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LIST OF ABBREVIATIONS

3D three dimensional
α1-AR alpha 1 adrenergic receptor
α-MSH alpha melanocyte stimulating hormone
α-SMA alpha smooth muscle actin
A2M alpha-2-macroglobulin
Ab antibody
ACAN aggrecan
ADAM19 a disintegrin and metalloprotease domain 19
AEC 3-amino-9-ethylcarbazole staining
AgNORs silver-stained nucleolar organiser regions
Ang angiopoietin
ANXA1/2 annexin A1/2
AKR1B10 aldo-keto reductase
Ang angiopoietin
ATP adenosine triphosphate
BAMBI bone morphogenetic protein and activin membrane-bound inhibitor
Bcl-2 B-cell lymphoma 2
Bcl-x B-cell lymphoma extra large
bFGF basic fibroblast growth factor
BM basement membrane
BM-coating basement membrane coating
BM-MSC bone marrow-derived mesenchymal stem cells
BMP4 bone morphogenetic protein 4
C central region of keloid
C3/C4/C1q complement C3, C4 or C1q
CCL C-C motif chemokine ligand
CCL2 C-C motif chemokine ligand 2, also known as MCP-1
CCR C-C chemokine receptor
CDH11 cadherin 11, type 2
CDK1 cyclin-dependent kinase 1
CDKN1A cyclin dependent kinase inhibitor 1A
Cd, Cd-Kscar central deep region of keloid scar
CE cornified envelope
CGRP calcitonin gene-related peptide
CKF central keloid fibroblasts
cm centimeter
c-Met hepatocyte growth factor receptor
CNR1 cannabinoid receptor 1
COL1A1 collagen, type I, alpha 1 chain
COL1A2 collagen, type I, alpha 2 chain
COL4A2 collagen type IV alpha 2 chain
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COL5A2 collagen, type V, alpha 2 chain
COL6A1 collagen, type VI, alpha 1 chain
COL15A1 collagen, type XV, alpha 1 chain
COMP cartilage oligomeric matrix protein
COX cyclo-oxygenase
CSF colony-stimulating factor
CS chondroitin sulphate
Cs, Cs-Kscar central superficial region of keloid scar
CTGF connective tissue growth factor
CTLA-4 cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 4
CT sheath external root sheath
CXCL C-X-C motif chemokine ligand
CXCR C-X-C chemokine receptor
CY cytokine
d days
DAB 3,3′-Diaminobenzidine staining
DC(s) dendritic cell(s)
DE dermal equivalent
DEJ dermo-epidermal junction
DNA deoxyribonucleic acid
DNMT1 DNA methyltransferase 1
ECM extracellular matrix
EGF epidermal growth factor
EGFR epidermal growth factor receptor
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay
EMT epithelial-to-mesenchymal
ENDO endothelium
EndoMT endothelial-mesenchymal transition
EPI, epid. epidermis
ERK extracellular signal-regulated kinases
ER sheath external root sheath
FAF Fas-associated factor
FAP fibroblast activation protein 
 or Fas-associated phosphatase or fibroblast activation protein
FAP-α fibroblast activation protein alpha
FAS Fas cell surface death receptor
FBS fetal bovine serum
FDZ7 frizzled 7
FDG fluorine-18-fluorodeoxyglucose
FGF fibroblast growth factor
FGFR fibroblast growth factor receptor
FIB, fib. fibroblasts
FLICE Fas-associated death domain-like interleukin-1β converting enzyme
FN1 fibronectin 1
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FOXL2 Forkhead Box L2
FOXO1 Forkhead box protein O1
FOXP3 forkhead box P3
FSP-1 fibroblast-specific protein 1
FVIII factor VIIII
FXIIIa factor XIIIa
Gα G-protein α subunits
GA gallic acid
GAG glycosaminoglycan
GAPDH glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (housekeeping gene)
G-CSF granulocyte colony-stimulating factor
GDF-9 growth differentiation factor 9
GM-CSF granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
HAS hyaluronan synthase
HA/TCP hydroxyapatite/tricalcium phosphate ceramic powder
Hb haemoglobin
HDGF hepatoma-derived growth factor
H&E haematoxylin and eosin staining
HGF hepatocyte growth factor
HLA human leukocyte antigen
Hic-5 hydrogen peroxide-inducible clone-5
HIF hypoxia-inducible factor
HIPK2 homeodomain-interacting protein kinase 2
HMC-1 human mast cell line
HOXA7 homeobox A7
HOXA9 homeobox A9
HOXC11 homeobox C11
HPRT1 hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 (housekeeping gene)
hrs hours
Hscar hypertrophic scar
HsF hypertrophic scar fibroblasts
HSP heat shock protein
HtrA1 HtrA serine peptidase 1
HUVEC(s) human umbilical vein endothelial cell(s)
HYAL hyaluronidase
ICAM-1 intercellular adhesion molecule 1
IFN-γ interferon gamma
Ig immunoglobulin
IGF-1 insulin-like growth factor 1
IGF-1R insulin-like growth factor 1 receptor
IGFBP insulin-like growth factor binding protein
IGF-2/M6P insulin-like growth factor type 2/mannose-6-phosphate
IHC immunohistochemistry
IL interleukin
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IL-6R interleukin 6 receptor
IL-18Rα/β interleukin 18 receptor alpha or beta
IL-31RA interleukin 31 receptor A
inflam. targets inflammatory targets
INHBA inhibin beta A
iNOS inducible nitric oxide synthase
IR sheath internal root sheath
ITGA5 integrin alpha 5
JAG1 jagged 1 protein
JAK2 Janus kinase 2
JNK c-Jun N-terminal kinases
K keratin
KALT keloid-associated lymphoid tissue
kDa kilodaltons
KERA keratinocytes
KF keloid fibroblast
KGF keratinocyte growth factor
KK keloid keratinocyte
Kscar keloid scar
LAMA1 laminin subunit alpha 1
LC-3 microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3
LFA-1 lymphocyte function-associated antigen 1
LH2b lysyl hydroxylase
LMWK low molecular weight keratin
lncRNA long non-coding RNA
LOXL2 lysyl oxidase-like 2
LSP-1 leukocyte specific protein 1
LTBP-2 latent-transforming growth factor beta-binding protein 2
LYMPHO lymphocytes
μm micrometer
mφ macrophage
M1 classically activated pro-inflammatory macrophage subtype
M2 alternatively activated, profibrotic macrophages
MAST mast cells
M-CSF macrophage colony-stimulating factor
MDC macrophage-derived chemokine (also known as CCL22)
MEF mouse embryo fibroblasts
MEK-ERK  mitogen-activated protein kinase−extracellular-signal-regulated 

kinase
MIF macrophage migration inhibition factor
MIP macrophage inflammatory protein
miRNA microRNA
MLXIPL MLX-interacting protein-like
MMP matrix metalloproteinase



365

LIST OF ABBREVIATIONS

A
pp

en
di

ce
s

mo monocytes; or month(s) when referred to duration
momed monocyte medium
MRF-15 myelin regulatory factor
MSCs mesenchymal stem cells
mTOR mammalian target of rapamycin
myofibs myofibroblasts
MYO1E myosin IA
MYO7A myosin VIIA
NEDD4  neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, 

E3 ubiquitin protein ligase
NF normal skin fibroblast
NK normal skin keratinocyte
NKX3-2 NK3 homeobox 2
NICD Notch intracellular domain
nm nanometer
no. number
NO nitric oxide
NOS nitric oxide synthase
Nrf2 nuclear factor erythroid 2-related factor 2
Nscar normotrophic scar
NsF normotrophic scar fibroblasts
Nskin normal skin
O2 oxygen
OGN osteoglycin
OPG osteoprotegerin
OSM oncostatin M
OSMR oncostatin-M specific receptor
P keloid periphery
P1P procollagen type 1C peptide
P4H proline-4-hydroxylase
PAI plasminogen activator inhibitor
p-Akt phosphorylated Akt pathway
PAN panepidermal expression
PAR protease-activated receptor
PBMCs peripheral blood mononuclear cells
PCNA proliferating cell nuclear antigen
PCR  polymerase chain reaction, in the context of this thesis always RT-

qPCR (reverse transcription quantitative PCR)
PD papillary dermis
PDGF platelet-derived growth factor
PDGFRα/β platelet-derived growth factor receptor alpha/beta
PDT photodynamic therapy
PEA15 proliferation and apoptosis adaptor protein 15
PECAM1 platelet endothelial cell adhesion molecule 1
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p-ELK1 phosphorylated ETS like1 pathway
PET positron emission tomography
PF-4 platelet factor 4 (also known as CXCL4)
PGs proteoglycans
PGP9.5 protein gene product 9.5
PI3K phosphoinositide 3-kinases
PIAS2  protein inhibitor of activated signal transducer and activator of tran-

scription 2
P KER cytokeratins
PKF peripheral keloid fibroblasts
P, P-Kscar peripheral region of keloid scar
PLATE platelets
PLGA poly(lactic-co-glycolic acid) copolymer
PLGF placental growth factor
p-MAPK phosphorylated mitogen-activated protein kinase pathway
p-MEK1/2 phosphorylated mitogen-activated protein kinase 1/2 pathway
p-Met phosphorylated Met
PML promyelocytic leukemia protein
POMC proopiomelanocortin
POSTN periostin, osteoblast specific factor
p-Raf phosphorylated rapidly accelerated fibrosarcoma pathway
p-Smad phosphorylated Smad
PSMA4 proteasome subunit alpha type 4
PSMB2 proteasome subunit beta type 2
p-STAT3 Tyr phosphorylated (activated) STAT3
PXDN peroxidasin homolog (Drosophila)
RAC Ras-related C3 botulinum toxin substrate
RD reticular dermis
RER rough endoplasmatic reticulum
RIP receptor interacting protein
ROS reactive oxygen species
RTSL relaxed skin tension lines
RUNX2 Runt-related transcription factor 2
SB stratum basale
SC stratum corneum
SCs stem cells
SCT subcutaneous tissue (hypodermis)
SCF stem cell factor
SDF1α stromal cell-derived factor alpha
SE skin equivalent
SEM standard error of the mean
SERPINF1 serpin peptidase inhibitor, clade F
SFRP secreted frizzled related protein
SG stratum granulosum
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shRNA small hairpin RNA
SIP1 Smad interacting protein 1
SKALP skin-derived antileukoproteinase, also known as Elafin
SMAD mothers against decapentaplegic homolog 1 (Drosophila)
SMURF2 SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2
sNskin  surrounding normal skin (normal skin directly adjacent to keloid scars)
SP substance P
SPARC secreted protein acidic and rich in cysteine
SPB suprabasal expression
SPF sun protection factor
SPRR small proline-rich proteins (part of cornified envelope)
SS stratum spinosum
STAT signal transducer and activator of transcription
TA triamcinolone acetonide
TCTP translationally controlled tumour protein
Te7 human thymic fibroblasts antibody
TEWL transepidermal water loss
TGF-β transforming growth factor beta
TGF-βR transforming growth factor beta receptor
TGF-α transforming growth factor alpha
Th T helper cells
THBS thrombospondin
TIE-2 tyrosine-protein kinase receptor 2
TIMP tissue inhibitor of metalloproteinase
TNF tumour necrosis factor
TNFAIP6 tumour necrosis factor, alpha-induced protein 6
TP53 tumour protein p53
TSG-6 TNF-inducible gene 6
TSLP thymic stromal lymphopoietin
Tregs regulatory T-lymphocytes
uPAR urokinase-type plasminogen activator receptor
UV ultraviolet
VEGF vascular endothelial growth factor
VEGFR vascular endothelial growth factor receptor
VCAN versican
vim vimentin
vs. versus
WHM wound healing mediators
WJ-MSCs  human umbilical cord Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem 

cells
wk week(s)
Yscar young, immature scar (3-5 weeks old in this thesis)
yr(s) year(s)
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