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Sammanfattning

Tillverkning av tråd från rensenor är något som samer har gjort i flera generationer.
Det samiska folket har alltid värnat om att ta tillvara på alla delar på djuret när en
slakt  sker.  Lika  väl  kött  och  päls  som  senor.  Sentrådar  skapas  av  fibrer  som
kommer från renens ryggparti och ben. Sentrådar som görs av senor från renens
ben blir tjockare och starkare än senorna från ryggpartiet. Hela processen för att
framställa sentråd sker genom hantverk. Efter att renen har slaktats torkas senorna
för att därefter genomgå en mekanisk bearbetning. Detta görs för att underlätta att
sedan dra isär fibrerna. För att få fibrerna mer rörliga och lättarbetade fuktas de upp
med saliv. Direkt efter de har blötlagts tvinnas fibrerna samman och skapar en tråd.
Denna  process  är  tidskrävande  och  arbetsförhållandena  är  inte  hållbara  för  en
produktion då tillverkning av större mängd sentråd kan leda till sår i munnen när
fibrerna ska fuktas upp. Forskning har utförts med olika kemikalieblandningar för
att finna den lösningen som är mest lämpad att lösa upp bindväven utan att skada
fibrerna. Experimenten i detta arbete testar om en kombination av den traditionella
samiska mekaniska bearbetningsmetoden och kemisk separation skulle underlätta
framtagning av fibrer. Genom att lägga torkade senor i olika lösningar med olika
förbehandlingar  granskades  resultatet  därefter.  Tre  senor  utsattes  för  mekanisk
bearbetning som förbehandling och tre senor lämnades orörda. Därefter lades en
mekanisk  förbehandlad  sena  och  även en  orörd  sena  i  likadan  lösning.  De  tre
lösningar var fosfatbuffrad saltlösning (PBS), trypsinlösning och avjoniserat vatten.
Senornas  naturliga  struktur  varierar  mellan  olika  senor.  Detta  kan  medföra
variationer i resultaten. Även provernas bakteriella tillväxt var en faktor som inte
var kontrollerad och kunde skilja mellan prover. Resultatet visar att den mekaniska
bearbetningen  tros  ha  rubbat  kollagenets  orientering  vilket  försvårade
fiberseparationen. Det skadar även fibrerna vilket resulterade i kortare fiberlängd.
Den  mest  lyckade  fiberseparationen  skedde  på  den  senan  utan  mekanisk
bearbetning som legat i trypsinlösning. Fibrerna separerades enkelt från varandra
och fibrerna var jämna och icke skadade. Senan som legat i avjoniserat vatten och
utan någon mekaniskt bearbetning var en aning svårare att separera men gav lika
långa  och  jämna  fibrer  som  trypsinlösningen.  Ur  ett  ekonomiskt-,  miljö-  och
prestationsperspektiv är det mer försvarbart att använda avjoniserat vatten framför
trypsin. Arbete kunde även visa att mikroorganismer i en fuktig miljö tros ha en
god förmåga att bryta ner rensenornas struktur. 
 
Detta arbete har fokuserat på att göra en experimentell studie vilket leder till att
resultaten endast kan ses som indikationer på beteende hos senorna beroende på
lösningsmetod men ger inga kvantitativa resultat.Det är viktigt att även ha i åtanke
att senorna är naturligt oregelbundna. 

Nyckelord:  PBS,  Trypsin typ-I,  EDTA,  Avjoniserat  vatten,  Kollagen,  Enzym,  2-

merkaptoetanol, Senor, Rensenor, Sentråd

 







Abstract 

Creating a thread of tendons from reindeers is something that the Sami people have
done since ancient times. The Sami people have always taken care of the whole
animal after slaughter. The process of developing the thread is completely manual.
The  tendons  used  by  the  Sami  people  are  dried  and  a  mechanical  separation
method pulls the fibres apart. The fibres then get twisted together after first being
moist with saliva to make them stick to each other. This method is time consuming
and therefore not suitable for industrial production.
Several studies have shown research that has been made on collagen and fibrils.
Experiments with different chemical constellations has been tested to find the most
efficient solution for separating the fibres without damage. It appears that different
chemicals are needed for the separation depending on the type of animal the tendon
comes  from.  Whether  it  comes  from mammalian  or  non-mammalian.  Trying  a
combination of mechanical and chemical process to find out if that could contribute
to a more efficient process is something that has been tested in this report, hoping
to find an optimal solution to simplify the separation for the Sami people. These
tests were made on dried tendon by placing the tendons in different solutions; three
with mechanical pre-treatment and three with no pre-treatment. Then one of each
pre-treated tendon was put in the same type of solution. The three solutions that
were tested with phosphate buffered saline (PBS), deionized water and trypsin. 

This report has focused on an experimental study, which means that the results
from these  tests  only can show signs  of  different  behaviours  depending of  the
solution. Because the tendons have different appearance it causes to not give an
exact  result.  The  test  shows  that  the  mechanical  separation  destroyed  the
orientation of the collagen, which made it more complicated to detach the fibers
from each other. It also created damage on the fibres that led to shorter fibre length.
The most  successful  solution turned out to be the trypsin solution with no pre-
treatment. It was much easier to separate the fibres from each other. It showed no
damage on the fibres, they came out even and the length of the fibres came out
much longer. The tendon that had been in deionized water with no pre-treatment
did  show almost  as  good  results  as  the  trypsin  test.  From an  economical  and
environmental point of view it would seem preferable to use deionized water rather
than  to  use  trypsin.  This  study  can  also  show that  microorganism in  a  humid
environment can have good impact to dissolve the structure of the tendon.

 

Keywords: PBS, Trypsin type-I, EDTA, Deionized water, Sodium azide, Collagen,
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Sammanfattning populärversion

Tråd som är  gjord av senor från renar har  använts av samer  flera generationer
tillbaka. När renarna går till  slakt torkas senorna för att  sedan skapa trådar. De
torkade senorna bankas med hammare för att underlätta att dra isär fibrerna med
händerna.  Därefter  fuktas  fibrerna  upp  med  saliv  för  att  de  ska  bli  mjukare.
Fibrerna tvinnas sedan ihop och när de har torkat så har de limmat samman och
blivit en tråd. Det här sättet att tillverka denna tråd på är för tidskrävande för att
industrialisera.  I  experiment  som  har  gjorts  tidigare  undersöks  olika  typer  av
separation med olika kemikalieblandningar för att separera fibrerna. Det visar att
vissa kemikalier fungerar på kollagen som är ett  fiberprotein från däggdjur och
andra kemikalier fungerar på kollagen från icke däggdjur. I det här arbetet har det
testats en kombination av samernas bankningsmetod med att efteråt lägga senorna i
tre olika lösningar. I varje lösning testas en bankad och en orörd sena för att se hur
skillnaden  kommer  bli.  De  olika  lösningar  var  en  typ  av  saltlösning  (PBS),
avjoniserat vatten och ett  enzym vid namn trypsin. Ett enzym är ett  ämne som
framkallar  en  reaktion.  Testen  visar  efteråt  att  bankningen  hade  rubbat  på
kollagenets ordning vilket gjorde det svårare att få ut fibrer. Det bidrog även till
skador på fibrerna som gjorde att fibrerna blev kortare. Ett test som lyckades bra
var  det  där  senan  inte  hade  genomgått  en  bankning  men  som  hade  legat  i
trypsinlösning. Fibrerna var enkla att separera och var jämna och långa. Ett annat
test som blev bra var det där senan som ej var bankad och som legat i avjoniserat
vatten. Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är avjoniserat vatten väsentligt bättre
än trypsin. Vid ett av proven råkade en fiberände sticka upp ur lösningen. Efter sju
dagar hade det bildats mögel och bakterietillväxt på den uppstickande änden. Detta
visar  på  att  bakterier  i  en  fuktig  miljö  kan  ha  en  god  förmåga  att  bryta  ner
strukturen på rensenor.

 
Det  här  arbetet  fokuserar  på att  utföra  en experimentell  studie  därför  kan  inga
slutsater dras av resultaten i detta arbete. De kan mer ses som en hänvisning till hur
senor kan reagera tillsammans med dessa lösningar. Det är viktigt att även ha i
åtanke att senorna är naturligt oregelbundna. 



Förord

Detta  examensarbete  på  kandidatnivå  utgör  15  högskolepoäng  och  är  det
avslutande momentet av Textilingenjörsprogrammet på Textilhögskolan i  Borås.
Rapporten  grundar  sig  i  ett  uppdrag  från  Dálvaddis  ekonomiska  förening  –  en
intresseorganisation  i  Jokkmokks  kommun  som  innefattar  fem olika  samebyar.
Denna rapport   har undersökt närmare en ny metod som eventuellt skulle kunna
underlätta att ta tillvara på senor vid renslakt. Av senor går det att ta fram en tråd
med hög styrka som används flitigt i den samiska kulturen. Vi vill främst tacka
programansvarig och vår handledare Lena Berglin som väglett  oss genom detta
arbete och alltid varit tillgänglig. Lärarna i färg och beredning på Textilhögskolan i
Borås har även hjälpt med frågor, material och beställning av kemikalier, tack för
ert tålamod Carin Backe, Catrin Tammjärv och Ulrika Norén. Till sist vill vi tacka
Haike Hilke och Tariq Bashir som har hjälpt till med mikroskopanalys som har
varit en stor bidragande faktor till slutgiltiga resultaten.
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1 Introduktion 

Detta  arbete  är  en  förstudie  som  grundar  sig  i  en  förfrågan  från
intresseorganisationen Dálvaddis ekonomiska förening om att utvinna material från
restprodukter  vid  renslakt.  Organisationen  består  av  fem  olika  samebyar  i
Jokkmokks  kommun.  Dessa  byar  samverkar  för  att  driva  rennäringen  framåt
(Dálavvadis ekonomiska förening 2016a). Ur samernas synsätt är det viktigt att ta
tillvara på allt från renarna när de slaktas (Dálavvadis ekonomiska förening 2016b)
där restprodukterna kan delvis användas till hantverk (Tunón 2010). Utvecklingen
har gått framåt och industrialiserad slakt har införts vilket gör att under en kort
period slaktas många djur. Detta skapar ett behov av ett nytt verksamhetskoncept
för  att  kunna  involvera  bi-produktionen  i  processen.  I  samverkan  mellan
primärproducenter (Samebyarna i dálvaddis ekonomiska förening) och strukturum i
Jokkmokk AB startades förstudien ”Tillvaratagande av slaktbiprodukter från ren”. 
 
Syftet  med  förstudien  var  att  se  om  det  fanns  någon  ekonomisk  vinst  i
tillvaratagandet av biprodukterna. Resultat från denna förstudie var att de delar av
kreatur som idag slängs kan ge ett ekonomiskt mervärde. (Dálavvadis ekonomiska
förening 2016b) Metoden som idag används för att ta tillvara på senor från renen är
en process som är tidskrävande.  Metoden för att  skapa mervärde av senorna är
genom att  skapa en  textiltråd av  fibrerna i  senorna.  Något  som Lena Berglin 1,
Universitetslektor på högskolan i Borås förklarat under sin föreläsning. Processen
består av flera moment och den metod som finns idag för att tillverka sentråd är ett
hantverk (Tunón 2010). Senorna torkas och fibrerna separeras mekaniskt för att
sedan tvinnas till en tråd (Tunón 2010). Det finns en artificiell sentråd som består
av polyester. Denna syntetiska tråden anses vara en aning lättsammare att arbete
med. Dock skadar den syntetiska tråden skinnet och sömmar går sönder  efter en
tid. (Tunón 2010) Fibrerna i senorna består av kollagen som är proteinbaserat och
sammanbinds  av  en  senvävnad.  (Nationalencyklopedin  2018e;
Nationalencyklopedin 2018d) I tidigare vetenskap finns det försök på färska senor
med syfte att  försöka separera senfibrerna med hjälp av olika kemiska vätskor.
(Liu,  Anarwis-puri  & Appell  2016).  Ett  återkommande ämne som har  testats  i
tidigare arbeten är 2-merkaptoetanol (2-ME). Samtliga slutsatser från tester med 2-
ME enas om att separation inte lyckades på kollagen från däggdjur. Även olika
bearbetningar har tidigare testats. Centrifugering (Trotter et al. 1995) och ultraljud
(Schmidt et al. 2016) är båda exempel på detta. Även tidigare har de gjorts lyckade
försök  att  skapa  regenatfibrer  baserat  på  kollagen.  Detta  har  gjorts  med  olika
metoder den mest lyckade metoden vara genom att använda en lösning som var
baserad på enzymet pepsin. (Zeugolis, Paul & Attenburrow 2005) 
 
Idag finns det ingen metod för att separera kollagenfibrer från dess rundliggande
bindväv inom rennäringen. Detta medför att senorna idag inte tillvaratas efter slakt.
Ifall en metod kunde tas fram skulle det möjliggöra att ta tillvara på rensenorna
som  idag  ses  som  restavfall.  Tidigare  experiment  har  utförts  för  att  separera
kollagenfibrerna från bindväven genom att lösa upp denna. Genom att lägga senor i
olika  kemiska  lösningar  har  slutsatser  från  testerna  kunnat  dras  att  resultaten
varierar.  Det  finns  dock  inga  studier  som  har  utvärderat  ifall  en  mekanisk
bearbetning i kombination med kemisk separation skulle kunna öka separationen.
Tidigare forskning har fokuserat på att finna en kemisk lösning som inte skadar
fibrerna utan endast luckrar upp bindväven (Schmidt et al. 2016). Det har gjorts

1 Lena Berglin. Fiberföreläsning. Textilhögskolan i Boråd den 22 januari 2018.
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tidigare  försök där  det  har  testats  att  kemiskt  separera  kollagenfibrer  från dess
rundliggande  bindväv.  Försöken  har  gjorts  på  färska  senor  från  råttor  och
sjögurkor.  Metoderna tros fungera på senor som kommer från däggdjur,dock är
detta inget som har testats (Liu 2015). Idag finns det en metod för att  separera
fibrerna i senorna från dess bindväv genom att mekaniskt bearbeta torkade senor
och sedan med hantverk separera fibrerna från varandra. En metod som inte är
hållbar att använda. Något som Lena Berglin2,  Universitetslektor på högskolan i
Borås förklarat under sin föreläsning.

1.1 Syfte
Detta arbete syftar till att undersöka ifall det går att effektivisera separationen av
fibrer från rensenor, det vill säga att frigöra fibrerna från omkringliggande bindväv
(paratenon, epitenon och endotenon), genom att kombinera mekanisk och kemisk
bearbetning. Dessutom har eventuell positiv eller negativ påverkan på fibrerna av
den mekaniska bearbetningen undersökts. Olika metoder för separation av fibrerna
har  testats  och  därefter  utvärderats.  Syftet  med  arbetet  har  varit  att  presentera
indikativa  resultat  som  vägledning  för  fortsatta  undersökningar  med  målet  att
utveckla  en  process  för  utvinning  av  fibrer  ur  rensenor.  Arbetet  har  endast  ett
begränsat antal replikat och resultaten är därför inte säkerställda i alla avseenden.

1.2 Forskningsfrågor
Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar utformats:

·      Hur fungerar olika separationsmetoder på rensenor?
·      Hur påverkar mekanisk bearbetning fibrernas separation?
·      Hur påverkar mekanisk bearbetning fibrerna?

1.3 Avgränsningar 
Det här arbetet begränsas till att använda tre olika separationsmetoder med tre olika
typer  av  lösningar  som  testas  i  kombination  med  eller  utan  mekanisk
förbehandling. Endast ett replikat av varje lösning har genomförts. Arbetet syftar
till  att  göra  en  experimentell  studie  för  att  finna mer  förståelse  inom området.
Testerna utförs endast på torkade rensenor. Utvärdering görs genom att bedöma
separationsförmågan, granskning i mikroskop och genom att konstatera odör i den
mån det har varit möjligt. Mikroskopet som användes hade 63 gångers förstoring.
Det som tas till hänsyn för efterföljande arbete är att senorna kapas till en längd
som är  anpassad för  att  möjliggöra  dragningspovningstest  på  Textilhögskolan  i
Borås.  Även  att  ha  i  åtanke  är  att  processen  skall  vara  tidseffektiv.  Andra
efterföljande moment som framställningen av sentråd kommer inte vara relevant i
den här rapporten.

2 Lena Berglin. Fiberföreläsning. Textilhögskolan i Boråd den 22 januari 2018.
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2 Litteraturgenomgång 

De avsnitt som tas upp i detta kapitel ligger till grund till samtliga metoder som
utförs  i  denna  rapport.  Genom  att  granska  mekaniska  och  kemiska
separationsmetoder som tidigare gjorts, förstå senans uppbyggnad och få en bättre
inblick av vad enzymer fyller för syfte blir nästkommande kapitel lättare att förstå.
Även  de  kemikalier  som  används  i  de  kemiska  separationerna  beskrivs  mer
ingående.

2.1 Senans uppbyggnad
Huvudbeståndsdelen i senor består av kollagen som är ett protein. Kollagen står
även  för  uppbyggnad  av  hud,  skelett  samt  i  bindvävnaden  (Karlson,  Bjerre  &
Larson 1976).  Senor  består  till  90% av kollagen och  resterande  10% är  andra
proteiner som t.ex elastin och dekorin (Liu 2015). Protein består av aminosyror
som i sin tur är uppbyggda av en karboxylsyra, aminogrupp och en sidogrupp som
skiljer sig från olika aminosyror. (Berg, Tymoczko & Stryer 2007) En sekvens som
består av minst 10-20 aminosyror har namnet polypeptid. (Nationalencyklopedin
2018c) Aminosyrorna är sammanbundna med en peptidbindningar eller även kallad
amidbindning.  (Berg,  Tymoczko  &  Stryer  2007)  Aminosyrasekvenser  kan  var
formad som en skruv runt  en axel  denna struktur  kallas  för  alfa  helix.  Mellan
kedjorna  skapas  det  vätebindningar  som  stabiliserar  kedjan.  (Solunetti  2006;
Lodish  2008;  Berg,  Tymoczko  &  Stryer  2007)  Bindningarna  skapas  mellan
aminosyrornas NH- och OH-grupper. (Creighton 1993) 
 
Inom fibrillära kolagener ingår det kollagen typ I, II, III och V. Det är flera faktorer
som gör skillnader mellan de olika typerna exempelvis kollagenets längd och antal
kollagen (Lodish  2008).  Största  delen av  senor  är  uppbyggt  av typ I  kollagen.
Senor  har  egenskaper  som elastiska och god resistans  för  mekanisk belastning.
(Kannus  2000;  Lodish  2008)  Det  är  uppbyggt  av  tre  stycken  polymerkedjor
(propeptider) som består av aminosyre sekvenser. I kedjorna är var tredje enhet
proteinet glycin och proteinerna prolin och hydroxyprolin förekommer frekvent i
kedjan. Tillsammans skapas en tätpackad trippel alfa helix, som kan definieras som
tre spiralkedjor. (Berg, Tymoczko & Stryer 2007) Dessa tre kedjor genomgår en
biosyntes  för  att  skapa  fibriller  som  i  sin  tur  blir  högt  orienterade  polymerer.
(Lodish  2008)  I  detta  stadiet  kallas  kedjan  för  prokollogen.  I  ändarna  av
prokollogen finns det en N terminal och en C terminal som är bundna till kedjan
med svavelbindningar som kan ses i figur 1a. Prokollogenet går igenom en process
som gör att terminaler försvinner. I detta stadiet kallas kedjan för kollagen. När
terminalerna  är  borta  så  sammanbinder  kollagenet  med  varandra.  Bindningarna
mellan kollagener är kovalenta tvärbindningar som kan ses i figur 1a. (Canty &
Kadler 2005; Lodish 2008; Hulmes 2008) Dessa bindningar gör att kedjan får en
stabil konstruktion, det gör även att kollagen molekylerna inte är lösliga. (Kannus
2000) Dessa kollagen ligger inte parallellt utan en aning förskjutna från varandra.
(Karlson,  Bjerre  &  Larson  1976)  När  tvärbindningar  finns  i  material  ger  det
elasticitet  och  styrka  ett  exempel  på  material  som  har  tvärbindningar  är
vulkaniserat  gummi.(Nocil  Limited u.å)  När  kollagenet  har  bundit  sig  parallellt
med varandra så har det skapats en kollagenfibrill. (Kannus 2000; Lodish 2008)
Senans uppbyggnad är något som kan ses i figur 1b. Kollagenfibriller skapar en
kollagenfiber.  En  bunt  av  kollagen  fibrer  kallas  för  för  subfascikel.  Flera
subfascikel skapar en Fascikel. Nästa steg i hierarkin är tertiär fiberbunt. Därefter
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skapas en sena. Enskilda fibrer och buntar omges av bindväv, bindväven Epitenon
har ett  yttre lager som heter  paratenon och ett  inre lager som heter  endotenon.
Bindväven  endotenon  spelar  en  central  roll  i  senans  uppbyggnad  då  de
sammanbinder enskilda fibrer och även buntar. En stor mängd av Proteoglykaner
hjälper  till  att  binda  samman  fascicles  och  endotenon.  (Kannus  2000)  För  att
frigöra en tertiär fiberbunt behövs till största del paratenon, epitenon, endetenon
och  proteoglykaner frigöras från fiberbunten.

Figur 1 (a) Trippelhelix och kollagenets nätverk (b)Senans uppbyggnad 

I Gautieri et al. (2011) jämfördes mikrofibriller i vått och torrt tillstånd där kunde
de visa att en torra fibrill har en högre E-modul än en våt fibrill. I tabell 1 ses de
olika delarna av hierarkin och dess diametrar. (Kannus 2000)

Tabell 1: Diameter av de olika delarna som ingår i senans hierarkiska struktur. 

Sena 1-3 mm

Tertiär fiberbunt 0,15-1 mm

Fascikel 0,1-0,5 mm

Subfascikel -

Kollagenfiber Råttor 5-30 µm
Människor upp till 300 µm

Kollagenfibrill Människors hälsenor 30 nm-130 nm
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I kollagenfibriller av typ I är alla fibriller orienterade i  den riktning som senan
utsätts för belastning. I mindre mängder förekommer det även typ II kollagen som
är mindre orienterade än typ I kollagenet. Fibrillerna av typ I är bundet med typ VI
kollagen och proteogykanersom är bundet parallellt med fibrillerna (inte kovalenta
bindningar).  Typ VI kollagen består  av kortare kedjor än typ I  kollagen.  Dessa
korta kedjor sammanbinds till en längre kedja. (Lodish 2008)
 
Proteoglykaner tillhör en grupp som heter glycoprotein som består av kolhydrat
grupper som är kovalent attraherad av proteiner. (Berg, Tymoczko & Stryer 2007)
De kan delas in i två grupper stora och små proteoglykaner. Aggrekan är stora
proteoglykaner som har flera glykosaminoglykan-sidokedjor som binder vatten och
hjälper  till  att  motstå  kompression  i  senan.  Dekorin  tillhör  gruppen  små
proteoglykaner  som  har  interaktion  med  tex  kollagen  typ  I  och  II.  (Smith  &
Goodship  2008)  Även  interaktion  med  andra  sorter  kollagen  t.ex.  typ  IV
förekommer. Dekorin kan agera som en brygga mellan kollagenen och kan också
reglera kollagenets fibrillbildning. (Nareyeck et al. 2004) I artikeln Nareyeck et al.
(2004) visar de att dekorin kan agera som intermediär mellan kollagen II och IV.
Bindväven i  senor består  till  största del  av kollagen och elastin (Lodish 2008).
Proteinet elastin är individuellt tvärbundet till ett nätverk som ger elastiska fibrer
som möjliggör att bindväven kan sträckas och sedan återhämta sig (Peter Takizawa
u.å.). I kollagenets bindväv finns det även kollagenas som är ett enzym som kan
utsöndras  som  har  förmågan  att  bryta  peptidbindingar  i  kollagen.  Det  har  till
uppgift att  undvika onormal tillväxt  av kollagen. (Atlasbalans 2018) Det klyver
bindningen mellan naturliga aminosyror (x) och glycin (gly) i sekvensen pro-x-gly-
pro.  Den  sekvens  finns  vanligt  förekommande  i  kollagen.  (Thermo  Fisher
Scientific u.å)

2.2 Mekanisk framtagning - samerna

Enligt samernas synsätt skall allting från renen tas till vara vid slakt (Dálavvadis
ekonomiska förening 2016b). Ett sätt att ta tillvara på djuret är genom hantverk.
(Samer u.å) Där senorna kan bli sentråd. Detta genom att torka senan för att sedan
separera fibrerna från bindväven. Separationen sker genom att mekanisk bearbeta
på senorna med hjälp av en hammare. Resultatet från denna bearbetning kan ses i
figur  2.  Efter  mekaniska  bearbetningen  fuktas  senan  upp  med   saliv  för  att
underlätta att dra isär fibrerna. Detta görs tills beståndsdelarna är någorlunda jämn
tjocklek. Om mycket tråd ska göras kan det vara en fördel att lägga senorna i vatten
med  salt.  Detta  för  att  undvika  att  få  sår  i  munnen  under  tvinningsprocessen.
Fibrerna dras genom munnen för att fuktas upp av enzymer som finns i saliv och
direkt efter tvinnas samman förhand. Kort därefter torkas fibrerna ihoptvinnade och
har då skapat en tråd. Beroende på var senan har suttit på renen används sentråden
till  olika områden. Vid finare sömnad behövs en finare och tunnare tråd. Dessa
trådar går att få ut från ryggsenor. Senor från benen är starkare och kraftigare. En
sådan tråd används till kraftigare sömnad. (Tunón 2010)

5



Figur 2 Sena som har genomgått en mekanisk bearbetning.

2.3 Kemisk framtagning av fibrer

Kemisk framtagning av fibrer är ett alternativ till mekanisk framtagning som samer
gör för att utvinna fibrer från senor. I detta stycke presenteras tidigare studier där
olika metoder och lösningar har testas i syfte att separera fibrillärt kollagen. Det
beskrivs att olika kemikalier endast fungerar på en viss typ av kollagen. Genom att
kombinera  lösning  med  metoder  som  centrifugering  eller  ultraljud  går  det  att
påskynda processen vilket skulle vara gynnande ur ett tidsperspektiv. 

2.3.1 Separera kollagenfibriller typ-I från däggdjur 

En  ny  metod  för  att  separera  kollagenfibriller  från  däggdjurssenor  i  lösningar
beskriv  i  ett  arbete  av  Lui  (2015)  då  vävnaden  skars  upp  och  blötlades  i  en
enzymlösning. Enzymet som används heter trypsin och bryter ner protein. Tidigare
tester  på  utsöndring  av  fibrer  presenteras  i  arbetet  och  problematiken  som  då
uppstått  och  anledning  till  att  det  inte  lyckats.  Det  problematiska  är  att
kollagenfibrerna  i  senor  från  däggdjur  och  ligament  är  ordentligt  inblandade  i
vävnaden. Det finns ingen befintlig metod i dagsläget som effektivt kan separera
fibrerna från senor. Därav uppstod testet med trypsin. (Liu 2015)
 
Detta arbete ligger till grund till artikeln skriven av Liu, Andarawis-Puri & Eppell
(2016)  där  de  testar  tre  olika  lösningar  för  separation,  varav  en  lösning  med
enzymet trypsin. Den andra är med destillerat vatten och den tredje är en mekanisk
separation.  Testen utförs på knäsenor från råttor,  råttsvanssenor och läderhuden
från sjögurka.  Samtliga typer  genomgår  trypsinbehandling,  mekanisk separation
och behandling i destillerat vatten. När testerna har utförts och samtliga prov ska
utvärderas visade det sig att med testet med destillerat vatten gick det endast att få
ut  fibriller  från  läderhuden  från  sjögurka,  inte  från  de  andra  två  testerna.
Trypsinbehandlingen påverkade inte morfologin mer negativt än destillerat vatten.
Jämförelse av bland annat filbrillernas tjocklek och kollagenets molekyler har inte
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påvisat  några  negativa  effekter  av  behandling  med  trypsin.  Däremot  ger
trypsinbehandling en väsentligt större andel långa fibriller än mekanisk separation.
(Liu, Andarawis-Puri & Eppell 2016)

2.3.2 Separation med 2-merkaptoetanol, 2-ME

2-Merkaptoetanol  (2-ME)  är  ett  kemiskt  ämne  som  används  för  att  separera
disulfidbindningar,  även kallad svavelbrygga,  något  som återfinns  i  exempelvis
protein.  För att  inte bindningarna ska gå samman efter  separationen tillsätts  en
karboximetylgrupp för att  bibehålla separationen. När disulfidbindningarna bryts
möjliggör det för 2-ME att bryta strukturer hos vissa proteiner. Tidigare användes
2-ME vid olika typer av analys av proteiner, t.ex. för att säkerställa att en lösning
endast innehöll proteiner. (Pubchem 2018) 
 
I ett tidigare arbete utfört av Tajima och Nagai (1980) testades det om det går att
separera  kollagenfibriller  från  råttsenor  genom att  ändra  pH-  och  jon-styrkan i
lösningen.  De konstaterade att  svaret  till  fibrillseparation inte  ligger i  att  ändra
egenskaperna på lösningen då interaktionen mellan kollagenfibrillerna i  senorna
varken är statisk eller jonisk. Därefter testades det att behandla läderhud från kalv
med 2-ME för att se om det bidrog till separation. (Tajima & Nagai 1980 se Liu
2015)  Det  visade  sig  att  2-ME  inte  fungerar  på  kollagenmolekyler  då
disulfidbindning inte finns i kollagenfibriller. Dock innehåller decorin i sin struktur
proteoglykan, därför spelar dessa disulfidbindningar en viktig roll (Schonherr et al.
1995 se Liu 2015) för att koppla kollagen och proteoglykanerna (Scott et al. 1986
se  Liu  2015)  och  därigenom  bryta  interaktioner  som  potentiellt  kan  försvaga
interaktionen mellan kollagenfibriller i senor. För att se reaktionen mellan lades
senorna  i  2-ME  över  en  natt  i  4°C.  Efter  behandlingen  hade  vävnaden  på
makroskopisk nivå börjat svälla, ytan gick från glansig till matt och den blev mer
klibbig. Provet granskas i ett mörkfältsmikroskopi. Det visade sig att utvinning av
kollagen inte hade uppfyllts och metoden uppgavs. (Liu, 2015) Även i detta arbete
testade Tajima och Nagai (1980) att utvinna kollagenfibriller av hudvävnad från
kalv. (Tajima, S. & Y. Nagai 1980 se Liu, 2015) Det visade sig att 2-ME hade en
bidragande  faktor  till  att  försvaga  interaktionen  mellan  fibrillerna.  Vävnaden
sköljdes i vatten, därefter läggs den i en 2-ME-lösning där den sväller under 24
timmar i en temperatur i 4°C  samtidigt som den behandlas med virvelspinning3.
Den  resulterande  lösningen  innehöll  kollagenfibriller.  Det  visade  det  sig  att
separationen  endast  hade  lyckats  genomföra  på  de  tester  som  inte  var  från
däggdjur. (Liu, Y 2015)

2.3.3 Process för utvinning av kollagen

Ett arbete av Schmidt et al. (2016) undersöktes skillnaden på olika processer för
utvinning av kollagen. De ville få fram en process som uppnår ett högre utbyte,
renhet, strukturell integritet och samtidigt är tidseffektiv något som skulle resultera
i  lägre  processkostnader.  De  vanligaste  separationsmetoderna  är  baserade  på
lösningar av olika slag av salt, syror eller syror med enzymer. Tillsammans med de
traditionella metoderna testades det även att kombinera dem med ultraljud för att
påskynda separeringen. Utvinning med saltlösning gav ett lägre utbyte och vissa
begränsningar. Separation med syra är mer effektivt. Separation med enzymer har
en  viss  fördel  då  det  går  att  ha  mer  kontroll  på  hydrolysen,  måttlig  verknings

3 En centrifugering som sker i vertikal riktning där behållarna riktas utåt och är fäst i en roterande axel.
(Biosan u.å.)
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betingelser och mindre avfall.  Detta motiverar till  att  det är  den mest allmänna
metoden. Genom att använda ultraljud uppnås de egenskaper som söks i den här
artikeln. Det ger högre utbyte av fibrer och är mer tidseffektivt utan att kollagenets
kvalité kommer till skada. De nämner även i artikeln att även ytterligare studier är
nödvändiga  för  att  utvärdera  effekten  av  ultraljud  på  enzymaktivitet.  Även
fördelarna med ultraljud i  kombination med olika metoder för att  senare kunna
använda metod i industrin. Att kunna industrialisera produktion av biprodukter från
slakt, som senor, skulle vara av stor betydelse för hållbar produktion. (Schmidt et
al. 2016)

2.3.4 Utvinning av fibriller med kemikalier och 
centrifugering

I en artikel skriven av Trotter, Lyons-Levy, Thurmond och Koob (1995) beskrivs
experiment som har utförts på sjögurkans läderhud och på ryggradsligament från
sjöstjärnan.  Genom  att  behandla  dem  i  olika  kemikalier,  temperaturer  och
tidsperioder lyckades separationen genomföras utan någon mekanisk bearbetning.
Frigöring av fibriller  skedde med hjälp av centrifugering och får  då ut  en viss
mängd  fibriller.  Genom  att  upprepa  centrifugeringen  gick  det  att  utvinna  fler
fibriller. (Trotter et al. 1995)

2.4 Enzymer
I detta avsnitt förklaras vad enzymer har för syfte. Enzymer finns i olika varianter
som bryter ner olika beståndsdelar. Ett enzym som kommer nämnas mer detaljerat
är ett enzym som bryter ner protein vid namn trypsin. Även andra alternativ till
enzymer som bryter ner protein med olika naturliga ursprung.

2.4.1 Enzymer

I  våra celler  sker  flera  tusen kemiska reaktioner och enzymer fungerar  då som
katalysatorer  i  cellerna.  Enzymerna  hjälper  till  att  påskynda  den  kemiska
reaktionerna utan att själva förbrukas. Cellerna består av olika beståndsdelar där
vissa delar är sura och andra basiska, vissa är positivt laddade och andra negativt
laddade.  Detta  innebär  att  i  varje  enzym  finns  endast  ett  område  som  binder
samman en molekyl. Den platsen kallas enzymets aktiva centrum och de ämnen
som binds till molekylen kallas substrat. Ämnet som bildas av reaktionen kallas för
enzymets  produkt.  (Karlsson,  Molander  &  Wickman  2008)  Proteas  är  ett
samlingsnamn för den grupp av enzymer som katalyserar en klyvning av proteiners
peptidbindningar. Det finns olika typer av proteas, trypsin och pepsin tillhör typen
animaliskt proteas. Inom gruppen växt proteas förekommer enzymer som papain
som kommer från papaya och Bromelain som kommer från ananas. båda dessa växt
proteas är aktiva inom pH 5-9. (Rao et al. 1998)
 
Dessa  växtproteaser  kan  användas  inom  livsmedelsindustrin  för  att  bryta  ner
bindväv i kött, denna process heter mörning. (Binod Parameswaran et al. 2018) Det
finns ytterligare en grupp proteaser som heter mikrobiella proteaser där bakteriella
är en av dessa. bakteriella proteaser delas in i två grupper neutrala och alkaliska.
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Neutrala är aktivt mellan pH 5-8 och har ett förhållandevis lågt temperaturtolerans
och  alkaliska  är  aktivt  i  alkaliska  pH  exempelvis  pH  10  och  den  optimala
temperaturen är 60 grader. (Rao et al. 1998) I artikeln Rao et al. (1998) skriver att
proteaser har en potential att skapa en miljö som är mer hållbar för mänskligheten.
“Advances in microbiology and biotechnology have created a favorable niche for
the development of proteases and will continue to facilitate their applications to
provide  a  sustainable  environment  for  mankind  and  to  improve  the  quality  of
human life.” (Rao et al. 1998, s. 629)

2.4.2 Matspjälkningssystemet - Degradering av föda

I kroppen finn ett system som heter matspjälkningssysmtemet där det ingår olika
matspjälkningsorgan som har till uppgift att hjälpa till att degradera mat till mindre
beståndsdelar. I munnen påverkas maten av enzymer som bryter ner kolhydrater
även  tänderna  mekaniskt  sönderdelar  maten.  (1177  Vårdguiden  u.å.)  Sedan
transporteras maten ner i magsäcken bryts föda ner genom kemiska nedbrytning av
saltsyra  (HCl)  och  pepsinogen  (zymogen)4 som  heter  pepsin  i  aktivt  tillstånd.
Pepsin klyvs från pepsinogen genom att de syrelabila bindningar bryts av saltsyra
(HCl)  något  som  sker  fort  när  pH  värdet  är  lågt.  (Widmaier  et  al.  2006)
Aminosyrornas  mellanliggande  bindningar  bryts  av  pepsinogen.  (Biomedicinsk
Analytiker  2014;  Widmaier  et  al.  2006)  Under  denna  kemiska  separation  sker
samtidigt en mekanisk bearbetning genom att magsäcken knådar födan (Netdoktor
2016). I människokroppens matspjälkningssystemet ingår bukspottkörteln som en
av dess  funktioner  är  att  bilda bukspott  som transporteras  till  tolvfingertarmen.
Bukspott är en lösning som består av olika enzymer som har i syfte att bryta ner
kolhydrater,  protein  (polypeptider)  och  fett.  Förutom  olika  enzymer  består
lösningen av alkalisk lösning som är har hög halt vätekarbonat. (Widmaier et al.
2006)  Vätekarbonat  agerar  som  buffer  som neutraliserar  det  sura  kymus5 som
kommer från magsäcken in i tolvfingertarmen. (Lunds universitet 2014) Kymuset
kommer  upp i  pH 6  i  tolvfingertarmen för  att  sedan successivt  ökas  pH 7.4  i
tunntarmen.  (Fallingborg  1999)  Enzymet  trypsin  bryter  peptidbindningar  hos
protein.  Inaktivt  trypsin  heter  trypsinogen  (zymogen)  som  kommer  från
bukspottkörteln och sedan blir aktivt trypsin i magsäcken. Denna process sker när
enteropeptidas (enzym) aktiverar trypsinogen blir till aktivt trypsin. (Widmaier et
al. 2006) Det optimal förhållandena för aktivt trypsin är runt pH 7-8 och temperatur
36-37°C  något  som  visades  i  artikeln  av  Wulansari,  Wahyuntari,  Trismilah  &
Nurhasanah  (2012)  då  artikelförfattarna  menar  att  det  stämmer  överens  med
tidigare  kunskap om att  optimala  förhållandena  är  7.5-8.5  vid  37°C.  I  artikeln
Wulansari et al. (2012) kunde även visa att utanför detta intervallet så är trypsin
fortfarande aktivt men minskad aktivit. 
 
Det finns aktivt trypsin som kan köpas av kemikalierleverantören Sigma-Aldrich.
Vanlig appliceras det inom biomedicin. Om trypsin kommer i kontakt med hud,
ögon eller vid förtäring eller inandning ska en läkare kontaktas. Trypsins piktogram
visar  att  ämnet  bl.a.  är  väldigt  giftigt,  cancerframkallande  och  giftigt  för  vissa
organ. Ämnet får inte kommer ut i avloppssystem. Överskottet ska istället tas hand
om av ett företag som har tillstånd för avfallsbränning. (Sigma-Aldrich 2018a)

4 Zymogen är förstadiet till ett aktivt enzym. kan definieras som ett inaktivt enzym. 
(Encyclopaedia Britannica 2018)

5 Kymus är den trögflytande vätska som bildas av födan i magsäcken. 
(Nationalencyklopedin 2018a)
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2.5 Rötning
Vid rötning i biogasanläggningar skapas svavelföreningar som luktar illa. Denna
gas  bildas  när  mikroorganismer  bryter  ner  ett  material  i  frånvaro  av  syre.
Mikroorganismerna  degraderar  material  till  mindre  beståndsdelar.  (Ozone  tech
systems u.å.) Olika mikroorganismer har olika optimala temperaturer men trots att
de inte är i den optimal miljön kan de föröka sig. För att undvika tillväxt ska tex
matvaror helst förvaras i temperatur mellan +2 till +5 grader. Syret är något som de
flesta mikroorganismer behöver för att det ska ske tillväxt. Det finns vissa grupper
även som inte behöver det. En kombination av en fuktig miljö med tillgång till syre
gör det till en miljö som gynnar tillväxt.
 
Mikroorganismer är inte aktiva i torrvaror. Detta beror på att fuktigheten är låg. För
att undvika mikroorganism tillväxt i färska animaliska livsmedel krävs det att de
fryses ner. (Modin & Lindblad 2011) Inom linberedning skapas mikroorganismer
som degraderar linets uppbyggnad vid rötning. (Lewin et al. 1998; Mohapatra &
Malik  2015)  Rötning  av  lin  görs  för  att  kunna  få  ut  fibrer  från  stjälken.
(Naturskyddsföreningen  2018;  Hämmens  gård  u.å.)  Enligt  Kadolph  (2013)  är
landrötning  och  enzymrötning  mer  hållbara  alternativ  än  vattenrötning.
Landrötning behöver ha fuktiga nätter för att vara optimalt. Oftast ger landrötning
sämre  kvalite  fibrer  än  vattenrötning.  (Encyclopaedia  britannica  2007;  Sisti,
Totaro, Vannini & Celli 2018)  Vattenrötning har påverkan på miljön genom att
vattnet blir förorenat. (Sisti, Totaro, Vannini & Celli 2018) Olika mikroorganismer
kräver olika förhållande för att ha optimal tillväxt. förutom temperatur och pH är
fukthalt en viktig faktor även behöver de flesta mikroorganismer syre för att ge en
optimal tillväxt. (Evira 2017)

2.6 Kemikalier för upplösning
I detta avsnitt  tar  upp ett  antal  kemikalier  som har en betydande roll  i  arbetet.
Betydande i den mening att ämnena används i något av testerna som utförts i detta
arbete eller att ämnena förekommer i tidigare arbeten. Varför vissa används och
vissa inte.

2.6.1 Avjoniserat och destillerat vatten

Avjoniserat  vatten  kan  innehålla  organiskt  material  och  bakterier.  (US  Water
Systems.com u.å.; Ab Ninolab u.å.) Det som skiljer det från kranvatten är att joner
tagits bort från vattnet. Destillation är en annan metod för att rena vatten och i den
processen tas bakterier och orenheter bort. Det görs genom att vattnet kokas och
sedan  tas  ångan  tillvara  i  en  behållare  som  är  steriliserad.  Vatten  har  en  låg
kokpunkt i jämförelse med de flesta orenheter som kan förekomma i vattnet. Denna
process  kan  upprepas  flera  gånger  för  att  öka  renheten.  Avjoniserat  vatten  är
billigare än destillerat vatten då framställningsprocess är enklare än för destillerat
vatten.  (US Water  Systems.com u.å.)  Processen  för  att  framställa  destillerat
vatten är energikrävande både för att värma upp vattnet men även för att kyla något
som är anledningen till att det är dyrare än avjoniserat vatten. (Ab Ninolab u.å)
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2.6.2 Fosfatbuffrad saltlösning

Fosfatbuffrad  saltlösning  (PBS)  är  en  balanserad  saltlösning  som  är  vanligt
förekommande  i  biokemi.  Den  består  av  natriumfosfat,  natriumklorid  och
kaliumfosfat. Dess funktion är att hålla celler i ett livskraftigt tillstånd och bevara
pH-värdet såväl som att bibehålla vatten och väsentliga oorganiska joner i celler.
(Cyto Spring u.å.) 10x PBS är en typ av flera olika varianter koncentrationer som
används genom att spädas ut med vatten. Jämfört med vatten förhindrar PBS att
celler  bryts ner och försvinner på grund av osmos6.  (Sigma-Aldrich 2018b). En
buffrad lösning används för att inte pH-värdet ska rubbas, speciellt för syra. När
syra tillsätts i en buffrad lösning sänks pH-värdet gradvis. Buffringen mildrar även
ökning  av  pH  vid  tillsats  av  bas  och  förändringar  i  pH-orsakande  spädning.
Anledningen  till  uppbromsning  av  pH-förändring  är  att  vätejoner  tillsätts  som
reagerar  med  acetatjoner  och  bildar  då  ättiksyra.  En  andel  av  de  tillsatta
vätejonerna förbrukas för att så inte pH faller. (Berg, Tymoczko & Stryer 2007)
saltlösning vanligt förekommande vid separation av kollagen. (Schmidt et al. 2016)

2.6.3 EDTA

Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) som även går under namnet versene är ett ämne
som hjälper till att förbättra aktiviteten i trypsin-lösning. EDTA tillsätts för att lyfta
vissa  celltyper  från  behållarens  yta  till  suspensionen  genom  att  neutralisera
kalcium- och magnesiumjoner från cellytan. Detta leder till  att  trypsinet  kan då
hydrolysera specifika peptidbindningar. (Lonza 2018) När EDTA kombineras med
trypsin  reduceras  den  aggressiva  aktiviteten  hos  trypsin  med upp till  80% och
förbättrar  livskraften  hos  de  frigjorda  cellerna  (Fedoroff  &  Richardson  2001).
Enligt  säkerhetsdatabladet  så  skall  inandning  undvikas  då  detta  kan  ha
hälsoskadliga effekter. EDTA är märkt med ett piktogram som säger att ämnet är
stark farligt,  kan orsaka irritationer eller  hudallergier  och retar  luftvägarna.  Vid
användning av EDTA ska utsläpp i naturen undvikas. Istället ska överskott lämnas
till företag som har tillstånd för avfallshantering. (Sigma-Aldrich 2018c) EDTA är
svårnedbrytbart och kan ta sig genom reningsverk som resulterar i att det komma ut
i  naturen.  I  reningsverken  har  edta  förmågan  att  kunna  skada  mikrobiologiska
processerna  i  reningsverk.  (Stembeck  &  Österås  2012)  I  Stembeck  & Österås
(2012) rapport nämns att  EDTA har förmåga att  påverka biotillgängligheten för
både essentiella och toxiska metaller i vattenmiljön.

2.6.4 Natriumazid

Natriumazid  är  ett  vitt  luktlöst  pulver.  Egenskaper  som  reaktivt  och  explosivt
ställer höga krav på hanteringen. Det är viktigt då det är explosivt men även väldigt
giftigt. (Nj Health 2008) I tidigare studier där de har arbetat med kemisk separation
av senor tillsattes natriumazid ifall proverna skulle förvaras under en längre tid.
(Liu  2015)  Även  i  studien  Liu,  Andarawis-Puri  &  Eppell  (2016)  används
natriumazid  i  lösning  där  ämnen  EDTA,  trypsin  och  tri-saltsyra  ingick.

6 Ett  ämne  med  hög  koncentration  strävar  efter  att  förflyttas  till  en  annan  fas  med  
mindre koncentration. (Nationalencyklopedin 2018b) 
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Natriumazid används inom biomedicin för att undvika tillväxt av mikroorganismer.
(Chefetz et al. 2006; Betterton 2003). Ett ämne som används för att undvika tillväxt
eller döda organismer kallas för biocid. (Kemikalieinspektionen u.å.)
 
Natriumazid är uppmärkt med piktogram som signalerar att ämnet är förenat med
livsfara och miljöfarligt. Det kan förgifta vatten som påverkar levande organismer
levandes  i  vatten  och  kan  leda  till  långtidseffekter  i  vattenmiljön.  Det  är  även
hälsoskadligt och i kontakt med syra bildas mycket giftig gas som inte ska andas
in. (Sigma-Aldrich 2018d) Förr användes natriumazid flitigt i bilindustrin. Syftet
med att använda natriumazid var att utnyttja dess explosiva egenskap för att veckla
ut krockkudden. Problematiken uppstår när bilarna ska skrotas. Om det inte sker på
ett  säkert  sätt  kommer  ämnet  ut  i  naturen  som då  leder  till  långvarig  skada  i
naturen. (Betterton 2003)

3 Material och metod

Genom att utföra tester med två replikat per lösning där ett av replikaten genomgår
en  mekanisk  bearbetning  innan  senan  läggs  i  lösning  och  ett  utan  denna
bearbetning. Tre lösningar används; enzymbehandling (trypsin), avjoniserat vatten
och  fosfatbuffrad  saltlösning  (PBS).  Samtliga  lösningar  grundar  sig  i  tidigare
forskning,  se  2.2  och  2.3.  Totalt  blir  det  sex  prov  som genomgår  behandling.
Enzymbehandlingen  baseras  på  ett  test  beskrivet  i  en  artikel  skriven  av  Liu,
Andarawis-Puri & Eppell (2016). Detta test avviker från det i artikeln genom att
ämnet natriumazid inte använts i  proverna med trypsin,  något som ingick i  det
försök som gjordes i studien Liu, Andarawis-Puri & Eppell (2016). Detta berodde
på  flera  faktorer,  bland  annat  att  natriumazid  kan  ha  instabila  och  toxiska
egenskaper (Betterton 2003). Det framgick varken i artikeln Liu, Andarawis-Puri &
Eppell (2016) eller i masterarbetet Liu (2015) vad funktionen med natriumazid var
förutom att  den  användes  för  långtidsförvaring.  I  samråd med medarbetare7 på
Sigma-Aldrich skall inte EDTA och trypsinets aktivitet påverkas av att natriumazid
utsluts  från  lösningen.  Medarbetaren  bekräftar  även  att  anledningen  till  att
natriumazid används är för att skapa en antibakteriell miljö något som även har
stöd från tidigare studier Chefetz et al (2006) och Betterton (2003). Detta är något
som kan vara  en negativ egenskap då mikroorganismerna har  positiv  effekt  på
nedbrytningen av material (Ozone tech systems u.å; Lewin et al. 1998; Mohapatra
& Malik  2015)  som skulle  kunna  öka  nedbrytningen av  bindväv.  Dock är  det
svårare att få samma repeterbarhet hos testerna med mikroorganismer då det kan
vara  svårt  att  få  samma  mängd  aktiva  mikroorganismer.  I  jämförelse  med
exempelvis  trypsin  där  kemikalieleverantören  anger  antal  enheter  lösningen
innehåller.  Mot  bakgrund  av  ovanstående  och  med  hänsyn  till  riskerna  vid
hantering av natriumazid beslöts det att inte använda detta i studien. Efter kontakt
med medarbetare7 på Sigma-Aldrich som läst artikeln av Liu, Andarawis-Puri &
Eppell (2016) reglerades mängden av de resterande kemikalierna så de fick rätt
förhållande till varandra utan natriumazid. Detta gjordes då risken för att trypsinet
skulle vara inaktivt skulle minimeras. Även gavs information om vilka typer av de
olika ämnen som skulle användas och mängden.

7 Medarbetare Sigma Aldrich Technical Services, e-post den 4 april 2018.
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3.1 Biologiskt material
Utgångsmaterialet som har används i detta arbete är torkade senorna som kommer
från renars hälsenor. Dessa senor skars upp till  20 cm långa bitar med så jämn
diameter  som möjligt.  Denna  längd stämmer  inte  i  vått  tillstånd då de  torkade
senorna inte har en spikrak struktur, se figur 3. Bitarnas utseende och struktur och
diameter varierar mellan senorna. Vissa senor har mer av en skyddande hinna än
andra.  Mätning  på  en  av  hälsenorna  varierade  diametern  mellan  3  till  6  mm
variationen framgår i figur 3. Urvalet av senor hade som fokus att få ut sex stycken
20 cm senor med liknande struktur.

Figur 3. Torkade rensenor.

3.2 Utrustning
Den utrustning som har används för att kontrollera vikt, pH värde och dokumentera
och  kamera  och  mikroskop  för  att  visa  resultaten  från  testen  redovisas  här.
Utrustningens namn, dess kapacitet samt eventuell kalibrering.

3.2.1 pH-mätning

PH-mätning av genomfördes genom först pH-stickor för att hamna på ett pH-värde
mellan 7-8. I nästa steg genomfördes pH-mätning med mätare för att verifiera att
hamna mellan pH 7-8. PH-mätning med mettler toledo fiveeasy genomfördes på
PBS-lösningen  för  att  få  veta  pH-värdet  med  två  decimaler.  Toledo  fiveeasy
kalibreras innan mätning med tre olika lösningar med pH 4,01, pH 7,0 och pH
9,21.

3.2.2 Våg

Vågen som används är av märket Mettler Toledo, modell EL 303 och kalibrerad av
Swedac ackreditering. Denna våg är lämpad för laboratorie och har möjlighet att
mäta 0,001 g upp till 320 g (IEEE GlobalSpec u.å.).

3.2.3 Magnetomrörare

Magnetomröraren  är  av  modell  MR3001K  från  märket  Heidolph  och  har  en
kapacitet på 800W. Omröraren har två typer av inställningar. Första inställningen
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är  hastigheten  som anges  i  hundra  varv  per  minut.  Den andra  inställningen är
temperatur med möjlighet att ställa in mellan 50-300°C. (Heidolph 2004)

3.2.4 Fotografering

Under  projektets  gång  har  arbetet  dokumenterats  med  en  kamera  av  modell
Olympus E-M10 Mark II  utrustad med objektiv Olympus M.ZUIKO DIGITAL
45mm f/1,8. Fotona är tagna utan någon över eller under exponering. Iso talet har
varit automatiskt inställt och har varierat mellan ISO tal 200-400, f-tal 1,8-2.0 och
slutartid  varierat  mellan  1/500-  1/640.  Fotona  är  tagna  i  dragskåp  med  lysrör
Philips master pl-l 55W/830/4P 1CT/25. Dessa lysrör har färgbeteckning varmvit
(Voltimum u.å.).

3.2.5 Observationer i mikroskop

Det  mikroskop som används finns  tillgängligt  på Högskolan i  Borås  och är  av
modell  Nikon  SMZ800.  Det  är  ett  optiskt  mikroskop.  Mikroskopet  har  ett
zoomområde  från  1  gånger  till  63  gånger  förstoring.  Fibrerna  analyserades  i
mikroskopet efter att de hade genomgått separationsmetoden se 3.5.2. 
 
Innan fibrerna analyserades gjordes en kalibrering på mikroskopet för att kunna få
ut  en skala på analysbilderna.  Mjukvaran till  mikroskopet som användes för att
analys och kalibrera heter NS Elements F. Genom att analysera en mikrometerskala
kunde en bestämd skala på  ≈ 0,1 mm läggas in i mjukvaran som sedan syns på
bilderna.  Denna  skala  stämmer  när  mikroskopet  har  63  gångers  förstoring.  De
analysbilder utan skala har okänd skala och därmed är inte skala 0,1 mm. Detta på
grund av tekniska problem. 

Figur 4 (a) Kalibreringsverktyg. (b) Syns skalan från kalibreringsverktyget. Det röda måttet
i (b) visar en skala på 0,1mm.

3.3 Metoder och material för att separerar 
bindväven
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Nedan  i  figur  5  redovisas  de  olika  metoderna  som  kommer  användas  för  att
separera fibrerna.

Figur 5. Processchema över de olika separationsmetoderna.

3.3.1 Förberedelser 

Redskap till samtliga test lånades från laboratorier från Textilhögskolan i Borås.
För  att  säkerställa  att  inte  rester  från  tidigare  tester  fanns  kvar  på  redskapen
rengjordes  glasstav,  pincett,  behållare  och  magneten  till  magnetomröraren  med
diskmedel  och vatten och därefter  torkades.  Testerna utförs  i  ett  dragskåp som
också  det  rengjordes.  Även  engångsartiklar  användes.  Samtliga  maskiner  som
används provkördes för att säkerställa att de fungerar. De maskiner som används är
pH-mätare,  våg  och  magnetomrörare,  se  3.2.  Senorna  som  levereras  torkade
kapades till önskad längd, 20 cm.

3.3.2 Förbehandling mekanisk bearbetning

Bearbetning mekaniskt genom att använda hammare. Detta genomförs genom att
lägga senorna på en skärbräda och sedan mekanisk bearbeta med hammare. Första
provet behövdes det tjugo slag på tre prover för formen skulle ändrats från sin
senans mer runda form till en oval, mer tillplattad form. Fibrerna separerades inte
från senorna genom mekanisk bearbetning utan var fortfarande sammanbundna till
en sena. 
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Figur 6. (a) Små beståndsdelar av de spröda torkade senorna som lossnar vid det mekaniska
bearbetningen. (b) När senorna bearbetas genom mekanisk bearbetning syns hur fibrerna
separerat från epitenon och paratenon. (c) Skador på senorna kan ses.

3.3.3 Separation med trypsin 

Lösningen för prov trypsin med mekanisk bearbetning och trypsin utan mekanisk
bearbetning har efterliknats från artikeln Liu, Andarawis-Puri & Eppell (2016). 

3.3.3.1 Lösning trypsin mek

En mekanisk bearbetad sena placerades i en behållare med 100 ml PBS-lösning och
ett  pH på  7,0-8,0.  PBS-lösningen bestod  av  10 ml  PBS och 90 ml  avjoniserat
vatten. Lösningen rördes om med en glaspinne. PH-värdet kontrollerades i PBS-
lösningen så den låg i ett intervall på 7,0-8,0 med hjälp av en kalibrerad pH-mätare
av märket Toledo fiveeasy, se 3.2.1. Behållaren är cylinderformat och har en höjd
på >20 cm för att hela senan ska täckas i PBS-lösningen. Behållaren förslöts med
plastfilm och senan stod i PBS-lösningen. Efter ca 1 timma i lösningen lyfts senan
upp med hjälp av en pincett och förflyttas till en annan behållare innehållande 100
ml trypsin-lösning med en lösning innehållande 1,576 g tris-HCl, 0,117 g EDTA
och 1 mg trypsin (from porcine pancreas) som blandades med 100 ml avjoniserat
vatten. Samtliga kemikalier vägdes upp på en våg av märket Mettler Toledo, se
3.2.2.  En  magnet  lades  sedan  i  behållaren  och  förslöts  med  plastfilm.  Sedan
placeras behållaren på en magnetomrörare, märke Heidolph, se 3.2.3,och ställdes in
på en hastigheten till 100 varv/min. Efter 5 minuter lyftes senan över med pincett i
ny  PBS-lösning  på  100  ml.  Bägaren  förslöts  med  plastfilm  och  senan  stod  i
rumstemperatur i 7 dagar. Se figur 5.

3.3.3.2 Lösning trypsin ej mek

Detta test utfördes på samma sätt som prov trypsin mek. Det som skiljer lösningar
åt  är  den  mekaniska  förbehandlingen  inte  utfördes  i  detta  prov  som  namnet
avslöjar. Se figur 5.

3.3.4 Separation med avjoniserat vatten 

Lösningen avjoniserat vatten har utformats genom att först rengöra senorna och
sedan lägga dem i avjoniserat vatten i sju dagar. Något som har gjort på två senor,
en med mekanisk bearbetning och en utan mekanisk bearbetning. 
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3.3.4.1 Lösning avj. vatten mek

En mekanisk bearbetad sena lades i en behållare med 100 ml PBS-lösning med
plastfilm på behållaren som förslutning i ca 1 timma. Därefter förflyttades senan
med en pincett till en annan behållare innehållande 100 ml avjoniserat vatten och
täcktes med plastfilm. Där fick senan ligga i  rumstemperatur under 7 dagar. Se
figur 5.

3.3.4.2 Lösning med avj. vatten ej mek

En obehandlad sena lades i en behållare med 100 ml PBS-lösning i cirka 1 timma.
Därefter förflyttades senan med hjälp av en pincett till en behållare med 100 ml
avjoniserat vatten i rumstemperatur under 7 dagar. Se figur 5.

3.3.5 Separation med PBS 

Separation  med  en  fosfatbuffrad  saltlösning  (PBS),  en  balanserad  saltlösning.
Denna saltlösning används för  att  bevara celler  i  livskraftigt  tillstånd,  bibehålla
vatten och väsentliga oorganiska joner i celler så väl som bevara att pH-värdet.

3.3.5.1 Lösning PBS mek

En mekanisk bearbetad sena lades i en behållare tillsammans med 100 ml PBS-
lösning, försluten med plastfilm och förvarades i rumstemperatur i 7 dagar. Se figur
5.

3.3.5.2 Lösning PBS ej mek

Senan lades i en behållare med 100 ml PBS-lösning i rumstemperatur i 7 dagar. Se
figur 5.

3.3.6 pH-mätning
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Figur 7. Visar hur PBS-lösningen ligger någonstans mellan pH 7-8. Ingen HCI behövdes
inte tillsättas  för att uppnå detta pH. Vid uppmätning med mettler toledo fiveeasy så visade
mätningen att lösningen hade pH 7.0 vilket är inom det efterfrågade intervallet.

3.4 Hantering av avfall
Restkemikalier  som  kvarstod  efter  uppvägning  lades  i  avfallsbehållare  som  är
uppmärkta med kemikaliernas namn och piktogram. Dessa behållare överlämnades
till personal i färg och berednings laboratoriet på Textilhögskolan i Borås för att
därefter skickas till företag som tar vara på avfall som inte ska hällas ut i avlopp. 

3.5 Utvärdering och analys
Efter att  samtliga tester  har  utförts  utvärderas senornas separationsförmåga,  om
fibrerna har kommit till skada och i vissa lösningar har även odören analyserats.
Eventuella skador på fibrer granskas med ett mikroskop och separationsförmågan
bedöms efter uppfattning hur kontinuerligteten i separationsmomentet uppfattas.

3.5.1 Odör

Vid uttagning av senorna från proverna med avjoniserat vatten och PBS-lösning
utvärderades  odören.  Senona  som  hade  legat  i  trypsin  genomgick  inte  denna
utvärdering  då  det  är  hälsovådligt  att  andas  in  denna  lösning  (Statens
Veterinärmedicinska Anstalt 2015). 

3.5.2 Fibrernas separationsförmåga 

Fibrernas  separation  förmåga  och  kontinuiteten  under  separationen  utvärderas
genom tabell med en skala från 0-5. Se figur 8. Separationsförmågan är baserad
efter att hinnan på senan var avlägsnad. 

Figur 8. Gradering av fibrernas separationsförmåga.
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Separationen sker enligt figur 9 där fiber ändarna greps med händerna och genom
kraft i horisontell riktning.

Figur 9. Separationsmetod

4 Resultat
Separationsprocesserna från samtliga tester är dokumenterade genom bilder efter
en, tre och fem dagar. Det går att se att alla senor sväller som mest under det första
dygnet men därefter avtog uppsvällningen. Mellan dag tre och dag fem syns ingen
skillnad.  Senan som legat  i  trypsin utan mekanisk bearbetning sväller  minimalt
under  upplösningstiden.  Alla  senor  separeras  på  samma  sätt  som  figur  9
demonstrerar  för  att  därefter  kunna  utvärdera  resultaten.  Utvärderingen  görs  i
mikroskop för att finna eventuella skador på fibrerna och granska dess ordning,
bedöma hur kontinuerlig separationen av fibrerna upplevdes och odören som vissa
lösningar hade bildat under dessa sju dagar.

4.1 Separation av senor
Detta avsnittet redovisas processgången från det att senorna förbehandlas tills det
att de togs ur provrören.
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4.1.1 Magnetomrörning

Figur  10.  Det  provet  som syns  i  (a)  är  förbehandlad  med mekanisk  bearbetning  (prov
trypsin mek). Magneten hade problem att skapa en vattenvirvel då senan låg i vägen men
den lyckades skapa en cirkulation av kemikalierna. I (b) ses senan som inte behandlat med
mekanisk bearbetning prov trypsin ej mek och omrörning var lägre än prov trypsin mek.

4.1.2 Efter en dag

Figur 11. Prov (a) trypsin mek (f) avj. vatten mek (c) avj. vatten ej mek (d) PBS mek och
(e) PBS ej mek har alla dragit åt sig vätska och svält upp. Prov (b) trypsin ej mek har dragit
åt sig betydlig mindre vätska. 
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4.1.3 Efter tre dagar

Figur 12. Prov (a) trypsin mek, (c) avj. vatten mek, (d) avj. vatten ej mek, (e) PBS mek och
(f) PBS ej mek har inte något svält ytterligare.(b) Prov trypsin ej mek är oförändrad.

4.1.4 Efter fem dagar

Figur 13. Sväljning har avtagit och ingen ytterligare skillnad ses från dag tre till dag fem på
något prov. (a) Trypsin mek (b) Prov trypsin ej mek (c) Avj. vatten mek, (d) Avj. vatten ej
mek, (e) PBS mek och (f) PBS ej mek.
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Figur 14.(a) Mögeltillväxt som skapas på prov PBS ej mek. (b) Det området på senan som
haft mögeltillväxt.

4.2 Separation av senorna 
I arbetet har förmågan att separera fibrer från senor utvärderats. Även exempel på
fiberlängder efter separationsmomentet redovisas. 

4.2.1 Fibrerna separationsförmåga

För att  kunna  utvärdera  de olika  lösningars  förmåga  att  separera  från  varandra
gjordes  en  metod  för  detta  som  bygger  på  en  subjektiv  bedömning.  Efter
separationen mättes längsta fibern ut från de olika lösningarna där separationenen
var  möjlig.  Det  som  utvärderades  var  fibrernas  separationsförmåga  och  dess
kontinuiteten under själva separationen. De olika lösningar kan ses i figur 5 och
betygsskalan visas i figur 8.

1.    Fibrernas separationsförmåga
2.    Kontinuiteten under separation.

Tabell 2. Fibrernas separationsförmåga.

Lösning 1 2 Totalt

Trypsin mek 0 0 0

Trypsin ej mek 4 5 9

Avj. vatten mek 3 2 5

Avj. vatten ej mek 3 5 8

PBS mek 3 2 5

PBS ej mek 3 3 6
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4.2.2 Resultat separation

Figur  15.  Fibrerna  efter  separation.  (a)  Syns  prov  trypsin  mek  där  separationen  inte
lyckades. (b) Visar jämna icke skadade fibrer från prov trypsin ej mek. (c) Och (d) visar
prov avj. vatten mek där separation lyckades med mindre fiberskador.

Figur  16.  Prov  trypsin  mek.  Figuren  visar  hur  fibrerna  inte  gick  att  separera  sig  från
varandra.
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Figur 17. Den övre fibern i (a) Är från separationsmetod trypsin ej mek och nedre fibern
från  separationsmetod  PBS  mek.  (b)  Övre  fibern  är  från  avj.  vatten  ej  mek
separationsmetod och nedre fibern från separationsmetod PBS ej mek.

4.3 Resultat observationer i mikroskop
Utifrån mikroskopets kalibrering gav det en skala på bilderna som gjorde att det
gick att se inom vilket intervall diametern befann sig. Utifrån Kannus (2000) så
gick det inte att konstatera att det var Fasikel eller Tertiär fiberbunt som hade fåtts
ut från separationen.

Figur 18. (a)  Ses nätstrukturen av prov trypsin mek förstoringen är okänd. Kan ses hur
Orienteringen fibrerna är rubbad. Men fibrerna har inte separerat sig från varandra. (b) Syns
prov trypsin mek och hur fibrerna dragits ihop och fått en klump liknande struktur i änden.
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Figur 19. (a) Visar prov avj. vatten mek dess fiberändar längds med fibern bilden är med
okänd förstoring. (b) Visar prov PBS mek ände där fibern gått av vid separation bilden är
med 20 gångers förstoring. 

Figur 20. I figuren syns fibrernas ordning (a) och (b) visar prov trypsin ej mek. (c) Visar
prov avj.  vatten  ej  mek och (d)  visar  prov  PBS ej  mek.  Alla bilderna  är  i  63 gångers
förstoring.

Figur 21. Prov PBS mek med 30 gångers förstoring. Bilden visar orienterade fibrer med ett
antal fiber som  avvikanden från orienteringen.
 

5. Diskussion
I arbetet används olika kemiska ämnen och i denna delen redovisas anledningar till
att  kemiska ämnen valdes att  använda eller valdes bort.  Brister och felkällor är
något  som  diskuteras  där  exempelvis  problem  med  uppvägning  av  kemikalier
förekom under arbetet. Ur ett hållbarhetsperspektiv diskuteras till stor del de olika
kemiska ämne som använts. 
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5.1 Resultatdiskussion
Förbehandling med PBS tros har påverkat bakterietillväxten negativt men var något
som behövdes till  trypsin lösningarna för att  säkerställa att  pH var buffrat.  Det
buffrade  pH  är  en  viktig  faktor  för  att  trypsinet  ska  vara  aktivt  i  lösningen.
Anledningen  till  den  bakteriella  tillväxten  påverkas  tros  grunda  sig  att  PBS
innehåller  ämnet  fosfat.  PBS  används  som  förbehandling  på  alla  prover  i
huvudsyfte  för  att  rengöra  senorna.  Till  provet  med  trypsin  med  mekanisk
bearbetning och trypsin utan mekanisk bearbetning användes PBS även i syfte att
ge  naturlig  miljö  hos  senan.  I  provet  med  avjoniserat  vatten  med  mekanisk
bearbetning och provet med avjoniserat vatten som inte var mekanisk bearbetad
användes PBS endast i syfte för att rengöra senan. För att optimera den bakteriella
tillväxten är PBS eventuellt inte det optimala att använda vid rengöring.
 
Enligt Liu (2015) kunde båda avjoniserat och destillerat vatten används som bas till
lösningar.  I  detta  arbete  användes  avjoniserat  vatten  då  det  inte  är  renat  från
bakterier (Ab Ninolab u.å.; US Water Systemes.com u.å.). Senornas struktur och
utseende  varierande  markant,  som  ses  i  figur  3,  beroende  på  vilken
separationsmetod som använts. För att minska variation bör det testas att skära upp
senorna  innan  torkning.  I  artikeln  Liu,  Andarawis-Puri  &  Eppell  (2016)  och  i
masteruppsats  Liu  (2015)  skärs  hinnan  på  färska  senor  upp  innan  de  läggs  i
lösning.  Alla  senor  var  lättare  att  separera  när  de  var  blöta.  Under  själva
separationsprocessen  började  senorna  successivt  torka  vilket  försvårade  arbetet
med separationen. De elastiska egenskaperna försämras även när senorna torkade.
Inga slusatser från separationen har kunnat dra då det endast har genomförts två
replikat per lösning men vi kunde se att alla prover som mekaniskt bearbetade var
svårare att separera än de motsvarighet som inte var mekaniskt bearbetade. Från
utvärdering av fibrernas separationsförmåga var det trypsin som inte var mekaniskt
bearbetad den mest lyckade metoden. Både separationsförmågan redovisas i tabell
2.

5.1.1 Upplösning 

Första dygnet hände det mest, något som var gemensamt för alla prover. De drog åt
sig  mest  vätska  under  denna  period.  De  prover  som var  mekanisk  bearbetade
svällde mer än de som inte var bearbetade. Prov som låg i trypsin som inte var
mekanisk bearbetad svällde inte på samma sätt som resterande prover. Detta tros
grunda sig i  att  senans struktur som avviker från de senorna som användes till
proverna. Avvikelsen var att hinnan var kraftigare än de andra senorna, något som
inte kunde ses i torkat tillstånd. 

5.1.2 Prov trypsin mek 

Det lyckades inte att separera fibrerna från bindväven. Provet var väldigt elastisk i
struktur och klarade hög mekanisk belastning. Egenskaper som tidigare skrivit om i
tidigare vetenskap (Kannus 2000;  Lodish 2008)  Det  var oordning bland senans
fibrer. Det såg ut som fibrerna hade klibbat ihop sig vilket kunde visas i figur 18.
Trypsinlösningen tros ha påverkat provet negativt då denna trend inte kunde ses i
de andra proverna som var mekaniskt bearbetad. Det skulle behövas flera replikat
för att kunna fastställa att det beror på trypsinet.
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5.1.3 Prov trypsin ej mek

Den  kraftiga  hinnan  hos  senan  kan  ha  påverkat  behandlingen  med  trypsin  då
trypsinet kan ha haft problem att tränga in på samma sätt som i prov trypsin med
mekanisk bearbetning. Fibrerna var lättare att separera då de låg i ordning. Först
var det svårt att få ut fibrerna då de partier som hade en hinna skyddade fibrerna.
När hinnan väl var borta var fibrerna mer orienterade och gick att separera. Hinnan
kan haft en påverkan på att fibrerna behöll sin orientering under hela processen.

 

5.1.4 Prov avj. vatten mek och PBS mek

Båda dessa prover hade lika resultat, det gick inte att urskilja någon större skillnad
i separationsförmågan, något jämnare fibrer uppvisade prov PBS med mekanisk
bearbetning. Det är mer sannolikt att detta beror på andra faktorer som mekanisk
bearbetning  än  att  det  skulle  vara  på  grund  av  lösningsmetoden.  När  de  två
proverna  som  var  mekaniskt  bearbetade  kunde  kunde  inte  arbetets
utvärderingsmetod urskilja några skillnader mellan dessa två lösningarna.

5.1.5 Prov avj. vatten ej mek jämfört med prov PBS 
ej mek

Efter att hinnan var borta krävdes det inte mycket kraft för att separera fibrerna från
varandra. Provet som legat i  avjoniserat vatten utan någon  mekanisk bearbetning
var enklaste att separera bland jämfört med alla prover med antingen legat i PBS
eller avjoniserat vatten med mekanisk bearbetning (avj. vatten mek, avj. vatten ej
mek, PBS mek, PBS ej mek).
Prov  PBS  utan  mekanisk  bearbetning  uppvisade  en  gummielastisk  känsla  när
fibrerna skulle separera något som försvårade separationen. Första steget att få bort
hinnan var tidskrävande och betydligt svårare än de andra proverna. Separationen
av PBS utan mekanisk bearbetning var något svårare än provet i avjoniserat vatten
utan mekanisk bearbetning. Separationsförmåga av de icke mekanisk bearbetade
senorna skilde sig åt.  Provet  med avjoniserat  vatten utan mekanisk bearbetning
bedömdes högre än prov PBS utan mekanisk bearbetning i tabell 2.

5.1.6 PBS-lösning jämfört med vattenlösning 
avjoniserat vatten

Vid separation av proverna som var mekaniskt bearbetade så kunde inga skillnader
urskiljas. Men vid jämförelse mellan senorna som inte var mekaniskt bearbetade så
skillnade det sig åt där avjoniserade vattnet presterade bättre i separationsförmåga.
 

I tabell 2 fick trypsin utan mekanisk bearbetning bäst resultat vilket tros bero på att
fibrerna inte var skadade och hade inga ändringar i ordningen. Något som styrktes
av  figur  20.  Prov  avjoniserat  vatten  med mekanisk  bearbetning  hade  näst  bäst
förmåga att separera fibrerna från varandra. Även här var fibrerna inte skadade och
hade full längd se figur 18. Orienteringen var dessutom god som ses i figur 20.
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Senornas struktur var en faktor som påverkade utvärderingen då strukturen och
tjockleken på hinnan varierade mellan senorna. Detta kan ha påverkat effekten av
de olika lösningarnas förmåga att ta upp vätskan.

5.1.7 Odör och bakterietillväxt

I proverna valdes det att inte använda natriumazid då detta skulle hindra tillväxt av
mikroorganismer.  Tillväxt  av  mikroorganismer  avger  som regel  en  tydlig  odör
enligt  den  biomedicinska  analytikern  Britta  Björk  på  Sahlgrenska
universitetssjukhuset (Carlson 2004). Tyvärr kunde inte odören från de två prover
innehållande  trypsin  utvärderas.  Detta  beroende  på  att  lösningen  i  PBS  kunde
innehålla spår av den tidigare processen som bestod av ämnena EDTA och trypsin
som enligt  piktogram ej får  andas in då det  är  hälsovådligt.  Proven avjoniserat
vatten med mekanisk bearbetning och PBS med mekanisk bearbetning var möjlig
att utvärdera genom odören. Resultat visa att prov 2 hade en betydligt starkare odör
än prov 3 något som indikerar att mikroorganismer har degraderat materialet. Detta
tros vara anledningen till  att  fibrerna separerade från varandra i  prov 2.  Denna
observation är inte vetenskapligt styrkt men vore intressant att utreda vidare då det
eventuellt  kan ge önskad effekt på degraderingen (se även avsnitt  2.5 Rötning).
Förutom indikator med lukt kunde mögeltillväxt ses hos prov PBS utan mekanisk
bearbetning. Möglet bildades på en änden som stack upp ur lösningen som endast
var  fuktig.  Kollagenet  hade löst  upp sig betydligt  mer i  det  området  som hade
bakterietillväxt än hos resten av senan. Det upplösta området hade en konsisten
som kan liknas till gel. Detta mögeltillväxt och gelliknande kollagen kan ses i figur
14.  Detta kan vara något intressant som kan korta ner upplösningstiden för senan.
Genom en metod där senan läggs i lösning för att sedan få ligga i en fuktig miljö
istället  för  i  en  lösning.  Färska  senor  behöver  förvaras  i  frys  för  att  inte
mikroorganism tillväxt ska ske. Men när senorna är torra så är det ingen tillväxt av
mikroorganismer på grund av frånvaro av fukt. Detta stödjer att om senan hålls i ett
fuktig miljö sker en tillväxt av mikroorganismer. Många renar slaktas under en kort
period vilket gör att stor volym av senor behövs hanteras. Det kan vara fördelaktigt
att torka senorna då kraven på hantering inte är lika stor som när senorna är färska.

5.2 Metoddiskussion
Arbete har utgått ifrån att  vara en experimentell  studie för att  skapa en djupare
förståelse inom ämnet. Med denna metod upptäcktes det att mikroorganismer tros
ha goda förutsättningar för att kunna bryta ner den uppbyggnad som en rensena
har. Samtidigt har arbete mer blivit en ledstjärna än ett klart resultat då det utförs
för få replikat för att kunna dra några klara slutsatser. Under arbete har metoderna
som  används  för  att  utvärdera  resultatet  och  utvärdera  förarbete,  behandling,
separation och odör varit en subjektiv bedömning. Vilket menas att syn, lukt och
känsla av kraft kan skilja sig åt från person till person. 

5.2.1 Mekanisk bearbetning

Denna process var inte någon standardiserad process vilket gör det svårt att jämför
resultatet mellan de olika senorna med mekanisk bearbetning. Detta beror på att det
inte gick att veta vilken sena som utsatts för mest bearbetning i form av kraft. 
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Från  tidigare  hantverk  har  mekanisk  bearbetning  används  som  metod  för  att
separera  fibrerna,  något  som  vi  trodde  skulle  ge  positiva  resultat  när  de
kombinerades med kemisk separation. Den mekaniska bearbetningen resulterade i
att fibrerna separerade sig från de yttre lagret som troligen bestod av lös bindväv.
Vad det skyddande hinnan gick inte att utvärdera i torkat tillstånd. Vi tror att den
består det av epitenon eller paratenon. Det förklaras i tidigare vetenskap som de två
yttre lagret på senan. (Docheva et al. 2015) Under denna process såg vi det som
något  positivt  att  kunna  separera  hinnan  från  den  tertiära  fiberbunten  eller
Fascikeln. Efter upplösning visade det sig dock att det inte var några större problem
att få bort de yttre lagret från de proverna som inte var mekanisk bearbetade. Den
mekaniska  bearbetning  tros  även  ha  ändrat  ordningen  på  fibrerna.  Något  som
Lodish  (2008)  framför  som  en  hög  orienterad  ordning.  Denna  förändring  i
orientering uppvisas inte på de fibrer som inte blev mekaniskt bearbetade. Skador
på fibrerna kunde ses redan vid den mekaniska bearbetningen vilket ses i figur 6.
Efter separation visa att fibrerna som mekanisk bearbetades resulterade var kortare
fibrer än de som inte var mekanisk bearbetade som kan ses i figur 17. I figur 16
syns hur separationen misslyckades av prov trypsin med mekanisk bearbetning.
Detta  gjorde  att   det  inte  gick  att  hitta  skador  på  fibrerna  från  mekaniska
bearbetningen. I figur 19 visas skador på fibrerna något som bara uppvisades på de
prover som var mekaniskt bearbetade. Även vid separation trypsin med mekanisk
bearbetning visar att fibrerna på oordning i figur 16.

5.2.2 Magnetomröraren 

Syftet  med att  använda magnetomrörare istället  för  att  röra om förhand var att
underlätta att upprepa testerna. Under själva omrörningen hade magneten problem
att  rotera  runt  i  bägaren.  Orsaken till  det  var tydlig,  behållaren hade endast  en
diameter på 2 cm där även senan hindrade omrörningen. Se figur 10. Det var störst
problem med den senan som inte var mekaniskt bearbetad. Detta tros bero på att
den mekaniska bearbetningen hade gjort att senan hade lättare att dra åt sig vätska
från  förbehandlingen.  Detta  gjorde  att  den  fick  en  mer  flexibel  struktur.
Konsekvensen blev att omrörningen var dålig vid båda proverna. En något sämre
omrörning uppvisade prov trypsin utan mekanisk bearbetning i  jämförelse  med
trypsin med mekanisk bearbetning.

5.2.3 Problem och möjliga felkällor 

Under  behandlingen  uppstod  det  en  del  oförutsedda  problem som kan  ha  påverkat

resultatet. Dessa problem försvårar möjligheten att upprepa den arbetsgång i de metoder

som redovisa i detta arbetet med liknande resultat.

Det finns många faktorer som har påverkar resultatet i detta arbetet som är något som

gör att det är svårt att dra några slutsatser från arbetet. Mycket har grundat på mänsklig

bedömning och inga standalererade metoder används för att t.ex utvärdera hur enkelt det

vara att separera fibrerna. Även senornas naturliga struktur är en faktor som är viktig att

ta hänsyn till. För att kunna minimera påverkan av denna faktorn behövs det göras en

kvalitativ studie som har fler replikat och väljer ut senorna med en större noggrannhet.

Vi  kunde se  att  när  de torkade senorna läggs i  en  vätska  är  det  lättare  att  urskilja

skillnader i senornas tjocklek av epitenon och paratenon.
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5.2.4 Uppmätning av kemikalier

Uppvägning av kemikalier skedde manuellt  och med hjälpverktyg. Då minimala
mängder skulle vägas upp var det svårt att mäta upp exakt rätt mängd då det krävde
hög precision. EDTA lösningen vägdes upp till 0.119 mg men skulle vägt 0.117 g
enligt receptet. Tris-HCL vägdes upp till 1.575 mg när det skulle vägt 1.576 mg
enligt receptet. Det stora problemet uppstod då uppvägning av trypsin skulle göras.
Denna kemikalie skulle innehålla 1 mg enligt receptet, en mängd som är väldigt
svår att väga upp med den metoden som vid använde. Resultatet blev att lösningen
hade någonstans mellan 1-2 mg trypsin vågen hade problem att ge ett fast värde.

5.2.5 Alternativa lösningsmetoder

Det finns många olika typer av proteas som skulle kunna testas men det ses som
intressant  att  arbeta  vidare  med är  att  använda växtbaserade enzymsystem som
papain och bromelain. Detta beror på att det används idag för att lösa upp bindväv i
kött. Uppbyggnaden av kött som består av muskler, fett och bindväv skiljer sig från
senans uppbyggnad och detta är något som måste ta i  beaktning. För att  kunna
arbetar vidare behövs det  jämföra struktureras bindväv. För att kunna fastställa om
det teoretiskt är möjligt för papain och Bromelain att degradera senans bindväv.
Båda  dessa  enzymer  är  aktivt  inom  ett  brett  intervall  av  pH  5-9.  Ett  annat
enzymsystem  är  pepsin  detta  har  inte  testats  i  Liu  masteruppsats  (2015).  En
anledning kan vara att pepsin kräver en sur miljö för att bli aktivt, något som gör
att det inte går att kombinera med natriumazid. 

5.2.6 Hållbarhetsdiskussion

Det fanns flera anledning till att natriumazid inte användes i detta arbete. En av
anledningarna som Betterton (2003) skriver om är att det har en långvarig negativ
effekt  på miljön ifall  det  kommer ut  i  naturen.  Detta  är  något  som inte  längre
används  inom industrin  på  grund  av  dessa  konsekvenserna.  (Betterton  2003)  I
Naturvårdsverket (2012) nämns även att edta kan ta sig genom reningsverk och ha
negativ påverkan på miljön. Detta är argument till att både natriumazid och EDTA
inte är några lämpliga ämnen att använda. Även trypsin får inte släppas ut i miljön
utan måste ta hand av en återvinningscentral (Sigma-Aldrich 2018a). Detta är något
som inte har stor konsekvenser i mindre skala. Men det kan bli problematisk om
processen skall användas i en industriell process där större volymer hanteras. Detta
är något som gör att  det  är  fördel  att  använda sig av avjoniserat  vatten.  Ur ett
miljöperspektiv krävs det energi för att kunna förvara färska senorna frysta. Därav
kan det vara fördel att torka senorna för att sedan kunna förvara dessa i en fuktfri
miljö. 
 
Detta arbete bidra till en hållbar utveckling som skulle hjälpa till att 2030 nå de 17
mål FN har satts upp vid namn “GLOBALA MÅLEN” som har i syfte att skapa en
hållbar utveckling. Nedan redovisa några av målen som detta arbetet har och skulle
kunna möjliggöra för att skapa en hållbar utveckling. Målen nedan hänvisas till
UNDP (u.å). 

·   Mål 8.4 Detta arbete bidrar till en öka resurseffektivitet i slakterierna. 
·  Mål 9.5 Genom att bidra med ett arbete som möjliggör vidare forskning kan

detta  arbete  uppmuntra  och  möjliggjort  innovation  och  även  utveckla
vetenskaplig forskning inom området.
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· Mål 10.2 Genom att möjliggöra en öka ekonomisk vinst för en minoritetsgrupp
gör det att de blir  mer inkluderade i det ekonomiska samhället.

·   Mål  12.3 Rensenor  är  en del  ses  som avfall  inom livsmedelsindustri  idag.
Genom  att  möjliggöra  förädlingsvärde  av  senorna  skulle  detta  leda  till
minskning av svinnet i produktionsled.

·  Mål 12.4. Arbetet har tagit hänsyn till hanteringen av kemikalier och att visa
lösningar  kan  vara  fördelaktiga  för  minskad  kemikalieanvändning.  (UNDP
u.å.)

 

6. Slutsats
I helhet anses avjoniserat vatten vara en bra metod för att separera senfibrerna med
avseende på att det är en miljövänlig lösning och att separationen var lyckad då det
gick att få ut långa fibrer. Trypsinlösning utan mekanisk bearbetning gav fibrer av
högst kvalite. Dessa resultat är inget som kan säkerställas, det beror på att senornas
struktur  skiljer  sig  stort  mellan  varandra  och  endast  ett  replikat  per
separationsmetod  utfördes.  Avjoniserat  vatten  är  ett  mer  hållbart  alternativ  än
trypsin. 
 
Fuktig miljö och mikroorganismer är ett hållbart alternativ som kunnat visas kunna
vara  en effektivt  metod för  att  bryta  ner  kollagen.  Den mekaniska bearbetning
uppvisade sämre resultat än de senorna som inte var bearbetade. Orienteringen tros
ha  påverkats  negativt  av  den  mekaniska  bearbetningen.  Utifrån  de  tester  som
gjordes kunde det ses att mekanisk bearbetning påverkade fibrerna negativ genom
att ge skador på fibrerna. Detta resulterade i kortare fibrer med större variation i
diameter. 

7. Förslag till fortsatt arbete
Förslagen till fortsatt arbete grundar sig på olika metoder för att kunna effektivisera
separationsprocessen samt att hitta lönsammare och mer hållbara alternativ för att
separera  fibrerna.  Ett  stort  område  att  gå  vidare  med  är  att  använda
mikroorganismer som finns naturligt och som har visat sig i vårt arbete kunna vara
effektivt i kombination med en fuktig miljö.

7.1 Förarbete 
En förbehandling som kan vara intressant att arbeta vidare med är att testa att byta
ut  fosfatbuffrad  saltlösning  (PBS)  till  en  vanlig  saltlösning.  Eventuellt  utesluta
förbehandlingen med PBS till  lösningsmetoden med avjoniserat  vatten. Detta är
relevant att undersöka ur ett tids- och ekonomiskt perspektiv. Vi kunde se att det
var  enklare  att  se  skillnader  mellan  senor  när  de  var  i  en  vätska.  Därför
rekommenderas att  urvalet av senor till  proverna görs när de är i  vått  tillstånd.
Detta för att kunna minimera risken att senorna har stora skillnader i den naturliga
strukturen. Antingen kan detta göras i kombination eller enskilt med en metod som
används i tidigare arbeten Liu (2015) där senorna skars upp innan behandling. Om
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senan  som använts  i  detta  experiment  hade  skurits  upp  innan torkning  kanske
separationen hade blivit mer lyckad. Denna metod att skära upp senorna bör testas
och utvärdera om det är mer effektivt  eller om det eventuellt förstör ordningen på
fibrerna.

7.2 Separation av senfibrer 
Vi ser  det  som intressant  att  arbeta  vidare  med proteaser  som främjar  en  mer
hållbar framtid exempelvis papain,  bromelain, mikrobiella proteaser och pepsin.
För att kunna utvärdera lösningarna och dess effekter skulle en kvantitativ studie
behövas utföras. Detta beror på senorna har en stor variation i strukturen och detta
kan ge missvisande resultat  mellan de olika separationsmetoderna.  Det  är  även
svårt  att  dra  några  klara  slutsatser  av  endast  ett  eller  två  replikat.  Tester  utan
förbehandling  med  PBS  behöver  också  genomföras  för  att  undersöka
mikroorganismernas eventuella negativa påverkan av konserveringsmedlet fosfat.
Tester  med  fokus  på  att  undersöka  vilka  tidsintervall  som är  det  optimala  för
upplösningarna bör också genomföras. Från dag fem till dag sju dag kunder ingen
skillnad ses med blotta ögat eller genom analys av fotografier. 

Vidare vore det intressant att närmare undersöka den inverkan miljöns fuktighet
och temperatur kan ha på mikroorganismernas tillväxt. Att använda ultraljud är en
annan metod som redovisas i  tidigare arbeten som ett  verktyg för att  påskynda
separationsförmågan  (Schmidt  et  al.  2016).  Där  rekommenderas  att  göra
separationen av fibrer i vätska eller att under separationen åtminstone hålla senan
fuktig. 

Enligt en tidigare studie har mindre delar av sjögurka och sjöstjärna centrifugeras
för  att  utvinna  fibriller  (Trotter  et  al.  1995).  Baserat  på  denna  studie  skulle
omrörning  under  upplösningsprocessen  eventuellt  kunna  bidra  till  att  lösningen
som senan ligger i trängs in mellan fibrerna och underlättar separationen. 

Avslutningsvis  vill  vi  betona  vikten  av  att  det  fortsatta  arbetet  drivs  med FNs
hållbarhetsmål i åtanke. Exempel på detta är mål 6.3 som behandlar dumpning och
utsläpp av farliga kemikalier samt 14.1 som handlar om utsläpp av föroreningar i
haven. (UNDP u.å) För att dessa mål ska uppnås krävs det att en metod tas fram för
att kunna säkerställa att vattnet som släpps ut är renat från mikroorganismer och
andra  oönskade  ämnen.

32



Referenser

1177 Vårdguiden (u.å). Matsmältningsorganen. https://www.1177.se/Vastra-
Gotaland/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Matsmaltningsorganen/ 
[2018-05-03]
 
Ab Ninolab (u.å.). Vattenreningstekniker. 
http://www.ninolab.se/produkter/vattenrening/renvattenguide/vattenreningstekniker
/ [2018-05-06]
 
Atlasbalans (2018). Fascia: Anatomi och egenskaper.
https://www.atlasbalans.com/sv/fascia/anatomi/ [2018-05-14]
 
Berg, J.M., Tymoczko, J.L. & Stryer, L., 2007. Biochemistry6. ed., New York, 
N.Y.: Freeman.
 
Betterton, E.A., 2003. Environmental Fate of Sodium Azide Derived from 

Automobile Airbags. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 
33(4), pp.423–458
 
Binod Parameswaran et al., 2018. Applications of Microbial Enzymes in Food 
Industry. Food Technology and Biotechnology, 56(1), pp.16–30.
 
Biomedicinsk Analytiker (2014). Produktion av ämnen i matspjälkningskanalen.

https://biomedicinskanalytiker.org/2014/08/07/produktiongi/ [2018-05-03]
 
Biosan (u.å.). MSC-3000, Centrifuge/Vortex Multispin. 

http://biosan.lv/en/products/katalog/minicentrifuges-vortexes-minicentrifuge-
centrifuges/msc-3000 [2018-05-15]
 
Canty, E. G. & Kadler, K. E. (2005). Procollagen trafficking, processing and 

fibrillogenesis. Journal of Cell Science, 118(7), ss. 1341-1353. 
doi:10.1242/jcs.01731
 
Carlson, P. (2004). Nästan avslöjar bakterierna. Vårdfokus.  

Chefetz et al., 2006. Interactions of sodium azide with triazine herbicides: Effect 
on sorption to soils. Chemosphere, 65(2), pp.352–357.
 
Creighton, T.E., 1993. Proteins : structures and molecular properties2. ed., New 
York: Freeman.
 
Cyto Spring (u.å.). DPBS (Dulbecco Phosphate-Buffered Saline) [faktablad]. http://
cytospring.com/yahoo_site_admin1/assets/docs/DPBS_product_sheet_v2.2835362
9.pdf
 
Dálavvadis ekonomiska förening (2016a). Om föreningen.http://dalvvadis.se/om-
foreningen/ [2018-04-04]       
                      

Dálavvadis ekonomiska förening (2016b). Förstudier. 
http://dalvvadis.se/verksamhet/forstudier/ [2018-04-04]

33



 

Docheva, D. et al., 2015. Biologics for tendon repair. Advanced drug delivery 

reviews, 84, pp.222–39.
 
Encyclopaedia Britannica (2018). Zymogen. 

https://www.britannica.com/science/zymogen [2018-05-03]
 
Encyclopaedia britannica (2007). Retting. 

https://www.britannica.com/technology/retting [2018-05-01]
 
Evira (2017). Faktorer som främjar mikrobernas tillväxt. 

https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelsfaror/
matforgiftningar/allmant-om-mikrober/faktorer-som-framjar-mikrobernas-tillvaxt/ 
[2018-05-27]
 
Fallingborg, J. (1999). Intraluminal pH of the human gastrointestinal tract. Danish 

Medical Bulletin, 46(3), ss. 183-96.
 
Fedoroff, S. & Richardson, A. (2013). Protocols for Neural Cell Culture. Humana 
Press.
 
Gautieri, A. et al., 2011. Hierarchical structure and nanomechanics of collagen 
microfibrils from the atomistic scale up. Nano letters, 11(2), pp.757–66.
 
Heidolph (2004) Instruction Manual[Manual]. 
https://www.casaboyer.com.mx/documents/datasheets/Magnetomrører-Heidolph-
3000-serie.pdf

Hämmens gård (u.å.). Linberedning. http://www.hammen.se/Linberedning.htm 
[2018-05-09]

IEEE GlobalSpec (u.å.). Precision Balance –EL303. 
https://datasheets.globalspec.com/ds/1926/MettlerToledo/C825C97E-7E40-4FD9-
B7BD-8454CEB19970 [2018-05-12]

Kadolph, Sara J, 2013. Textiles: Pearson New International Edition, Pearson 
Education M.U.A.
 
Kannus, P., 2000. Structure of the tendon connective tissue.Scandinavian Journal 

of Medicine & Science in Sports, 10(6), pp.312–320.
 
Karlsson, J., Molander, B.-O. & Wickman, P.-O., 2008. Biologi B3. uppl.., 
Stockholm: Liber.
 
Karlson, P., Bjerre, B. & Larson, C.A., 1976. Biokemi, Lund: LiberLäromedel. 
ss.39
 
Kemikalieinspektionen (u.å.). Biocidprodukter. 

https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter [2018-05-02]
 
Lewin et al., 1998. Handbook of fiber chemistry 2. ed., rev. and expanded., New 
York: Marcel Dekker.
 

34



Liu, Y., Andarawis-Puri, N. & Eppell, S. J. (2016). Method to extract minimally 
damaged collagen fibrils from tendon. Journal of Biological Methods; Vol 3, No 4 

(2016). 
Dio: 10.14440/jbm.2016.121
 
Liu, Y.(2015) A Novel Method to Extract Type-I Collagen Fibrils From 

Mammalian Tendons. Masteruppsats, Department of Biomedical Engineering.
Ohio: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY. 
10:P10_ACCESSION_NUM:case1433206202 
 
Lodish, H.F., 2008. Molecular cell biology 6. ed., New York: W.H. Freeman.
 
Lonza (2018). Trypsin. https://www.lonza.com/products-services/bio-research/cell-
culture-products/reagents/cell-culture-reagents/trypsin.aspx [2018-05-11]
 
Lunds universitet (2014). Matspjälkning[Presentation]. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CmBPTT4B7iQJ:https://
moodle.med.lu.se/pluginfile.php/15319/mod_folder/content/0/Matspj
%25C3%25A4lkningssystemet%25202.pdf%3Fforcedownload
%3D1+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari
 
Modin, R. & Lindblad, M. (2011). Förvara maten rätt så håller 

den längre (rapport 20-2011). Livsmedelsverket. 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2011/2011_livsmedelsverk
et_20_forvaring_och_hallbarhet.pdf [2018-05-14]
 
Mohapatra, H. & Malik, R. (2015). Effect of microorganism on flax and linen. 
Journal Textile Science & Engineering, ss. 1-6.
 
Nareyeck, G. et al., 2004. Differential interactions of decorin and decorin mutants 

with type I and type VI collagens. European Journal of Biochemistry, 271(16), 
pp.3389–3398.
 
Nationalencyklopedin (2018a). 
Kymus.https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kymus [2018-
04-15]
 

Nationalencyklopedin (2018b). Osmos.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/osmos [2018-05-03]
 
Nationalencyklopedin (2018c). Polypeptid. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polypeptid 
[2018-04-25]
 
Nationalencyklopedin (2018d). Proteiner. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/proteiner [2018-04-05]
 
Nationalencyklopedin (2018e). Sena. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sena [2018-04-05]
 
Naturskyddsföreningen (2018).Materialen i våra kläder. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/materialen-i-
vara-klader [2018-05-09]
 

35



Netdoktor (2016). Matens väg genom kroppen. https://www.netdoktor.se/vikt-kost/
kost-dieter/artiklar/matens-vag-genom-kroppen/ [2018-05-03]
 
Nj Health (2008). Hazardous Substance Fact Sheet: SODIUM AZIDE[Faktablad]. 
http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1684.pdf
 
Nikon (u.å.). SMZ800N. 
https://www.nikoninstruments.com/en_EU/Products/Stereomicroscopes-and-
Macroscopes/Stereomicroscopes/SMZ800N [2018-05-06]
 
Nocil Limited (u.å). Vulcanization & Accelerators

http://www.nocil.com/Downloadfile/DTechnicalNote-Vulcanization-Dec10.pdf 
[2018-03-05]
 
Ozone tech systems (u.å.). Luktfri biogasanlägning[broschyr]. 
https://www.ozonetech.com/sites/default/files2/pdf/biogas-ozon.pdf 
 

Takizawa, p. (u.å.). Connective tissue lab.

http://medcell.med.yale.edu/lectures/connective_tissue.php [2018-04-30]
 
Thermo Fisher Scientific. (u.å.).Collagenase Type I, powder.

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/17100017 [2018-05-05]
 

Pubchem (2018).2-Merkaptoetanol. 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-mercaptoethanol#section=Top 
[2018-05-11]
 
Rao, M.B. et al., 1998. Molecular and biotechnological aspects of microbial 

proteases.Microbiology And Molecular Biology Reviews, 62(3), p.597-635.

Samer (u.å). Tradition och nytänkande. http://www.samer.se/1122 [2018-05-15]

 
Schmidt, M.M., Dornelles, R. C. P., Mello, R. O., Kubota, E. H., Mazutti, M. A., 
Kempka, A. P. & Demiate, I. M. (2016). Collagen extraction process. 

International Food Research Journal, 23(3), pp.913–922.
 
Sigma-Aldrich (2018a). Trypsin from porcine pancreas[Säkerhetsdatablad].
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SE&language=sv&productNumber=T4799&brand=SIGMA&PageToGoT
oURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct
%2Fsigma%2Ft4799%3Flang%3Den
 

Sigma-Aldrich (2018b). Phosphate buffered saline [Säkerhetsdatablad]. 
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SE&language=sv&productNumber=P7059&brand=SIGMA&PageToGoT
oURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct
%2Fsigma%2Fp7059%3Flang%3Den
 
Sigma-Aldrich (2018c). Ethylenediaminetetraacetic acid [Säkerhetsdatablad].
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SE&language=sv&productNumber=EDS&brand=SIAL&PageToGoToU
RL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsial
%2Feds%3Flang%3Den
 

36



Sigma-Aldrich (2018d). Sodium azide [Säkerhetsdatablad].
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
country=SE&language=sv&productNumber=438456&brand=ALDRICH&PageTo
GoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct
%2FALDRICH%2F438456%3Flang%3Den
 

Sisti, L., Totaro, G., Vannini, M. & Celli, A. (2018). Retting Process as a 
Pretreatment of Natural Fibers for the Development of Polymer Composites. I 
Kalia, S. (red.) Lignocellulosic Composite Materials.Cham: Springer International 
Publishing,ss. 97-135. doi:10.1007/978-3-319-68696-7_2
 

Smith, R. K. W. & Goodship, A. E. (2008). Chapter 2.3 - Tendon and ligament 
physiology: responses to exercise and training A2 - Hinchcliff, Kenneth W. I Geor,
R. J. & Kaneps, A. J. (red.) Equine Exercise Physiology.Edinburgh: W.B. 
Saunders, ss. 106-131. doi:10.1016/B978-070202857-1.50007-X  

 

Solunetti (2006).Sekundärstruktur.
http://www.solunetti.fi/se/solubiologia/valkuaisaineiden_rakenne/2/ [2018-04-25]
 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (2015). Trypsin-EDTA [Säkerhetsdatablad].
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/analyser_produkter/
substratprodukter/sdb-trypsin-edta.pdf [2018-10-30]

Stembeck, J. & Österås, A.-H. (2012). Screening of complexing agents: EDTA, 
DTPA, NTA, 1,3-PDTA and ADA. Stockholm: Naturvårdsverket. 
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:696132/FULLTEXT01.pdf
[2018-08-19]
 
Trotter, J., Lyons-Levy, G., Thurmond, F. & Koob, T. (1995). Covalent 
composition of collagen fibrils from the dermis of the sea cucumber, Cucumaria 
frondosa, a tissue with mutable mechanical properties. Comparative Biochemistry 

and Physiology -- Part A: Physiology, 112(3), pp.463–478.
 
Tunón, Håkan (red.) 2010. Seminarierapport. Traditionell skinngarvning. CBM:s 
skriftserie 35. Bäckedals folkhögskola, Sveg & Naptek, Centrum för biologisk 
mångfald, Uppsala.
 
UNDP(u.å). Globala målen. 
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ [2018-05-17]
 
US Water Systemes.com (u.å.). Deionized Water Vs Distilled Water.

https://www.uswatersystems.com/deionized-water-vs-distilled-water [2018-05-10]
 
Voltimum (u.å.) MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/2. https://www.voltimum.se/e-
catalogue/brand/philips/product/61541140[2018-05-10]
 
Widmaier, E.P. et al., 2006. Vander's human physiology : the mechanisms of body 
function 10th ed., Boston: McGraw-Hill.
 
Wulansari, D., Wahyuntari, B., Trismilah, T. & Nurhasanah, A. (2012). The Effect 

of Growth Medium pH towards Trypsin-Like Activity Produced by Lactic Acid 

Bacteria. Microbiology Indonesia, 6(2), s. 1. 
 
Zeugolis, D., Paul, G. & Attenburrow, 2005. Reformed collagen fibres. In Medical 

Textiles and Biomaterials for Healthcare: Incorporating Proceedings of 

37



MEDTEX03 International Conference and Exhibition on Healthcare and Medical 

Textiles. Elsevier Ltd, pp. 29–36.
 

38


	Sammanfattning
	Abstract
	Sammanfattning populärversion
	Förord
	Innehållsförteckning
	1 Introduktion
	1.1 Syfte
	1.2 Forskningsfrågor
	1.3 Avgränsningar

	2 Litteraturgenomgång
	2.1 Senans uppbyggnad
	2.2 Mekanisk framtagning - samerna
	2.3 Kemisk framtagning av fibrer
	2.3.1 Separera kollagenfibriller typ-I från däggdjur
	2.3.2 Separation med 2-merkaptoetanol, 2-ME
	2.3.3 Process för utvinning av kollagen
	2.3.4 Utvinning av fibriller med kemikalier och centrifugering

	2.4 Enzymer
	2.4.1 Enzymer
	2.4.2 Matspjälkningssystemet - Degradering av föda

	2.5 Rötning
	2.6 Kemikalier för upplösning
	2.6.1 Avjoniserat och destillerat vatten
	2.6.2 Fosfatbuffrad saltlösning
	2.6.3 EDTA
	2.6.4 Natriumazid


	3 Material och metod
	3.1 Biologiskt material
	3.2 Utrustning
	3.2.1 pH-mätning
	3.2.2 Våg
	3.2.3 Magnetomrörare
	3.2.4 Fotografering
	3.2.5 Observationer i mikroskop

	3.3 Metoder och material för att separerar bindväven
	3.3.1 Förberedelser
	3.3.2 Förbehandling mekanisk bearbetning
	3.3.3 Separation med trypsin
	3.3.3.1 Lösning trypsin mek
	3.3.3.2 Lösning trypsin ej mek

	3.3.4 Separation med avjoniserat vatten
	3.3.4.1 Lösning avj. vatten mek
	3.3.4.2 Lösning med avj. vatten ej mek

	3.3.5 Separation med PBS
	3.3.5.1 Lösning PBS mek
	3.3.5.2 Lösning PBS ej mek

	3.3.6 pH-mätning

	3.4 Hantering av avfall
	3.5 Utvärdering och analys
	3.5.1 Odör
	3.5.2 Fibrernas separationsförmåga


	4 Resultat
	4.1 Separation av senor
	4.1.1 Magnetomrörning


	
	4.1.2 Efter en dag
	4.1.3 Efter tre dagar
	
	4.1.4 Efter fem dagar


	
	4.2 Separation av senorna
	4.2.1 Fibrerna separationsförmåga
	4.2.2 Resultat separation


	
	
	4.3 Resultat observationer i mikroskop

	
	5. Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	5.1.1 Upplösning
	5.1.2 Prov trypsin mek
	5.1.3 Prov trypsin ej mek
	5.1.4 Prov avj. vatten mek och PBS mek
	5.1.5 Prov avj. vatten ej mek jämfört med prov PBS ej mek
	5.1.6 PBS-lösning jämfört med vattenlösning avjoniserat vatten
	5.1.7 Odör och bakterietillväxt

	5.2 Metoddiskussion
	5.2.1 Mekanisk bearbetning
	5.2.2 Magnetomröraren
	5.2.3 Problem och möjliga felkällor
	5.2.4 Uppmätning av kemikalier
	5.2.5 Alternativa lösningsmetoder
	5.2.6 Hållbarhetsdiskussion


	6. Slutsats
	7. Förslag till fortsatt arbete
	7.1 Förarbete
	7.2 Separation av senfibrer

	Referenser

