omvandlingen och mastermixen. Nackdelen är att 

det finns en stor risk för pipetteringsfel och metoden är väldigt känslig för kontaminering. 

Detta sätter höga krav på ”Good Laboratory Practice”. Resultatet man får kan variera 

beroende på experimentella förhållanden. Vilket instrument som analyserar och om de 

reagens som används är kompatibla med instrumentet kan också påverka resultatet. För RT-



 22 

qPCR är det även viktigt att cDNA-syntesen är effektiv samt att man har negativa kontroller i 

PCR-plattan för att försäkra sig om att det inte finns kontaminering eller för mycket 

bakgrundssignaler. Det är även viktigt att ha den endogena kontrollen på samma platta som 

det prov man vill analysera för att försäkra sig om att båda blivit utsatta för så lika 

experimentella förhållanden som möjligt. 

 

Metoden som används för att extrahera RNA är viktig att ta hänsyn till vid jämförelse av 

resultat från olika studier då olika sätt att homogenisera kan resultera i olika mängd RNA och 

ge olika RIN-värden. Hur mycket vävnad som används kan påverka mängden RNA man får 

ut. För mycket vävnad eller otillräcklig homogenisering kan leda till att filtret i kolonnen 

blockeras vilket försvårar reningsstegen med buffert och ger otillräcklig mängd RNA med låg 

integritet. För lite vävnad innebär att det redan i början inte fanns tillräcklig mängd RNA. 

Preanalytisk hantering har en avgörande roll, speciellt i hur vävnaden hanterades för att 

minska kontamination och hur lång tid det tog innan vävnaden stabiliserades eftersom RNA 

är instabilt och bryts ner snabbt. Detta kan vara anledningen till varför vissa prover inte gav 

tillräcklig mängd RNA i bra kvalité och därmed uteslöts i detta projekt. 

 

Studiematerialet var från fertila kvinnor som opererat bort äggledaren, antingen för att 

frivilligt sterilisera sig eller i samband med behandling vid myom. Endometrieproverna från 

fertila och infertila kvinnor var biopsier från livmoderslemhinnan vilken förnyas vid nästa 

menstruation och denna provtagning påverkar därmed inte patienten. Detta gör att man endast 

kan studera friska personer, men genom att klarlägga hur genuttryck av tyreoideahormon 

receptorer ser ut hos friska personer kan man få mer förståelse och analysera avvikelser hos 

patienter som söker behandling för oförklarad infertilitet. Patologiska tillstånd som 

hypotyreos samt IVF-behandling påverkar genuttryck och därmed stabiliteten i den endogena 
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kontrollen vilket gör det svårt att normalisera experimentet och därmed uppstår problematik 

vid undersökning av genuttryck. Provinsamlingen är en lång process och studiematerialet till 

detta projekt var väldigt begränsat med små patientgrupper vilket försvårar den statistiska 

analysen. Det är svårt att samla in biopsier från fertila kvinnor som inte äter preventivmedel. 

Biopsi måste även lämnas rätt dag i menstruationscykeln, vilket kan bli svårt om detta 

inträffar en helg när de flesta kliniker är stängda. Detta projekt fann att genuttrycket av MOT8 

och DIO2 var lägre i äggledare i jämförelse med endometrium, samt en tendens till 

nedreglering av MOT8 för fertila kvinnor i follikelfasen. Fler studier med större 

patientgrupper och andra endogena kontroller behöver göras för att validera resultatet som 

eventuellt kan hjälpa till att förstå kopplingen mellan tyreoidearelaterade proteiner och 

oförklarad infertilitet. 
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