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Abstract 

Prostate cancer is one of world´s most common forms of cancer. Every year about 1.3 million men 

around the world are diagnosed with prostate cancer and even so we cannot fully explain the etiology. 

There have been several studies indicating that there is a correlation between infection and different 

forms of cancer. Cutibacterium acnes (C.acnes) can be found to a large extent in prostate cancer tissue 

and a correlation between infection of C. acnes and prostate cancer has therefore been suggested. The 

presence of tumor-associated macrophages has been shown to favor various types of cancer. Several 

chemokines including CCL22 are released from these macrophages. CCL22 may be involved in a local 

inhibition of the immune system that is often associated with cancer growth. In this work, macrophages 

from a blood donor are grown with C. acnes to find out if the macrophages increase their expression of 

CCL22 mRNA after this exposure. By analyzing the results of a quantitative real-time PCR for CCL22 

mRNA, it was demonstrated that macrophages treated with C. acnes significantly increase their 

expression of CCL22 mRNA. In conclusion, the results of this work indicate that there could be a link 

between C. acnes and the causes of prostate cancer, but more work remains to be able to clarify its 

relevance. 

 

Sammanfattning 

Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner 

män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna.  

Det finns flera studier som visar att det finns en koppling mellan infektion och olika typer av cancer och 

Cutibacterium acnes återfinns i hög utsträckning i prostatacancervävnad. Det har därför föreslagits att 

det finns ett samband mellan infektion av C. acnes och prostatacancer. Närvaro av tumörassocierade 

makrofager har visats sig vara gynnande för olika typer av cancer och från dessa makrofager frisätts 

kemokiner, bland annat CCL22. CCL22 kan vara inblandad i en lokal hämning av immunförsvaret som 

ofta förknippas med tillväxt av cancer. I detta arbete odlas makrofager från blodgivare med C. acnes för 

att ta reda på om makrofagerna ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA. Genom att analysera resultaten från 

en kvantitativ realtids-PCR indikeras det att makrofager som behandlats med C. acnes signifikant ökar 

sitt uttryck av CCL22 mRNA. Sammanfattningsvis bedöms resultaten från detta arbete styrka 

uppfattningen att det kan finnas en koppling mellan C. acnes och orsakerna bakom prostatacancer men 

mer arbete återstår för att kunna klargöra dess relevans.  

 

Introduktion 

Prostatacancer är den vanligaste formen av maligna tumörer hos män och 2017 upptäcktes 10 288 nya 

fall av prostatacancer och totalt 2 345 personer avled till följd av prostatacancer i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). Omkring 20 % av alla mänskliga cancerformer orsakas av kroniska infektioner 

eller kroniska inflammationer och forskare har kommit med en hypotes att infektioner och 

cancerframkallande födoämnen tillsammans med hormonell obalans kan åsamka skador på prostatan, 

kroniska infektioner samt Proliferativ inflammatorisk atrofi (PIA) (De Marzo m.fl., 2007). Det finns 



flera faktorer som tros påverka risken för prostatacancer och etnicitet är en av dem, då afro-

amerikanska män löper betydligt större risk att utveckla prostatacancer än asiatiska män. En annan 

faktor är dieten, där förkolnat kött pekats ut som en av de största riskfaktorerna (Nakai & Nonomura, 

2013). I övrigt diskuteras även faktorer som stigande ålder och familjehistorik och det är framförallt 

stigande ålder som anses vara den största risken, eftersom de flesta män dör med prostatacancer men 

inte alltid av prostatacancer (Bostwick m.fl., 2004). En annan åldersrelaterad faktor tros vara oxidativ 

stress och dess växande skadeeffekt på DNA. Oxidativ stress uppstår vid en obalans mellan reaktiva 

syreradikaler och de enzymer som kontrollerar de cellulära nivåerna av syreradikalerna och detta leder 

till en växande skada på lipider, proteiner och DNA. Prostatan verkar vara exceptionellt sårbar för 

oxidativ stress och den oxidativa stressen i prostata kan vara en konsekvens av inflammationer, diet 

och/eller epigenetiska modifikationer (Shen & Abate-Shen, 2010). 

 

Vid misstanke om prostatacancer tas först ett blodprov som testas för prostataspecifikt antigen, även 

kallat PSA. PSA produceras i prostatan och är ett enzym som normalt utsöndras i sädesvätskan, men 

som släpps ut i blodomloppet vid sjukdom eller skador på prostatan och ger ett förhöjt värde. Ett 

förhöjt värde förväntas även vid högre ålder. Om PSA-värdet är oväntat högt tas en biopsi där eventuell 

cancer graderas i en Gleasongradering efter dess storlek och utbredning (Shen & Abate-Shen, 2010).  

När en cells arvsmassa drabbas av ett antal skador kan en cancercell uppstå. I en oskadad cell finns ett 

inbyggt ”program” som gör att cellen vet när den ska dö för att lämna plats för nya celler. Men när delen 

som styr celldelning blir skadad vet inte cellen när den ska dö utan istället ansamlas celler och det 

bildas nya blodkärl och en tumör bildas. Oftast kan kroppen själv reparera dessa skador så att en 

cancercell inte uppstår men ibland fungerar inte reparationsprocessen. I våra celler finns också 

onkogener och supppressorgener som kan bidra till eller förhindra uppkomst av skador i arvsmassan 

(Cancerfonden, 2017). Det finns indikationer som kopplats till uppkomst och/eller tillväxt av 

prostatacancer i form av mutationer och förändrat genuttryck (Erbersdobler, Augustin, Schlomm, 

Henke, 2004 ; Taplin m.fl., 1995 ).   

 

Det finns flera studier som tyder på att kronisk inflammation är kopplat till prostatacancer (Gurel m.fl., 

2014; Platz m.fl., 2017). Teorin är att genom flera olika mekanismer bildas kroniska inflammationer 

som är gynnande för tumörer. Det som tros ske är en ökning av cellulära stressignaler (inklusive 

oxidativ stress) som kan leda till genotoxisk stress, vilket ökar cellernas mutationshastighet och därmed 

främjar uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Makrofager är ett exempel på immunförsvarsceller 

som kan frisätta cytokiner och tillväxtfaktorer och detta leder ofta till cellförökning. Tumörceller kan 

mutera så att även de svarar på dessa tillväxtstimulationer, vilket är ett sätt för inflammatoriska celler 

att upprätthålla och utveckla cancertillväxten. Vissa förändrade celler kan mutera så att de står emot 

kroppens eget immunförsvar. Detta leder till att immunförsvaret faktiskt hjälper till att utveckla cancer 

genom att skapa ett selektionstryck för förändrade celler. De celler som kan stå emot immunförsvaret 

gynnas. Inflammation ökar dessutom tillväxten av blodkärl, vilket leder till att intilliggande vävnader 

blir påverkade av cancertumörceller och transportering av tumörceller kan då även ske via lymfsystemet 

(Owen, Punt, Strandford, 2013). 

 



Makrofager är dynamiska celler som mognar under inverkan av signaler i sin lokala miljö till antingen 

immunaktiverade makrofager (M1) eller alternativt aktiverade makrofager (M2). Omogna makrofager 

kallas M0 (Tarique, Logan, Thomas, Holt, Sly, Fantino, 2015). Det är fastställt att majoriteten av 

maligna tumörer till stor del består av makrofager och tidigare studier har visat att tumörassocierade 

makrofager (TAMs) gynnar cancerutvecklingen (Maolake m.fl., 2017). Tumörer kan bestå av upp till 

50% makrofager och resten består av olika typer av celler, som t.ex. neoplastiska celler, fibroblaster, 

endotel celler som bygger upp blodkärl och immunkompetenta celler som alla interagerar med varandra 

regelbundet. Numera anses TAM ha en M2-fenotyp, vilket innebär att TAM har pro-tumorala 

funktioner, d.v.s. främjar tumörcellers överlevnad, cellbildning och spridning (Solinas, Germano, 

Mantovani, Allavena, 2009). Man har kommit fram till att makrofager bland annat bidrar med trofiska 

funktioner till uppkomsten av blivande tumörkloner och att de, tillsammans med regulatoriska T-

lymfocyter, hämmar anti-tumörresponsen från Th1-celler och cytotoxiska T-lymfocyter (Gordon & 

Martinez, 2010). Det har indikerats att en hög koncentration av makrofager resulterar i en dålig 

prognos för patienter med prostatacancer (Lanciotti m.fl., 2014). Tidigare studier har gett motstridiga 

resultat angående förhållandet mellan en infiltration av lymfocyter och överlevnad av prostatacancer. 

En mekanism som föreslås bidra är rekrytering av regulatoriska T-celler, vilket är en typ av T-celler som 

främjar tillväxten av tumörer. En teori är att regulatoriska T-celler rekryteras i tumörer där de hämmar 

en anti-tumörrespons som främst genomförs av T-hjälparceller och cytotoxiska T-celler (Davidsson 

m.fl., 2013).  

 

CCL22 är ett kemokin som produceras av makrofager och som påverkar dendritiska celler, NK-celler 

och lymfocyter (Vulcano m.fl., 2001). Enligt Wang m.fl. (2019) produceras CCL22 främst av 

tumörassocierade makrofager och höga nivåer av CCL22 är starkt kopplat till hög dödlighet hos 

patienter med lungcancer. Samma studie indikerar att CCL22 har en stark koppling till mikromiljöer 

hos immunhämmande tumörer. Man har också tittat på receptorn till CCL22, CCR4, och sett att det 

finns förändringar i det relativa uttrycket (Gerashchenko, Grygoryk, Kononenko, Gryzydub, Stakhovsky, 

Kashuba, 2018). Tidigare har man tittat på kopplingen mellan receptorn CCR2, kemokinen CCL2 och 

hur de korrelerar med cancerutveckling, cancercelltillväxt och överlevnad men i studien av Maolake 

m.fl., (2017) såg man att CCR4-CCL22 kontrollerade fosforyleringen av aminosyran Serin 437, vilket 

tyder på att CCR4-CCL22 är ett bättre potentiellt mål i bekämpningen av prostatacancer. Det finns 

starka bevis för att utveckling av olika cancertumörer är kopplat till inflammatoriska celler och 

cytokiner (Solinas m.fl., 2009; Nakamura m.fl., 2006).  

 

Cutibacterium acnes (tidigare Propionibacterium acnes) är en grampositiv, stavformad bakterie som 

återfinns på människans hud (Dagnelie, Khammari, Dréno, Corvec, 2018) och det finns studier som 

menar att inflammationer som uttryckts av C. acnes bidrar till utvecklingen av cancertumörer samt att 

det finns kopplingar mellan akne och en hög risk att utveckla prostatacancer (Sutcliffe, Giovannucci, 

Isaacs, Willett, Platz, 2007). Cutibacterium acnes har visat sig förekomma i vävnadsprover från 

prostatacancer i högre grad jämfört med vävnadsprover utan cancer (Bae m.fl., 2014; Fehri m.fl., 2011). 

Cutibacterium acnes tros trigga igång en immunreaktion i prostataepitelceller. Denna reaktion sätter 

igång en inflammatorisk reaktion som kan främja en bakteriell kolonisation djupare i prostatan och, 



som genom ihållande inflammation kan leda till bland annat prostatacancer (Drott, Alexeyev, 

Bergström, Elgh, Olsson, 2010). En teori om hur C. acnes infekterar prostatan är att den uppkommer 

genom sexuellt överförbara sjukdomar men de studier som gjorts angående detta visar inte något 

konsekvent resultat (Nakai & Nonomura, 2013). Möjligheten att makrofager har infekterats i en annan 

del av kroppen och sedan spridit sig till prostatan är trolig, då C. acnes kan ses intracellulärt i 

makrofager (Alexeyev, Olsson, Elgh, 2009).  

Eftersom det finns starka indikationer på att det finns ett samband mellan prostatacancer och infektion 

i prostatan är syftet med detta arbete att, genom att stimulera omogna makrofager (M0) med C. acnes, 

se om denna exponering ger ett ökat uttryck av kemokinen CCL22 mRNA. Hypotesen är att makrofager 

som stimulerats med C. acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA. 

 

Material och metod 

I detta arbeta isoleras monocyter från olika blodgivare och differentieras ut till makrofager. Under 

odling tillsätts olika stimuli till makrofagerna och därefter framrenas messenger RNA (mRNA) från 

vilket komplementärt DNA (cDNA) sedan syntetiseras. Med kvantitativ realtids polymeras chain 

reaction (PCR) analyseras sedan genuttrycket av CCL22. Komparativ kvantifiering görs med hjälp av 

uttrycket för housekeepinggenen POLR2F. Dessa försök upprepades på samma sätt vid sex olika 

tillfällen (n=6) och vid varje tillfälle användes två stammar med C. acnes.  

 

För att isolera monocyter och differera makrofager behövs en buffy coat från en frisk donator som, i 

detta fall, mottagits från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Uppsala Universitetssjukhus 

(Uppsala, Sverige). Mononukleära celler isolerades från buffy coat med gradientcentrifugering genom 

följande hantering; I två 50 ml rör blandades 25 ml buffy coat och 25 ml fosfatbuffrad saltlösning (PBS) 

med 3 mM EDTA. Blandningen fördelades till 4 rör. Med en kanyl sattes ca 12 ml Ficoll Paque PLUS 

(GE Healthcare, Little Chalfont, UK) under blandningen i vartdera röret. Rören centrifugerades i 900 g 

i 30 min, 24OC, utan broms. Därefter avlägsnades och poolades banden med mononukleära celler, två 

och två i nya rör. Rören fylldes sedan upp till 45 ml med PBS med 3 mM EDTA. Cellerna tvättades 

genom att centrifugeras i 500 g i 10 min. Supernatanten avlägsnades och pelleten resuspenderades i en 

mindre mängd PBS med 3 mM EDTA. Därefter fylldes rören upp till 45 ml med PBS 3 mM EDTA och 

centrifugerades i 200 g i 10 min. Det sistnämnda tvättsteget upprepades ytterligare 3 ggr, tills dess att 

supernatanten klarnat. Efter tvättproceduren resuspenderades cellerna i en mindre mängd RPMI 

medium 1640 med L-glutamin och PEST (Thermo Fisher Scientific,Waltham, MA, USA). Därefter 

poolades materialet och delades upp i två separata rör som båda fylldes upp till 50 ml med 

cellodlingsmediet. 2 ml av denna cellsuspension sattes till vardera brunn på en 6-brunns Cellstar®-

platta (Greiner Bio-One, Kremsmünster, Österrike). Plattan inkuberades i 37OC, 5 % CO2 i drygt 1,5 h. 

Plattan skakades varsamt för att lossa löst sittande, icke-adhererade, celler. Brunnarna tvättades 2 ggr 

med 2 ml PBS. Därefter tillsattes 2 ml cellodlingsmedium med 5 % FCS (Thermo Fisher 

Scientific,Waltham, MA, USA) till vardera brunn. Cellerna inkuberades övernatt i ovan nämnda miljö. 

Påföljande dag tvättades plattan 3 ggr med 2 ml PBS per brunn. För differentiering till makrofager 

tillsattes 1,5 ml RPMI med 20 % FCS och 20 ng/ml M-CSF (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) per 



brunn. Plattan inkuberades som ovan i 3 dagar varpå tvätt och tillsättning av M-CSF upprepades. Efter 

totalt 6 dagars inkubering tvättades makrofagerna återigen och odlades i ytterligare 2 dygn i 2 ml RPMI 

5-% FCS. Därefter behandlades två separata brunnar med M0 makrofager med C. acnes genom att ca 

100 bakterier per makrofag tillsattes (ca 2x108 bakterier/2x106makrofager). Kontroll brunnen fick 

samma odlingsmedium (RPMI med 5-% FCS utan PEST) utan bakterier. Dessa odlades därefter i 24h i 

RPMI. 

 

RNAframreningen genomfördes med RNeasy® Plus Mini Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland) enligt 

tillverkarens instruktioner. Odlingsmediet avlägsnades och makrofagerna tvättades en gång med PBS. 

Makrofagerna lyserades med RTL-buffert med 1-% β-merkaptoetanol. Lysatet sattes därefter till en 

gDNA-elimineringskolon som centrifugerades. Eluatet blandades med 1 volym 70-% etanol, placerades i 

RNeasy-kolonn och centrifugerades. RNeasy-kolonnen tvättades därefter en gång med RW1-buffert och 

sedan två gånger med RPE-buffert. RNAt eluerades därefter ut från RNeasy-kolonner genom tillsats av 

30 µl nukleasfritt vatten och centrifugering. RNA koncentrationerna bestämdes med 

absorbansmätningar vid 260 nm, och renheten kontrollerades genom att beräkna kvoten 260/280 nm. 

Mätningarna utfördes i Infinite M200 pro plate reader (Tecan, Männedorf, Schweiz). 

 

cDNA framställdes med RT2 Easy First Strand Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). Inkuberingar gjordes i 

Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems, , Foster City, CA, USA). Volymer motsvarande 500 ng RNA 

blandades med 6 µl gDNA-elimineringsbuffert och RNasefritt vatten tillsattes för en totalvolym på 14 µl. 

Proverna inkuberades i 37OC i 5 min och kyldes omedelbart till 4OC. I provet tillsattes 6 µl BD5 omvänt 

transkriptas-mix och proverna inkuberades i 42OC i 15 min. Därefter stoppades reaktionen genom 

inkubering i 95OC under 5 min. Proverna kyldes omedelbart ner till 4OC och förvarades sedan i -20OC. 

 

Kvantitativ realtids-PCR utfördes med StepOnePlus Real-Time PCR (Applied biosystems, Foster City, 

CA, USA). Till varje reaktion användes 6,25 µl RT2 SYBR Green ROX qPCR Mastermix (2) (Applied 

biosystems, Foster City, CA, USA), 200 nM av vardera primer (Qiagen, Hilden, Tyskland) och 2 µl 

cDNA utspädd 1:5. Totalvolym per reaktion var 12,5 µl, uppfyllt med nukleasfritt vatten.  

Reaktionerna startades med 95 °C i 10 min och därefter kördes 40 cykler med 95 °C, 15 sek och 60 °C, 

60 sek. För kontroll av att rätt produkt amplifierats ingick avslutningsvis en bestämning av dess 

smältpunkt. Alla prover kördes i dubbletter och varje körning innefattade negativa kontroller. 

Resultaten analyserades i StepOne Software v2.0. Ett tröskelvärde sattes till ca 0,5. Dubbletter som 

åtskildes med nära, eller mer än 1 Ct kördes om. Om resultatet blev 35 Ct betraktades det som negativt. 

Formeln för att beräkna hur mycket det behandlade provet skiljer sig åt från det obehandlade provet: 

 

𝐶𝑡𝐶𝐶𝐿22 − 𝐶𝑡𝑃𝑂𝐿𝑅2𝐹 = ∆𝐶𝑡𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 

𝐶𝑡𝐶𝐶𝐿22 − 𝐶𝑡𝑃𝑂𝐿𝑅2𝐹 = ∆𝐶𝑡𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 

För behandlat prov: 

∆𝐶𝑡𝑏𝑒ℎ𝑎𝑑𝑙𝑎𝑑 − ∆𝐶𝑡𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 = ∆∆𝐶𝑡 

𝐹𝑜𝑙𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 =  2−∆∆𝐶𝑡 

https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/thermal-cyclers-realtime-instruments/thermal-cyclers/veriti-thermal-cycler.html
https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/thermal-cyclers-realtime-instruments/thermal-cyclers/veriti-thermal-cycler.html


För obehandlad kontroll: 

∆𝐶𝑡𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑑𝑙𝑎𝑑 − ∆𝐶𝑡𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 = ∆∆𝐶𝑡 

𝐹𝑜𝑙𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 =  2−∆∆𝐶𝑡 

 

I Excel gjordes ett oparat, en-svansat Student´s T-test på ct-värdena för behandlad respektive ct-

värdena för obehandlad. Från realtids-PCRanalysen erhölls ett 2-ΔΔct-värde. Detta värde visar hur 

många gånger uttrycket i det behandlade provet, d.v.s. M0 makrofager behandlade med C. acnes, ökat 

sitt uttryck av CCL22 mRNA jämfört med kontrollen med endast M0 makrofager. 2-ΔΔct benämns i 

litteraturen även som ”fold change värdet”. Ett medelvärde och standardavvikelsen för fold change-

värdena beräknades i Excel. 

 

I detta arbete behövdes inget etiskt tillstånd då blodgivare var avidentifierade.  

Resultat 

Totalt gjordes 18 prover varav 6 stycken var obehandlade prover och 12 stycken prover behandlades 

med C. acnes. T-testet på ct-värdena för behandlad respektive ct-värdena för obehandlad gjordes, 

vilket gav ett p-värde på 0,03.  

 

Figur 1. Medelvärdet för förändring i Ct-värdet för prover behandlade med C. acnes och obehandlade prover. 

Standardavvikelse är 1,0. 

 

Medelvärdet av tolv 2-ΔΔct från de sex olika tillfällen (n=6) med två separata stammar med C. acnes 

gav ett 2-ΔΔct medelvärde på 3,2 och standardavvikelsen är 2,4.  
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Figur 2. Diagrammet visar 2-ΔΔct d.v.s. fold change-värdet för samtliga behandlade prover och ett obehandlat 

prov (1 i samtliga sex olika försökstillfällen). Totalt sex behandlingstillfällen genomfördes och vid varje 

behandlingstillfälle analyserades två behandlingar samt en obehandlad kontroll. Behandlingarna/prov 1-2, 3-4, 5-

6, 7-8, 9-10 respektive 11-12 gjordes vid samma tillfälle med samma monocytgivare.  

Diskussion 

Flera vetenskapliga studier har påvisat en koppling mellan infektion och cancer. För prostatacancer är 

etiologin inte klarlagd, men C. acnes har återfunnits i prostatacancervävnad varför ett samband mellan 

infektion av C. acnes och prostatacancer har föreslagits (Davidsson m.fl., 2013). Även närvaro av 

tumörassocierade makrofager har visat sig kunna bidra till en sämre prognos för prostatacancer 

patienter (Erlandsson m.fl., 2019). Flera cytokiner och kemokiner som produceras av makrofager kan 

potentiellt bidra till denna försämrade prognos.  

 

I detta arbete studeras om makrofager behandlade med C. acnes ökar sin syntes av den tumörgynnande 

kemokinen CCL22 och det visade sig att i genomsnitt ökade de behandlade makrofagerna sitt uttryck av 

CCl22 mRNA drygt 3 ggr. I figur 2 visas samtliga fold change-värden för att de sex olika 

monocytpreparationerna med två genomförda försök, detta visar att det kan variera mellan olika 

monocytgivare samt hur stor variationen kan vara mellan två olika försök på samma givare. Eftersom 

provet är relativt litet valde jag att illustrera skillnaden i fold change, trots att det är rådata. I figur 1 kan 

man se skillnaden i medelvärde för Δct och skillnaden är relativt stor. Detta tros bero på att det gjordes 

fler behandlade prover än obehandlade prover. 

Resultatet av detta arbete visar att det finns en statistisk signifikant skillnad i uttrycket av CCL22 

mRNA mellan obehandlade makrofager och makrofager behandlade med C. acnes. Detta stödjer min 

hypotes att makrofager som stimulerats med C. acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA. Resultaten är 

även i linje med andra studier där man sett ökat uttryck av CCL22 i olika typer av cancer (Tsujikawa 

m.fl., 2013; Wertel m.fl. 2015).  

 

Tidigare så har det gjorts studier angående kemokinen CCL18 och dess koppling till bröstcancer (Chen 

m.fl., 2011) och man har även gjort studier med starka bevis som visar att CCL18 är involverad i 

utvecklingen av prostatacancer (Chen m.fl., 2014). Man har även sett höga värden av CCL17 i 
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livmoderhalscancer (Liu m.fl., 2015). CCL17 har samma receptor som CCL22, receptorn CCR4 (Mariani, 

Lang, Binda, Panina-Bordignon, D’Ambrosio, 2004), så i vissa studier tittar man på hur både CCL17 och 

CCL22 påverkar cancertillväxt, cancerutveckling och cancerspridning (Al-haidari, Syk, Jirström, 

Thorlacius, 2013). CCL17 och CCL22 attraherar Th2-celler och regulatoriska T-celler som uttrycker 

CCR4, vilket kan vara fördelaktigt för immunavikelser i tumörer och därmed hjälpa cancerutvecklingen, 

i alla fall i Hodgkins lymfom, som är en typ av cancer (Takegawa m.fl.,2008). I flera studier har man 

tittat på kopplingen mellan regulatoriska T-celler och CCL17 och CCL22, eftersom det finns studier som 

visar att en ökning av regulatoriska T-celler minskar anti-tumör immunförsvaret (Maruyama m.fl., 

2010). Enligt Mizukami m.fl. (2008) och Maruyama m.fl. (2010) finns det en signifikant korrelation 

mellan Foxp3+ regulatoriska T-celler i en tumör och CCL17/CCL22-positiva CD14+ celler, vilket tyder på 

att CCL17, CCL22 och regulatoriska T-celler är involverade i cancerutvecklingen. Det finns anledning 

för fortsatta studier i området då resultat tyder på att en ökad mängd regulatoriska T-celler i 

prostatatumören är korrelerad med en ökad risk att dö av sjukdomen (Davidsson m.fl., 2013) och att 

CCL22 och CCL17 har en viktig roll i immunhämning vilket gynnar cancerutveckling (Hao, Lü, Fan, 

Cao, Zhang, Yang, 2012).  

 

Kontamination kan vara ett problem vid mRNAstudier av denna typ som genomförts i detta arbete. 

Resultaten kan påverkas antingen genom att resultatet blir falskt positivt om det som kontaminerat är 

nukleinsyra som kan amplifieras i realtids-PCRen eller falskt negativt om det som kontaminerar är 

något som hämmar realtids-PCR reaktionen. Ett annat problem är att antalet prov är få och att 

proceduren från framtagande av monocyter, utmogning till makrofager, RNA framrening, cDNAsyntes 

och slutligen realtids-PCR innehåller många lab-mässigt känsliga steg som kan påverka resultatet så att 

det blir felaktigt. Dessutom kan det finnas skillnader hos blodgivarna, vilket gör att resultaten kan vara 

icke-representativ. Men eftersom resultatet från detta arbete går i linje med tidigare arbeten inom 

ämnet, så är sannolikheten att någonting gått fel i detta arbete lågt. Proteiner är de makromolekyler 

som utför de aktuella funktionerna i cellen. Vi vet inte helt säkert om detta CCL22 mRNA vi studerat 

faktiskt blir ett protein, mRNA är visserligen steget innan ett protein blidas men i vissa celler 

förekommer regleringssteg som bryter syntesen av protein från ett visst mRNA. För att studera om ett 

protein bildats behövs andra metoder t.ex. Western blot, där man använder antikroppar och elektrisk 

spänning för att detektera och identifiera olika proteiner. 

 

Sammanfattningsvis finns det i litteraturen bevis som visar att både makrofager och CCL22 spelar en 

viktig roll i utveckling av olika typer av cancer samt att förekomst av C. acnes påvisats i prostatacancer. 

Detta samt resultatet från mitt aktuella arbete, d.v.s. att C. acnes ger ett ökat uttryck av CCL22 mRNA i 

makrofager, kan betyda att det finns ett samband mellan C. acnes och prostatacancer. Mer forskning 

behövs dock göras inom detta område för att testa hypotesen om sambandet. 
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