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Sårläkning är en mycket komplex process där många olika typer av celler deltar i 
återuppbyggnaden av vävnaden. Allt från blodkärl till ny hud och ny bindväv ska bildas för 
att skapa en fulltfungerande ny vävnad. I denna studie har jag tittat närmare på en viss typ av 
cell, fibroblasten. Den återfinns sparsamt i bindväv runtom i kroppen. Då en skada uppstår 
rekryteras fibroblaster till såret och bidrar till läkningen genom att producera stora mängder 
av de proteiner som utgör bindväven. Men de spelar också en annan viktig roll genom att de 
differentierar till myofibroblaster. Denna typ av cell har en stor mängd speciella kontraktila 
proteiner kallade α-glattmuskelaktin. Dessa proteiner är länkade till membranproteiner, 
integriner, som i sin tur är bundna till bindvävsproteiner på utsidan (Figur 1). 
Myofibroblasterna använder denna kontraktila apparat till att dra i såret så att det sluts.  
 
Vad som stimulerar övergången från fibroblast till myofibroblast är ännu inte klarlagt i detalj 
och målet med detta projekt var att undersöka om ett visst protein, fibrin fragment E, spelar 
någon roll i detta genom att stimulera uttrycket av α-glattmuskelaktin. Genom att stimulera 
fibroblaster med olika faktorer, förutom fibrin fragment E, och sedan mäta mängden uttryckt 
α-glattmuskelaktin kunde jag se om det var någon skillnad jämfört med de andra faktorerna. 
Tyvärr syntes det inga klara indikationer på att fibrin fragment E har någon avgörande 
betydelse för uttrycket av α-glattmuskelaktin.  
 
Jag testade också om fibrin fragment E har förmåga att attrahera blodkärl till sårområdet, 
eftersom detta har indikerats en gång tidigare. Eftersom sårområdet ofta har skadade blodkärl 
råder det brist på syre och näringsämnen. Nya blodkärl måste bildas snabbt. Fibrin fragment 
E:s förmåga att attrahera blodkärl undersöktes med hjälp av kycklingembryon. De har ett så 
kallat chorioallantoiskt membran runt sig som innehåller många blodkärl som förser embryot 
med näring och syre. Genom att placera speciella konstrukt innehållandes den faktor man vill 
studera ovanpå membranen, och sedan låta embryona växa en tid, kan man se om blodkärl har 
vuxit in i konstrukten. De två experimenten jag gjorde gav varierande resultat och var 
svårtolkade, men i vissa fall syntes inväxt. Dessa resultat gör det intressant att fortsätta 
studera detta.  
 

 
Figur 1. Illustration av en fullt differentierad myofibroblast. Lägg märke till de många α-glattmuskelaktin-

trådarna inuti cellen och de många förbindelserna med proteiner på utsidan.  
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