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ABSTRACT 

A woman’s uterus is a safe place for the baby to grow and get nourished which is not always 

the case since the endometrium can, due to some underlying causes repel the fertilised egg 

which in other words means that the woman undergoes miscarriage. Recurrent miscarriage is 

defined as three or more pregnancy losses before 22 weeks of gestation. Multiple etiologies is 

thought to cause recurrent miscarriage although still 50 % of these cases remains unknown. 

The aim of this study was to measure the gene expression of DKK1, STC1, TK1, IL8 and 

OLFM1 in the endometrium of women with recurrent miscarriage compared to fertile women 

by using quantitative real-time PCR (qPCR) with TaqMan probes and primers. 

Immunohistochemical staining of paraffin embedded endometrium tissue was performed with 

a primary antibody anti-IL8 for detection of the IL8-protein. No significant difference was 

seen in mRNA expression between the two groups, only the IL8 mRNA showed a tendency to 

significant difference between the groups, p=0,063. On protein level, the 

immunohistochemical staining of IL8 showed few stained cells in both groups. Interestingly, 

the number of cells was clearly more abundant in women with recurrent miscarriage than in 

fertile women, p=0,036. The main conclusion from this study is that the high number of IL8 

produced cells in the endometrium may be a contributing factor to recurrent miscarriage and 

need to be investigated further. 

 

KEYWORDS 
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INTRODUKTION 

De inre könsorganet hos kvinnor utgörs av livmoder, äggledare, äggstockar, livmoderhals och 

slida. Kvinnans livmoder är den plats i kroppen där ett barn utvecklas och ligger skyddad från 

omvärlden. Livmodern ligger i bäckenet bakom urinblåsan och påminner om ett päron i 

formen. Självaste livmodern är uppbyggd av ett tjockt muskelskikt (myometriet) som består 

av glatt muskulatur och omsluts av en yttre bindvävshinna (perimetriet). Den inre väggen i 

livmodern är beklädd av en livmoderslemhinna (endometriet) som är rik på blodkärl för att 

förse det befruktade ägget med näring. Vävnaden i livmoderslemhinnan utgörs av körtelepitel, 

luminalepitel, stroma och blodkärl. En äggcell lossnar från en av äggstockarna vanligtvis en 

gång i månaden och transporteras till livmodern genom äggledaren. Befruktningen sker i 

äggledaren där spermien och äggcellen förenas. Det befruktade ägget vandra ut till livmodern 

för att sedan fästa i livmoderslemhinnan och där börja växa för att slutligen bli ett fullt 

utvecklat spädbarn som är redo att förlösas ut till världen. 

 Om inte ägget befruktas stöts livmoderslemhinnan ut ur livmodern, vilket 

benämns menstruation. Den inträffar cirka 14 dagar efter ägglossningen och orsakas av att 

gulkroppen slutar producera progesteron och östradiol, vilket leder till sammandragningar av 

artärerna som försörjer livmoderslemhinnan med blod. Detta innebär att livmoderslemhinnan 

börjar dö av den minskande blodtillförseln. Allteftersom uppstår det hål i artärerna, vilket 

leder till en blödning som river loss den döda vävnaden från livmoderväggen. 

Menstruationsblödningen är bitar av slemhinna som utsöndras tillsammans med blod samt 

sekret. En normal menstruation varar vanligtvis i 3-7 dagar.   

 Förändringar som sker i livmodern styrs av en menstruationscykel som normalt 

varar i 21 till 35 dagar (genomsnitt 28 dagar). Den delas in i tre perioder: menstruationsfasen, 

proliferationsfasen och sekretionsfasen. I proliferationsfasen stiger östradiolkoncentrationen 
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som stimulerar livmoderslemhinnans tillväxt. Sekretionsfasen producerar en hög 

koncentration av progesteron som stimulerar körtlarna i livmoderslemhinnan till sekretion. 

Menstruationen och proliferationsfasen sker tillsammans som äggstockarnas follikelfas och 

sekretionsfasen sker tillsammans som äggstockarnas lutealfas. Follikelfasen och lutealfasen 

hör till ovarialcykeln, i follikelfasen mognar primärfollikeln till en färdig follikel. 

Follikelväggen brister vid ägglossningen och en mogen äggcell kommer ut ur follikeln. I 

lutealfasen ombildas en gulkropp från cellerna i follikelväggen. Kvinnans livmoder är en unik 

plats för fostret att växa, få näring och skyddas men ändå förekommer det att 

livmoderslemhinnan stöter bort det befruktade ägget vilket leder till att kvinnan får missfall.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Missfall är en mycket vanlig komplikation vid graviditet [1] som förekommer hos cirka 15 % 

av alla graviditeter [2,3]. Detta betyder att kroppen avslutar graviditeten före den 22:a 

graviditetsveckan. Komplikationer efter den 22:a graviditetsveckan anses inte som missfall 

utan betraktas som fosterdöd om fostret inte överlever. Orsaker till att tidiga missfall inträffar 

kan vara p.g.a. ett livsodugligt ägg, att ett befruktat ägg inte delar sig, eller fel i hur ägget 

fäster i livmodern som leder till att det släpper taget och kromosomavvikelser som gör att 

fostret inte är livsdugligt är orsaker till att tidiga missfall inträffar. Att ett missfall inträffar 

behöver inte bero på den blivande modern eller fadern. Vid senare missfall i graviditeten kan 

händelser som missbildningar hos fostret, diabetes eller högt blodtryck hos kvinnan leda till 

missfall. Även kvinnans eller mannens ålder spelar roll, hormonrubbningar, defekter i 

livmodern, bindvävssjukdomar och blodets förmåga att levra sig är relaterade orsaker till 

senare missfall. Mer ovanligare orsaker kan vara muskelknutor som sitter nära livmoderns 

slemhinna samt att livmoderhalsen inte kan hålla sig sluten och graviditeten förloras. Även 

virussjukdomar (röda hund, femte sjukan), mikroorganismer (normala floran i vaginan 

förorsakar bakteriell vaginos), könssjukdomar (klamydia), alkohol, rökning, droger och vissa 
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läkemedel ökar risken för missfall. För par som drabbas av upprepade missfall och vill bli 

gravid igen erbjuds vanligtvis en utredning hos både kvinnan och mannen för att försöka ta 

reda på den bakomliggande orsaken.  

Enligt European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) 

definieras begreppet upprepade missfall som tre eller fler graviditetsförluster i följd innan de 

når graviditetsvecka 22 [1], ungefär 5 % av alla gravida kvinnor genomgår detta [2,3]. Det är 

cirka 1 % av fertila par som drabbas av upprepade missfall [4,5], vilket förknippas oftast med 

högt känslomässigt lidande och kan leda till höga kostnader samt att ungefär en tredjedel av 

kvinnorna är kliniskt deprimerade [5]. Upprepade missfall tros ha multipla etiologier som 

kromosomavvikelser hos föräldrarna, trombofili, immunologiska störningar samt endokrina 

störningar men inga av dessa förhållanden är specifika för just upprepade missfall [1] och i 

cirka 50 % av dessa fall är etiologin bakom de upprepade missfallen okänd [6]. Men de 

troligaste orsakerna bakom upprepade missfall är genetiska defekter hos föräldrarna, 

återkommande avvikelser av antal kromosomer hos fostret, missbildningar i livmodern, 

obehandlad hypotyreos, hyperprolaktinemi, okontrollerad diabetes och antifosfolipidsyndrom 

[2]. Förändringar i genuttryck i livmoderslemhinnan hos kvinnor med upprepade missfall har 

indikerat involvering av främst immunitets-, angiogenes- och apoptosrelaterade gener. Men 

den underliggande grunden av förändringarna och deras specifika effekter hos upprepade 

missfall är fortfarande inte känd [2,3]. 

 

Baserat på preliminära data från en tidigare microarray studerades generna Interleukin 8 

(IL8), Olfactomedin 1(OLFM1), Dickkopf WNT Signaling Pathway 1 (DKK1), Stanniocalcin 

1 (STC1) och Thymidine kinase 1 (TK1) i livmoderslemhinna hos kvinnor med upprepade 

missfall. 
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Genen IL8 är en proteinkodande gen som är lokaliserad på kromosom 4. IL8 proteinet består 

av 99 aminosyror och är uppbyggd av tre antiparallella β-flak följt av en C-terminal α-helix. 

IL8 är en cytokin som tillhör kemokin-familjen CXC och produceras bland annat av 

makrofager som svar av ett inflammatorisk stimuli. Genen har även förknippats med att ha en 

viktig roll i angiogenes.  IL8 kan utsöndras av alla celler som är inblandade i det medfödda 

immunförsvaret som har toll-liknande receptorer på cellmembranet (ex. makrofager, 

neutrofila granulocyter, mastceller). Det har tidigare beskrivits att cytokinnivåerna ökar under 

sekretionsfasen och når sin maximala nivå före menstruationen hos normalt fertila kvinnor, 

vilket tyder på att cytokiner är involverade i att förbereda livmoderslemhinnan för 

menstruation om inte befruktning förekommer [7]. IL8 genen har i tidigare studier påvisats 

vara involverad med upprepade missfall, i decidual vävnad visade sig genen vara uppreglerad 

[2] och i livmoderhalssekret sågs höga koncentrationer av IL8 proteinet ha en viss betydelse 

[8]. Även hos kvinnor med endometrios har IL8 proteinet rapporterats vara förhöjd i den 

peritoneala vätskan [9]. 

 

Genen OLFM1 är lokaliserad på kromosom 9 och är en proteinkodande gen, men exakta 

funktionen hos proteinet är okänd. Proteinet uttryckas i hjärnan och misstänks ha en viktig roll 

i nervvävnad där den reglerar produktionen av neurallistceller i neuralröret. OLFM1 genen 

har i tidigare studier visat sig vara en implantation relaterad gen som är uppreglerad i 

livmoderslemhinna hos kvinnor med upprepade missfall, vilket kan tyda på att den bidragit 

till att det har gått fel vid implantationen av embryot [10]. 
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Genen DKK1 är proteinkodande och är lokaliserad på kromosom 10, det sekretoriska 

proteinet uttrycks starkt i tunntarm, sköldkörteln, lever, mage, placenta, pancreas, livmoder, 

bukhålan, urinblåsan och huden, medan den är svagare uttryckt i mjälten och tjocktarmen. 

Den är mest känd för att vara medlem i Dickkopf -familjen och som är inblandad i 

fosterutvecklingen genom sin hämning av WNT signaleringsvägen. Signaleringsvägen WNT 

reglerar flera viktiga aspekter som celldifferentiering, cell-lokalisation, cellmigration, 

nervstrukturs uppbyggnad och organogenes under fosterutvecklingen [11]. Genen DKK1 och 

dess protein har setts i en tidigare studie uttryckts relativt högre i decidual vävnad hos kvinnor 

med upprepade missfall jämfört med normalt fertila kvinnor [12]. 

 

Genen SCT1 är lokaliserad på kromosom 8 och kodar för utsöndring av ett glykoprotein, den 

är involverad i kalcium-fosfat homeostasen som arbetar mot att hålla en normal balans av 

dessa mineraler. Proteinet uttrycks i en mängd olika vävnader som ben, skelettmuskulatur, 

hjärna, blodkärl, mjälte och thymus där STC1 har multipla funktioner som sårläkning, 

angiogenes, mitokondriell metabolism, steroidogenes, makrofagkemotaxi, ben och 

muskelutveckling. Den inhiberar apoptos och kan aktivera stromaceller. STC1 verkar vara 

involverad i utvecklingen av mänskliga cancerformer som bröstcancer och koloncancer. 

Tidigare studie visade att STC1-proteinet även är involverad i ovariecancer [13] och 

nedreglerad i cancervävnad från livmoderhalsen [14]. Inga studier av STC1 genen har tidigare 

påträffats hos kvinnor med upprepade missfall eller studerat den i livmoderslemhinna. 

 

Genen TK1 är en proteinkodande gen som befinner sig på kromosom 17. En cytosolisk och en 

mitokondriell form av proteinet har identifierats i eukaryoter. Genen är involverad i S-fasen 

under cell-cykeln och proliferation i ett flertal olika celltyper. Genen TK1 har i tidigare 
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studier används till att studera tumörproliferation i bröstcancer och prostatacancer. Den har 

även visat sig vara en användbar prognosmarkör för ovariecancer och livmoderhalscancer där 

den haft en högre specificitet jämfört med andra tidigare använda markörer [15]. Inga studier 

av TK1 genen har påträffats som har studerat livmoderslemhinna hos upprepade missfall. 

 

Till detta projekt användes kvantitativ realtids-PCR (qPCR) för analys där TaqMan-probe 

användes för detektion. Principen för en kvantitativ realtids-PCR fungerar i stort sätt lika som 

den vanliga PCR-tekniken där templatet av intresse amplifieras och resulterar i ett flertal 

identiska kopior av just det DNA-fragmentet. Skillnaden är att en speciell fluorescerande 

molekyl (reporter på en probe) börjar fluorescera för varje nytt DNA-fragment som bildas. 

För TaqMan-proben sitter den floureserande reporten på 5´-änden och en quencher på 3´-

änden, quenchern släcker ut flourescensen för reporten om proben förblir intakt och ingen 

flourescense förekommer. När proben binder till DNA-fragmentet under amplifieringen 

kommer quenchern att klyvas bort från proben av Taq-polymeraset, det betyder då att 

quenchern och reporten separeras från varandra och fluorescens avges samt avläses på en real-

tids PCR-maskin. 

 Syftet med projektet var att mäta genuttrycket av generna DKK1, STC1, TK1, 

IL8 och OLFM1 i livmoderslemhinnan hos kvinnor med upprepade missfall jämfört med 

fertila kvinnor och se om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Dessa gener 

valdes baserat på forskningsgruppens tidigare microarrayresultat för vidare verifieringssteg 

med kvantitativ realtids-PCR. För att fortsättningsvis undersöka om mRNA-nivåerna 

avspeglar proteinnivåerna kommer ett urval av dessa gener studeras med immunhistokemisk 

färgning. 
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MATERIAL OCH METOD 

Studiepopulation 

Biopsierna togs från livmoderslemhinnan från fertila kvinnor (34,1 ± 4,9 år), kontroll-

gruppen, och från kvinnor med upprepade missfall (33,8 ± 4,6 år). Två biopsier togs på 

samma dag LH+7 (lutealfasen) i menstruationscykeln och förvarades i RNAlater (Life 

Technologies Europé BC, Stockholm Sverige) i -20°C för senare RNA isolering (9 fertila och 

9 upprepade missfall), eller fixerades i formalin och bäddades senare i paraffin för 

immunhistokemisk infärgning (9 fertila och 11 upprepade missfall). 

 

Insamling av proverna skedde vid Karolinska sjukhuset efter ett skriftligt och muntligt 

samtycke från de inkluderade kvinnorna. Etiktillståndet för studien godkändes av den 

regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, diarienummer är 2009/498-32.  

 

Framrening av RNA 

Från biopsiproverna framrenades RNA med RNeasy Mini Kit (Qiagen, Maryland, USA) 

enligt tillverkarens rekommendationer. Varje prov överfördes till ett 3,6 ml rör med 700 µl 

QIAzol lysis reagens för lysering och homogeniserades därefter med en homogenisator. 

Homogenisatorn gjordes ren innan och mellan varje prov med 99 % etanol och sterilt vatten.  

 Homogenisatet tillsattes sedan till eppendorfrör med 140 µl kloroform och 

centrifugerades 15 min i 12000 g i mikrocentrifug. Efter centrifugering fördes 350 µl av 

supernatanten till ett nytt eppendorfrör varpå 350 µl 70 % etanol tillsattes, därefter vortexades 

provet. Hela provmängden överfördes till RNA-reningskolonn i 2 ml uppsamlingsrör som 
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centrifugerades 15 s i 11000 g. Efter centrifugering sattes 700 µl RWT buffert till kolonnen 

som centrifugerades 15 s i 11000 g. Kolonnen tvättades sedan med 500 µl RPE buffert och 

centrifugerades lika som specifikationen ovan, detta steg upprepades sedan en gång till. Ett 

nytt uppsamlingsrör sattes till kolonnen och centrifugerades med öppet lock i 1 min i maxfart. 

 Eluering av RNA utfördes i ett nytt eppendorfrör där 20 µl RNase-fritt vatten 

tillsattes över filtret i kolonnen och centrifugerades i 1 min i 11000 g, detta steg upprepades 

sedan ännu en gång. Total mängd eluat uppgick till 40 µl, varav 36 µl överfördes till 2,0 ml 

rör med skruvkork för senare cDNA-syntes och 4 µl till 0,2 ml eppendorfrör för kvalitets- och 

koncentrationsbestämning av RNA. Proverna förvarades därefter i -70°C. RNA-

koncentrationen från eluatet uppmättes med hjälp av NanoDrop 2000c (Thermo Scientific) 

och RNA kvalitén bedömdes med den gelbaserade metoden Agilent RNA 6000 Pico Kit 

(Agilent Technologies, Waldbronn, Tyskland) enligt Agilent RNA 6000 Nano Kit Quick Start 

Guide. 

 

cDNA-syntes 

RNA syntetiserades till cDNA (complementary DNA) med hjälp av Superscript III 

reaktionskit (Invitrogen, Carlsbad CA, USA). För att få en slutlig mängd på 500 ng RNA i en 

volym på 13 µl i för varje rör, tillsattes beräknad mängd RNase-fritt vatten och RNA i PCR-

rena rör och mixades med 1 µl Random Primers och 1 µl 10 mM dNTP Mix. Rören 

placerades därefter i en PCR-maskin i 65°C i 5 min varefter de inkuberades på is i 1 min. 

Rören centrifugerades kort för uppsamling av kondens från väggarna, sedan tillsattes 4 µl 5X 

First-Strand Buffer, 1 µl 0,1 M DTT, 1µl RNaseOUT och 1 µl SuperScript III RT. En 

slutvolym på 20 µl för varje rör och en cDNA-koncentration på 25 ng/µl. Rören placerades 
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återigen i PCR-maskinen och inkuberades i 25°C i 5 min, sedan i 50°C i 50 min och slutligen 

i 70°C i 15 min. Proverna förvarades därefter i -20°C. 

 

Kvantitativ realtids-PCR 

Innan PCR-analysen utfördes, späddes all färdig syntetiserat cDNA från 25 ng/µl till 5 ng/µl 

med RNase fritt H20. Till en 96-håls PCR-platta tillsattes 1 µl cDNA och 19 µl ”Master Mix” 

i varje brunn, proverna sattes som trippelprov och negativ kontroll var RNase-fritt vatten. En 

mastermix per Gene of Interest (GOI) blandades med respektive primerpar och innehöll 10 

µl/brunn TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix (Life Technologies), 1 µl/brunn TaqMan 

Gene expression assays ”primer” (Life Technologies) och 8 µl/brunn RNase-fritt vatten. De 

primers som användes var Pre-Developed TaqMan® Assay Reagents Human 18S rRNA 

”18S” (4319413E), DKK1 (Hs00183740_m1), STC1 (Hs00174970_m1), TK1 

(Hs01062123_m1), IL8 (Hs00174103_m1) och OLFM1 (Hs00255159_m1).  

Plattan täcktes sedan med en plastfilm (MicroAmp™ Optical Adhesive Film, 

Life Technologies) och centrifugerades i 2 min och 30 sek i en hastighet på 2300 g. Efter 

centrifugeringen placerades PCR-plattan i PCR-maskinen (Step one Plus, Life Technologies 

Europé BC, Stockholm, Sverige) och med programmet StepOnePlus Real-Time PCR Systems 

genomfördes amplifiering: först ett uppvärmningssteg 95°C i 20 sek därefter 50 cykler om 

vardera 95°C i 1 sek och 60°C i 20 sek. Programmet StepOne Software 2.3 användes för 

bearbetning av resultatet. Ct-resultaten (cykeltröskelvärde) från qPCR-körningen bearbetades 

för respektive gen genom en normalisering mot Ct-värdena av den endogena kontrollen 18S 

för att erhålla ett ΔCt-värde. En fold change beräknades ut genom komparativa Ct metoden 

där man beräknade 2-ΔΔCt genom att normalisera gruppen med upprepade missfall mot fertila 

gruppen och därefter visualiserades fold change med Log 2(fold change).  
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Snittning och immunhistokemisk färgning 

Paraffininbäddade biopsier från fertila kvinnor och kvinnor med upprepade missfall (2 

snitt/glas för vardera prov) snittades med hjälp av en mikrotom. Snitt med tjockleken 5 µm 

placerades på positivt laddade objektglas (Superfrost®plus, Thermo Scientific), för att sedan 

ligga över natt i ett värmeskåp i 37°C för att låta snitten sträckas ut. Immunhistokemi går ut 

på att detektera proteiner i vävnaden med hjälp av antikroppar som binder till specifika 

antigen. Först avparaffineras snitten i xylen 2 x 5 min i rumstemperatur för att sedan 

rehydreras i etanol 3 min i 99,5 %, 95 % samt 70 % och sköljdes sedan i destillerat vatten i 5 

min. Snitten tvättades därefter 2 x 5 min i PBS (fosfatbuffrad saltlösning) och värmdes i 

mikrovågsugn 650 W 10 min i citratbuffert pH 6 för att sedan stå kvar i mikrovågsugnen 20 

min. Detta steg gjordes för att antigenet ska återfå sitt ursprungliga utseende så antikropparna 

ska kunna binda lättare. Efter de sammanlagda 30 min i mikrovågsugnen tvättades återigen 

snitten i PBS. Blockering gjordes för de endogena peroxidaset som finns i vävnaden med 3 % 

H202 i metanol 10 min för att sedan slutligen tvättas i PBS. Normal horse serum (Vector) 5 % 

spädd med 0,1 % BSA (bovint serum albumin) i PBS tillsattes för att undvika ospecifika 

bindningar. Den primära antikroppen anti IL-8 (ab18672, Abcam®) spädd 1:1000 med 0,1 % 

BSA i PBS tillsattes till ett av snitten på vardera glas och det återstående snittet användes för 

negativ kontroll (endast 0,1 % BSA i PBS). Snitten fick sedan inkubera i 4°C över natt. 

Snitten tvättades 2 x 5 min i 0,1 % PBS/Tween och inkuberades sedan med den 

sekundära antikroppen (biotinylerad anti-mus IgG, Vector) spädd 1:300 med 0,1 % BSA i 

PBS 1 h i rumstemperatur. Därefter tvättades snitten 2 x 5 min i 0,1 % PBS/Tween, sedan 

tillsattes HRP (horseradish peroxidase avidin D, Vector) spädd 1:400 i PBS och inkuberades 1 

h i rumstemperatur. Snitten tvättades slutligen 2 x 5 min i 0,1 % PBS/Tween innan 1dr/1ml 
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substrat buffert DAB (diaminobenzidin, Dako) tillsattes 4min i rumstemperatur. DAB är 

substrat för HRP och det oxideras vilket ger den bruna färgen som visar vart antigenet 

uttrycks i vävnaden.  Tvättning sker sedan i rinnande kranvatten 5 min för att därefter doppas 

3 min i Mayers hematoxylin 50 % som ger blå färg till cellkärnorna, följt av blåning i 

kranvatten i 5 min. Snitten tvättades i destillerat H20 5 min och dehydrerades i etanol 3 min i 

70 %, 95 % samt 99,5% och sedan i xylene 2 x 5 min för att ta ut allt vatten från vävnaden. 

Slutligen monteras glasen med pertex (Histolab) och täckglas samt torkades i rumstemperatur 

för att sedan studeras i mikroskop med 20x förstoring. Bedömning gjordes genom att färgade 

celler räknades i tre slumpmässigt utvalda synfält per snitt, för att sedan beräkna ut 

medelvärdet av antal färgade celler per preparat. Medelvärdet och standardavvikelse räknades 

ut för respektive grupp. 

 

Statistik 

Beräkningar, mätdata och diagram hanterades med Excel (Office v.2007) och 

StatisticalPackage for Social Science (SPSS v.20 för Macintosh SPSS Inc., Chicago IL). 

Kolmogorov-Smirnov test användes för test av normalfördelning, ett signifikant resultat 

påvisade icke normalfördelning. Därefter användes t-test för normalfördelade data och Mann 

Whitney U test för icke-normalfördelade data. Signifikant skillnad mellan grupperna 

accepterades vid p ≤ 0,05. 

 

RESULTAT  

Kvantitativ realtids-PCR 
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För att analysera genuttryck av generna DKK1, STC1, TK1, IL8 och OLFM1 hos kvinnor 

med upprepade missfall (n=9) jämfört med fertila kvinnor (n=9) användes metoden 

kvantitativ realtids-PCR (qPCR). Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses för 

generna DKK1 (p=0,931), STC1 (p=0,340), TK1(p=0,931), IL8 (p=0,063) och OLFM1 

(p=0,605), Mann Whitney U test användes. Skillnad i genuttryck hos kvinnor med upprepade 

missfall jämfört med fertila kvinnor för respektive gen visas i figur 1 för qPCR och 

microarray.  

 

 

Figur 1. Figuren visar genuttryck i Log 2(fold change) av logaritmerade 2-ΔΔCt-värden för 

generna Dickkopf WNT Signaling Pathway 1 (DKK1), Stanniocalcin 1 (STC1), Thymidine 

kinase 1 (TK1), Interleukin 8 (IL8) och Olfactomedin 1 (OLFM1) i livmoderslemhinna för 

qPCR (mörkgrå) jämfört med microarray (ljusgrå). 
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Immunhistokemisk färgning 

Av de gener som analyserades med qPCR var det endast IL8 genen som visade en tendens att 

få en signifikant skillnad p=0,063. Därför gjordes immunhistokemisk färgning för att vidare 

studera IL8 på proteinnivå i vävnadssnitt av livmoderslemhinnan hos kvinnor med upprepade 

missfall (n=11) och fertila kvinnor (n=9). Enstaka infärgade celler observerades i båda 

grupperna vilket visas i figur 2. 

 

Figur 2. Immunhistokemisk färgning visar infärgning av celler med IL8 i livmoderslemhinna 

hos fertila kvinnor (A) och kvinnor med upprepade missfall (B) i 20x förstoring. 

 

Totala medelvärdet och standardavvikelsen av antal celler per synfält räknades ut för kvinnor 

med upprepade missfall (0,57±0,41) och kontroll gruppen av fertila kvinnor (0,24±0,22) 

vilket visas i figur 3. Med t-test sågs en signifikant skillnad mellan grupperna p=0,036. 
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Figur 3. Staplarna visar det totala medelvärdet och standardavvikelsen av antalet celler per 

synfält i vävnadssnitt infärgat med IL8 av livmoderslemhinna för kvinnor med upprepade 

missfall (0,57±0,41) och fertila kvinnor som kontroll (0,24±0,22). 

 

DISKUSSION  

I detta projekt ville vi ta reda på genuttrycket för generna DKK1, STC1, TK1, IL8 och 

OLFM1 hos kvinnor med upprepade missfall jämfört med fertila kvinnor med metoden qPCR 

och se om någon signifikant skillnad mellan grupperna förekom. Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna från qPCR kunde observeras. Figur 1 visar att qPCR och microarray 

resultaten för generna DKK1, TK1, IL8 och OLFM1 stämmer relativt överens med ned-och 

uppreglering, men för STC1 är den uppreglerad i qPCR och nedreglerad i microarray.  

Ett verifieringssteg med qPCR används för att studera genuttrycksresultat från 

en microarray analys, men microarray och qPCR resultaten slutar oftast i oense. RNA-

kvalitén är avgörande för att få korrekta resultat eftersom att genuttryck kan påverkas av 
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överföring av kontaminerande faktorer. Salter, alkoholer, genomiskt DNA och proteinrester 

kan påverka omvänt transkriptas som används i både qPCR och för RNA amplifieringen vid 

inmärkningen i microarray. Dessutom kan olika effektiviteter av omvänt transkriptas och en 

varierad primer-metod påverka resultaten för qPCR och microarray. Även i grund och botten 

skiljer normaliseringen sig åt mellan microarray och qPCR. Microarray kräver en global 

normalisering och qPCR utnyttjar generellt uttrycket av en eller flera referensgener mot vilket 

alla andra genuttryck är kalibrerad. Således kan valet av normaliseringskriterier också spela 

en viktig roll i korrelationer mellan dessa metoder. Dessa felkällor kan undvikas genom en 

robust experimentell design, god laboratoriesed och yttersta noggrannhet vid normalisering av 

data [16]. Sedan kan man även resonera kring homogenisatorn som användes för att 

homogenisera vävnaden av livmoderslemhinna. Blev den riktigt ren mellan varje körning då 

prover av livmoderslemhinna från båda grupperna homogeniserades under samma dag och 

bitar kan då ha råkat överföras mellan varandra. Andra homogeniseringsmetoder som kan 

föreslås använda är exempelvis BulletBlender och FastPrep som utesluter kontamination 

mellan prover. 

 

Tidigare studie visade att DKK1 genen och proteinet uttrycktes relativt högre hos kvinnor 

med upprepade missfall jämfört med fertila kvinnor i decidual vävnad [12]. Däremot i detta 

projekt sågs den vara nedreglerad i livmoderslemhinna hos upprepade missfall jämfört med 

fertila kvinnor. Det är skillnad på decidual vävnad som användes i den tidigare studien och 

livmoderslemhinna. Decidual vävnad är livmoderslemhinnan under självaste graviditeten och 

i detta projekt var inte kvinnorna i studien gravida utan biopsin av livmoderslemhinna togs på 

LH+7 i menstruationscykeln. Endast en studie har hittats som studerat DKK1 hos kvinnor 

med upprepade missfall [12] så studier på DKK1 i livmoderslemhinna är begränsad och 

behöver utredas ytterligare. OLFM1 genen har i en tidigare studie observerats vara 
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uppreglerad i livmoderslemhinnan hos kvinnor med upprepade missfall [10], vilket stämmer 

överens med resultatet i detta projekt där man såg en tendens till uppreglering av genen. I 

detta projekt var STC1 mRNA uttrycket uppreglerad i qPCR och nedreglerad i microarray för 

livmoderslemhinna hos kvinnor med upprepade missfall jämfört med fertila kvinnor. 

Eftersom ingen tidigare studie har visat STC1 genuttryck i livmoderslemhinnan behöver 

denna gen undersökas vidare och möjligtvis på proteinnivå. Genen har dock rapporterats vara 

involverad i cancerutveckling hos ovariecancer och livmoderhalscancer [13, 14] detta kan 

indikera en viss koppling mellan missfall och cancer som bör undersökas vidare. I både qPCR 

och microarray analysen observerades TK1 genen vara uppreglerad i livmoderslemhinna hos 

upprepade missfall jämfört med fertila. Detta har inte setts i tidigare studier och behöver följas 

upp och analyseras på proteinnivå. Den har i en tidigare studie [15] visat sig vara en 

användbar markör för ovariecancer och livmoderhalscancer vilket även kan studeras vidare 

om det kan ha en korrelation med upprepade missfall. 

 Vad man får för resultat kan bero på vilken vävnad som används för att studera 

och vilken period i menstruationscykeln som provet tas kan eventuellt ha en stor betydelse. 

Sedan om det är signifikant eller inte kan exempelvis bero på antalet av kvinnor som studeras 

i varje grupp eller så kanske inte generna har någon betydande funktion hos upprepade 

missfall.  Att vissa gener har setts vara associerad med cancer i kvinnans könsorgan kan ha en 

viss korrelation med upprepade missfall. Även uttrycket av mRNA och proteinnivåer stämmer 

inte alltid överens med varandra, mRNA uttrycket kan vara på max men proteinnivåerna kan 

ändå vara upp-eller nedreglerade exempelvis p.g.a. post-translationell repression. Därmed bör 

man följa upp det här projektet med att undersöka de olika generna på proteinnivå med 

exempelvis ELISA eller Western blot. 

Det var endast IL8 genen som visade en tendens att få en signifikant skillnad 

p=0,063 från qPCR och korrelerade med microarray resultaten. Därför valdes den genen för 



19 

 

att undersöka IL8-proteinet genom att göra en immunhistokemisk färgning. Antikroppen IL8 

färgade specifikt in enstaka celler i livmoderslemhinnevävnaden från fertila kvinnor och 

kvinnor med upprepade missfall. Dessa celler var markant större än de celler i den omgivande 

vävnaden och är troligtvis makrofager som har färgats in med IL8. I den omgivande vävnaden 

kunde ingen bakgrundsfärg av antikroppen detekteras. De färgade cellerna räknades i 

mikroskop och antal celler per synfält var tydligt fler hos kvinnor med upprepade missfall än 

hos fertila kvinnor (se figur 3). En signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna p=0,036. 

Vidare studier kan göras där man går vidare med att undersöka om det verkligen är 

makrofager som färgats in med IL8. Genom att använda en markör som är användbara i 

immunhistokemisk färgning för humant paraffinbäddad vävnad och uttrycks på alla 

makrofager, exempelvis markörerna CD68 och CD163 [17]. I en tidigare studie har IL8 setts i 

tumörassocierade makrofager som funnits i livmoderhalscancer [18]. I tidigare studier har IL8 

studerats i decidual vävnad där genen var uppreglerad och höga koncentrationer av proteinet i 

livmoderhalssekret hos kvinnor med upprepade missfall sågs. Ingen tidigare studie har funnits 

som har studerat IL8 i just livmoderslemhinna, vilket gjorts i detta projekt. Det höga antalet 

av IL8 producerade celler kan vara en bidragande orsak till upprepade missfall.  

 

Kvantitativ realtids-PCR (qPCR) med TaqMan-prober användes för analys av genuttryck. 

Metoden möjliggör en mycket snabb, känslig och reproducerbar kvantifiering av mRNA. 

Största felkällan är för lite cDNA i provet som kan rättas till genom att öka cDNA-mängden. 

Normalisering av en gen görs med en endogenkontroll för att rätta till skillnader i RNA 

kvalitén och för att undvika feltolkning av resultaten vilket kan uppstå exempelvis under 

själva RNA framreningen, i preparationen av cDNA, i cDNA syntesen och under PCR-

processen. En endogenkontroll ska ha en konstant RNA transkriptionsnivå under olika 

experimentella förhållanden samt vara tillräckligt rikligt i olika vävnader och celltyper. De 
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vanligaste använda endogena kontrollerna är housekeeping gener eller ribosomalt 18S RNA. I 

detta projekt användes 18S rRNA och den har i tidigare studier visat sig vara mer tillförlitlig 

som endogenkontroll än housekeeping gener som β-actin och Glyceraldehyde-3-fosfat 

dehydrogenas (GAPDH). Där mRNA-nivåerna hos β-actin och GAPDH har visats variera i 

olika vävnader under behandling och sjukdomar, det är då mer optimalt att använda sig av 

ribosomalt RNA eftersom nivåerna inte påverkas av behandling eller sjukdomar [19, 20]. 

Realtids-PCR data kan redovisas på ett flertal sätt och i detta projekt gjordes Ct-resultaten om 

med komparativa Ct metoden (även känd som 2-ΔΔCt metoden). Den gör flera antaganden 

exempelvis att PCR-effektiviteten av målgenens primerpar liknar den PCR-effektiviteten som 

hos primerparet för den endogena kontrollgenen. Komparativa Ct metoden är enkel att 

använda och har en kapacitet att presentera uttryck som ”fold change”.  Nackdelen är att 

antagandet av PCR-effektiviteten emellan primerparen måste vara tillförlitliga för en analys, 

annars måste metoden optimeras ytterligare genom att designa en bättre uppsättning PCR-

primers [21].  

 

Immunhistokemisk färgning utfördes för att studera IL8-proteinet. Den indirekta metoden 

användes för att den är mer känslig än den direkta metoden, där använder man sig av en 

sekundär antikropp som förstärker färgintensiteten. Den primära antikroppen som användes 

var monoklonal. Fördelen med en monoklonal antikropp är deras höga specificitet jämfört 

med en polyklonal antikropp [22].  

 

Från detta projekt sågs ingen signifikant skillnad i genuttryck mellan grupperna, endast IL8 

visade en tendens att kunna göra det (p=0,063). En önskan hade varit fler antal prover i 

grupperna för att se om en signifikant skillnad skulle ha uppnåtts för IL8. En möjlig slutsats 
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från detta projekt är att de studerade generna inte gav någon signifikant skillnad vilket kan 

betyda att de inte är några trovärdiga gener att fokusera på vid upprepade missfall. Trots att 

IL8 mRNA inte visade en signifikant skillnad så blev det en signifikant skillnad för IL8-

proteinet vid immunhistokemi färgningen (p=0,036). Slutsatsen därifrån är att det höga antalet 

av IL8 producerade celler i livmoderslemhinnan kan vara en bidragande orsak till upprepade 

missfall. Mer studier behövs göras för att studera skillnader i genuttryck i livmoderslemhinna 

mellan dessa två grupper. Eftersom att det bidrar till en ökning av vår kunskap för de 

underliggande molekylära mekanismerna och den bakomliggande faktorn för kvinnor med 

upprepade missfalls utveckling. Att hitta en bra markör/markörer som kan användas kliniskt 

och leda till en förbättrad behandling och slutligen resultera i att utfallet av lyckade 

graviditeter hos kvinnor med upprepade missfall ökar. 
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