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Keloider är kosmetiskt mycket missprydande och funktionellt begränsande ärr som bildas 
efter hudskada eller spontant och vars orsak fortfarande är okänd. Avhandlingen syftar till att 
få en djupare insikt i den störda regleringen av produktion och nedbrytning av bindväven som 
leder till keloider. Speciellt studerar vi TGF-β:s och dess intracellulära signalproteiner 
SMADs roll för uppkomst av keloider och beskriver genuttrycket i keloidernas olika 
utvecklingsstadier. Målsättningen är att på sikt hitta nya kandidatgener för behandling av 
keloider. Dessutom utvecklar vi ett sjukdomsspecifikt instrument för att beskriva livskvalitet 
för dessa patienter.  
 
Våra resultat visar att odlade keloid fibroblaster uttrycker signifikant mer TGF-β1 mRNA och 
mindre TGF-β3 mRNA jämfört med kontroll hud. Vidare uttrycker keloid fibroblaster 
signifikant mindre TGF-β receptor typ II (TβRII) mRNA och visar ett ökat förhållande mellan 
TβRI och TβRII mRNA jämförd med kontroll hud. Detta uttrycksmönster av TGF-β och dess 
subtyper samt receptorer kan resultera i en förändrad bindvävsproduktion och spela roll för 
keloid utveckling.  
 
Våra studier av SMAD visar minskat uttryck av SMAD3 mRNA och SMAD2/3 mRNA i 
keloid fibroblaster, som uttryck för en störd SMAD signalering. Vidare ökar uttrycket av 
SMAD4 protein efter TGF-β stimulering och de inhibitoriska SMAD6 och 7 proteiner 
minskar i keloid fibroblaster. Reducerad SMAD6 och 7 aktivitet kan leda till oreglerad och 
obegränsad TGF-β signalering och därmed till ökad extracellulär matrix produktion i keloider.  
 
Med hjälp av microarrays, som omfattar hela det mänskliga genomet, beskriver vi uttrycket av 
gener i olika delar av keloider och jämför de keloiddelar som kliniskt visar regression med de 
som aktivt tillväxer. Studien visar 105 reglerade gener, därav 79 upp- och 26 ned-reglerade, 
och beskriver ett unikt mönster av genuttryck i olika delar av keloiden. I områden med 
regression finner vi uppreglering av gener som ADAM12 som inducerar programmerad 
celldöd (apoptos) tillsammans med gener som stimulerar nedbrytning av bindvävnad, som 
MMP19. Sådana gener kan bidra till regression av keloiden och kan utgöra framtida målgener 
för att förebygga och behandla keloider. I den aktiva kanten av keloiden finner vi ett ökat 
utryck av apoptosinhiberande gener som AVEN och minskat uttryck av PTX3 som är 
inblandad i hämningen av kärltillväxten. AVEN och PTX3 kan spela en viktig roll genom att 
skapa förutsättningar för invasiv tillväxt av keloider.  
 
Vi har vidare utvecklat ett sjukdomsspeciffikt frågeformulär för att mäta livskvalitet hos 
patienter med keloider. Resultaten visar att man med hjälp av två skalor, som beskriver både 
psykologisk och fysisk inskränkning, kan analysera flera dimensioner av livskvalitet hos 
dessa patienter. Skalorna är oberoende av varandra och har en hög test-retest reliabilitet. 
Enskilda frågor som beskriver kliniska symtom uppvisar en korrelation till de två skalorna. 
Den här studien beskriver för första gången graden av nedsatt livskvalitet hos patienter med 
keloider.  
 
De beskrivna förändringarna i uttrycket av TGF-β och dess receptorer, en störd SMAD 
signalväg och ett unikt mönster i genuttrycket i keloidområden med olika aktivitet ger nya 



kunskaper om såväl produktion som nedbrytning av bindväven i keloider. Gener som reglerar 
omsättningen av bindvävnad kan utgöra potentiella målgener för prevention eller behandling 
av keloider i framtiden. Vårt instrument för livskvalitets mätning hos patienter med keloider 
är ett värdefullt verktyg för att bedöma behovet av terapeutiska insatser och effekten av 
behandlingar av keloider. 


