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Abstract  

Type 1 diabetes (T1D) is a disease that only gets more common. The etiology of the disease is 

not known but there are many existing theories about what the cause is. These different 

theories have been tested in vivo in rodents or in vitro. The results from experiments done in 

those ways are not all realistic because rodents differ notably from humans, and when studies 

are performed in vitro with human islets of Langerhans different hormones will accumulate.  

    The aim of this study was to establish a dynamic ex vivo system in which stimulation of 

human islets of Langerhans can be performed in a more lifelike environment. To study islets 

in this system could in the future lead to increased knowledge in the etiology of T1D. 

    The perifusion system PERI-4.2 from Biorep Technologies together with an incubator with 

37°C and 5% CO2 were used to arrange the ex vivo system. An Insulin ELISA from Mercodia 

was performed to analyze the insulin secretion from the islets. Four different set ups for the 

system were tested and the last one showed the best results. 

    In conclusion this study has shown that it is possible to preserve human islets of 

Langerhans in a dynamic ex vivo system with a constant medium exchange if it is done under 

conditions where the islets are protected from shear forces from the supplying medium, 

together with a medium exchange rate which replaces the whole medium in at least one hour. 
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Introduktion 
 

Diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler idag. Världen över har incidensen ökat de 

senaste åren för både typ 1 och typ 2 diabetes.1 Orsaken till denna ökning är inte helt fastställd 

men en vedertagen teori är att det delvis beror på människors förändrade matvanor och 

livsstil, särskilt gällande typ 2 diabetes (T2D).  

    Typ 1 diabetes (T1D) anses ofta vara en T-cellsmedierad sjukdom som angriper och förstör 

de insulinproducerande β-cellerna i de langerhanska öarna i pankreas. Insulin är ett hormon 

som tillsammans med hormonet glukagon reglerar blodsockerhalten i kroppen. Insulinet 

fungerar som en nyckel till kroppens celler vilket gör att glukos tillåts tas upp från blodet av 

cellerna. Utan insulin stiger blodsockret och kroppen börjar förbränna fett som en följd av att 

glukoset i blodet ej kan användas som energikälla. Ketoner bildas vid fettförbränningen vilket 

leder till ketoacidos som i sin tur kan leda till koma och död.  

    En person med T1D behandlas med insulininjektioner. Sjukdomen är livshotande om den ej 

behandlas i tid och det finns en rad olika komplikationer en person med T1D kan drabbas av. 

Exempel på komplikationer är hjärtkärlsjukdom, ögonsjukdomar, sämre blodcirkulation vilket 

i värsta fall kan leda till amputering av fötter, m.m.2 Personer som har mycket svårinställd 

T1D kan erbjudas transplantation av langerhanska öar och efter detta leva ett normalt liv, i 

bästa fall helt utan insulininjektioner. Även om cellöarna inte skulle fungera helt optimalt och 

insulininjektioner ändå skulle krävas efter transplantation så skulle de ändå bidra till en 

jämnare blodsockernivå, samt eliminera svåra hypoglykemier hos patienten. Öarna överlever i 

regel ca 5 år och efter det behöver en ny transplantation ske.3 Som högst kan tre 

transplantationer ske innan patienten blir immuniserad men risken finns att patienten blir 

immuniserad redan efter den första transplantationen. 

                                                 
1 www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html 2018-02-20 
2 www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/ 2018-04-18 
3 www.akademiska.se/Global/Kironkdiv/Kirurgi/Dokument/Patienthandbok%20Transplantation%20140417.pdf 

2018-05-27 
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    Etiologin till diabetes är inte känd men det finns många teorier. Det är känt att både gener 

och miljöfaktorer spelar roll för utveckling av sjukdomen. För T1D som drabbar barn har ett 

samband kunnat dras till hur snabbt barnen växer och deras kroppsbyggnad. Man har sett att 

barn som fått T1D har varit både längre och vägt mer än en kontrollgrupp barn utan diabetes 

[1]. Detta skulle kunna förklaras genom att då snabb tillväxt sker krävs det även att 

insulinproduktionen ökar snabbt och om man då är under utveckling av T1D kanske det är 

just detta plötsliga ökade behov av insulin som gör att sjukdomen bryter ut kliniskt. 

    Det har visats att pankreas från nydebuterade typ 1 diabetiker angrips av immunceller 

heterogent. Endast en del av pankreas kan ha drabbats av insulitis medan andra delar fungerar 

normalt. De immunceller som dominerar vid inflammationen av pankreas är CD8 T-celler 

samt CD68 monocyter/makrofager. Andra immunceller som förekommer, men inte i lika stor 

utsträckning är CD4 T-celler, B-celler, NK-celler, regulatoriska T-celler och plasmaceller. 

Det har visats att särskilt en subtyp av CD8 T-celler, vävnadsbosatta minnesceller (TRM), är 

mer förekommande i pankreas med nydebuterad T1D än i friska pankreas. Exakt vilken roll 

de olika immuncellerna spelar för β-cellsförstöringen är ännu oklar [2].  

    Antigen som tidigare varit dolda för immunförsvaret läcker ut i blodet då β-celler förstörs 

och detta ger i sin tur upphov till autoantikroppar. Förekomsten av cirkulerande 

autoantikroppar kombinerat med insulitis har setts som tillräckligt med bevis för att T1D ska 

anses vara en autoimmun sjukdom [3]. Hos patienter med T1D kan det detekteras 

autoantikroppar mot cellöars cytoplasma (ICA) samt mot cellöarnas yta (ICSA) i serum. 

Dessa antikroppar finns i mindre utsträckning hos kontrollpersoner utan T1D [4]. Idag görs 

analyser av förekomsten av autoantikroppar associerade med T1D på patienter med misstänkt 

nydebuterad diabetes. Exempel på autoantikroppar som kan analyseras är ZnT8, GAD-65 och 

IA-2 samt olika öcellsantikroppar och antikroppar mot insulin. Dessa analyser kan även 

utföras vid misstanke om framtida utveckling av T1D. Har patienten i fråga två eller fler typer 
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av autoantikroppar finns hög risk att T1D kommer att utvecklas i framtiden.4  

    En teori om vad som orsakar T1D är att det kan bero på en bakterieinfektion av 

duktalsystemet i pankreas vilket leder till att β-celler förstörs. En tanke är att miljöfaktorer 

sannolikt kan trigga utvecklingen av T1D då det finns stora skillnader i incidensen av 

sjukdomen beroende på var i världen man befinner sig. Vilka bakterier som finns i 

omgivningen skulle alltså kunna ha en betydelse. Det har spekulerats i att då bakterier 

infiltrerar duktalsystemet i pankreas och dör där frisätts olika cytokiner som kan skada β-

cellerna. Dessa cytokiner tillkallar även olika immunceller till platsen som även de kan skada 

β-cellerna. Det är välkänt att då en bakterieinfektion sker bidrar detta till ett immunsvar, vilket 

i sin tur leder till att området av infektion fylls av co-stimulation från immuncellerna. Om det 

i så fall finns någon enstaka CD4-cell i området som känner igen kroppseget material men 

som normalt sett ej skulle leda till något immunsvar på grund av bristande co-stimulation 

skulle denna nu kunna angripa det kroppsegna materialet tack vare co-stimulationen från 

bakterieinfektionen.  

    Ett immunsvar som är orsakat av bakterier skulle endast drabba den del av pankreas där 

bakterierna finns, övriga delar av pankreas skulle fungera normalt. Hos diabetiker har det 

konstaterats att i vissa delar av pankreas kan ett stort antal β-celler ha förstörts medan i andra 

delar kan det se normalt ut. Detta skulle kunna förklaras genom att det är just en 

bakterieinfektion som drabbat den del av pankreas som förstörts [5]. 

    En annan teori om varför T1D utvecklas är att det skulle bero på virus. I en studie gjord av 

Krogvold et al har det undersökts om enterovirus kan vara en orsak till diabetes. Det togs 

biopsier från levande patienter som nyligen diagnostiserats med T1D. Resultaten visade att 

det kan finnas ett samband mellan låggradig infektion av enterovirus i langerhanska öar och 

utveckling av T1D [6]. 

                                                 
4 www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-Immunologi-och-

Transfusionsmedicin/Analyser/Ny-analyslista-klinisk-immunologi/O-cellsantikroppar/ 2018-04-24 
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    Det har kunnat konstateras att överuttryck av HLA klass I antigen (HLA-I) samt ökat 

uttryck av signaltransduktor och aktivator av transkription 1 (STAT1) på β-celler har ett 

samband med utveckling av T1D. En teori är att det är just dessa överuttryck som bidrar till 

ett automedierat immunsvar mot cellerna [3, 7]. Det finns olika högrisks HLA för T1D. Ett 

exempel på ett sådant är HLA-DQ8, vilken även är en riskmarkör för celiaki [8].  

 

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala används perifusionssystemet PERI-4.2 för att 

kontrollera cellöars funktion, efter isolering från pankreas, inför eventuell transplantation. 

Funktionen kontrolleras genom att cellöarna placeras i en kammare som först genomströmmas 

av ett medium innehållande låg glukoskoncentration i 30 min. Därefter byts mediumet ut mot 

ett medium med hög glukoskoncentration i 15 min och till sist byts det tillbaka till mediumet 

med låg glukoskoncentration i 15 min igen. Under tiden av genomströmningen samlas 

fraktioner upp i en 96-hålsplatta. Fraktionerna analyseras med en insulin-ELISA och på så sätt 

får man fram öarnas insulinsvar på glukosstimuleringen. Insulin ELISA från Mercodia är en 

direkt sandwich ELISA där brunnar är coatade med två monoklonala antikroppar riktade mot 

antigen på insulin. Då prov har satts till brunnarna tillsätts en peroxidaskonjugerad anti-

insulinantikropp vilken reagerar med substratet tetrametylbenzidin (TMB) och bildar en blå 

färg. Reaktionen stoppas genom att stopplösning tillsätts. Efter att reaktionen stoppats läses 

resultatet av inom 30 min med en spektrofotometer vid våglängden 450 nm. Resultaten som 

erhålls har enheten Optical Density (OD) och detta räknas om till insulin pmol/L via en 

formel som erhålls från en standardkurva. Standardkurvan fås genom analys av 6 kalibratorer 

som medföljer ELISA-kitet.  

    Inför transplantation förvaras isolerade cellöar statiskt. Cellöarnas insulinfrisättning 

kontrolleras under 60 min i ett dynamiskt perifusionssystem. Detta system är begränsat då 

kontrollen av öarna sker under kort tid samt att endast två olika glukoskoncentrationer testas. 
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För att få reda på mer om cellöarnas funktion och respons på flera olika 

glukoskoncentrationer under olika lång tid samt under en sammanlagd längre tid behöver ett 

nytt system utvecklas.  

    I forskningssammanhang testas β-celler och langerhanska cellöar vanligtvis in vitro eller in 

vivo i gnagare. Att utföra tester på dessa sätt återspeglar inte hur det ser ut fysiologiskt i en 

människa. I in vitro-studier har det ej tagits hänsyn till att olika hormoner som somatostatin, 

glukagon och insulin, som produceras i de langerhanska öarna ackumuleras under försöken.  

    Glukos stimulerar frisättning av insulin. Somatostatin är ett hormon som produceras av 

deltacellerna i de langerhanska cellöarna och dess funktion är att hämma både 

insulinfrisättningen och glukagonfrisättningen. Insulin i sin tur stimulerar frisättning av 

glukagon och glukagonfrisättningen hämmas av glukos. Detta väl reglerade samspel finns för 

att se till att kroppen håller en jämn blodsockernivå samt för att kroppens celler ska få den 

energi de behöver.5 Att hormonerna tillåts ackumulera i in vitro-försöken kan leda till 

missvisande resultat och därför behövs ett system som undviker att detta sker. 

 

Syftet med denna studie var att sätta upp ett dynamiskt ex vivo-system i vilket stimulering av 

cellöar kan ske i en mer verklighetstrogen miljö. I detta system tillåts ingenting ackumulera då 

ett konstant utbyte av medium sker. Att studera humana langerhanska cellöar i ett sådant 

system kan i framtiden bidra till ökad förståelse för etiologin till diabetes.   

                                                 
5 www.britannica.com/science/somatostatin 2018-04-26 



 

 

8 

 

Material och Metod 

Studiematerial 

Materialet som användes var isolerade langerhanska cellöar i förvaringsmedium (CMRL-

1066, 2,1 mM L-glutamin, 10,5 mM Hepes, 139,4 mM Nicotinamide, 69,7 mM Na-pyruvat, 

43,6 µg/ml Gentamycin, 17,4 µg/ml Ciproxine, 125 µM Desferal, 8,7 % humant serum). 

Cellöarna hade isolerats från avlidna donatorers pankreas vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

enligt Goto, et al [9]. Sammanlagt användes cellöar från sex olika pankreas i studien. 

Etik 

Projektet var etiskt godkänt i enighet med Helsingforsdeklarationen och svensk lag. Det 

godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2015/444). För att en pankreas 

ska få användas till forskning måste donatorn eller donatorns närmast anhöriga givit sitt 

medgivande. Om donatorn valt att dess pankreas får användas till både transplantation och 

forskning prioriteras alltid transplantation. Om mängden isolerade cellöar inte räcker till 

transplantation får de användas till forskning.  

Standardmätning av cellöars insulinfrisättning 

Perifusion av 20 langerhanska cellöar utfördes med hjälp av ett perifusionssystem (PERI-4.2, 

Biorep Technologies) enligt tillverkarens instruktioner. Cellöarna stimulerades med låg 

koncentration av glukos (1,67 mM) samt hög koncentration av glukos (20 mM) under 

perifusion med perifusionslösning (10 % 10x stocklösning, 0,05% Fenolröd, 2,2 mM CaCl2, 1 

mM MgCl2, 20 mM Hepes, 2 mg/ml HSA, MilliQ-vatten, pH 7,4 ± 0,05). För att se hur 

cellerna svarat på stimuleringen utfördes därefter en insulin-ELISA (Mercodia Insulin ELISA, 

Mercodia).  
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Uppsättning av dynamiskt ex vivo perifusionssystem, version 1 

Perifusionssystemet (PERI-4.2, Biorep Technologies) placerad intill inkubator (37°C, 5% 

CO2) användes. Två flaskor med förvaringsmedium (CMRL-1066, 5,5 mM glukos, 2,1 mM 

L-glutamin, 10,5 mM Hepes, 139,4 mM Nic, 69,7 mM Na-pyruvat, 43,6 µg/ml Gentamycin, 

17,4 µg/ml Ciproxine, 125 µM Desferal, 8,7 % humant serum) tillreddes. Till den ena flaskan 

med medium tillsattes koncentrerad glukos så att slutkoncentrationen blev 16,6 mM, den 

andra hade redan en glukoskoncentration på 5,5 mM. Flaskorna placerades i inkubatorn. 

Slangar kopplades från förvaringsmediumen i inkubatorn till varsitt inlopp i 

peifusionsinstrumentet. Slangar kopplades från perifusionsinstrumentet till varsin petriskål 

förvarade i inkubatorn genom hål som borrats i locken. Slangar kopplades även från 

petriskålarna, genom hål som borrats i locken samt på sidan av petriskålarnaskålarna, till en 

avfallshink utanför inkubatorn via perifusionsinstrumentet. Inloppet kopplades till hålet i 

locket och utloppet kopplades till hålet på sidan av petriskålen. Se Figur 1. 
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Figur 1. Schematisk, förenklad bild av dynamiskt perifusionssystem. H = Hög 
glukoskoncentration (16,6 mM). L = Låg glukoskoncentration (5,5 mM). 
 
 

Uppsättning av dynamiskt ex vivo perifusionssystem, version 2 

Skillnaden i uppsättning version 2 jämfört med 1 var att metallcylindrar kopplades till ändarna 

av inloppsslangen och utloppsslangen. I denna version borrades hål för både inlopp och 

utlopp i locken på petriskålarna. På metallcylindrarna placerades flyttbara gummipackningar 

vilket medförde att det kunde justeras på vilket djup de skulle hamna i petriskålarna. Både 

inlopp och utlopp placerades under ytan av mediumet i skålarna.   

Uppsättning av dynamiskt ex vivo perifusionssystem, version 3 

Skillnaden i uppsättning version 3 var att cellöarna placerades i en insats med en porstorlek på 

8 μm, som i sin tur placerades i en brunn med 3 ml förvaringsmedium i en 6-hålsplatta (VWR 

Tissue Culture Plate Inserts, Matsonford, USA) istället för i petriskålar som i version 1 och 2. 

Uppsättning av dynamiskt ex vivo perifusionssystem, version 4 
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I version 4 placerades cellöarna i en cellsil (Cell Strainer, Corning Incorporated) med en 

porstorlek på 40 μm, som i sin tur placerades i en brunn med 6 ml förvaringsmedium i en 6-

hålsplatta (TC Plate 6 Well.Suspension.F, Sarstedt). 

Dynamisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 1 

200 langerhanska cellöar valdes ut i mikroskop och fördelades med mikropipett på två 

petriskålar. Petriskålarna placerades i inkubatorn (37°C, 5% CO2). Till den ena petriskålen 

tillsattes 3-4 ml förvaringsmedium med hög glukos (16,6 mM) varefter slangar från flaskan 

innehållande mediumet kopplades till petriskålen. Till den andra petriskålen tillsattes 3-4 ml 

förvaringsmedium med låg glukoskoncentration (5,5 mM) varefter slangar från flaskan 

innehållande mediumet kopplades till petriskålen. Perifusion gjordes med olika hastighet 

beroende på vilket experiment som gjordes. I ett fall utfördes perifusionen med en hastighet 

på 400 µl/min vilket gav att allt medium byttes ut på ca 10 min och i andra fall med en 

hastighet på 100 µl/min vilket gav att allt medium byttes ut på 30-40 min. Vid start togs 

nollprover från supernatanten av respektive skål. Mediumen pumpades genom petriskålarna 

under olika lång tid, och fraktioner samlades upp vid olika tidpunkter. 

Dynamisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 2 

Allting i version 2 utfördes på samma sätt som i version 1 med den enda skillnaden att 

metallcylindrar placerats i ändarna av inlopp och utlopp till petriskålen, samt att både inlopp 

och utlopp satts till locken av petriskålarna.  

Dynamisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 3 

Allting i version 3 utfördes på samma sätt som i version 2 med enda skillnaden att cellöarna 

placerades i en insats med en porstorlek på 8 μm, som i sin tur placerades i en brunn med 3 ml 

förvaringsmedium i en 6-hålsplatta (VWR Tissue Culture Plate Inserts, Matsonford, USA).  
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Dynamisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 4 

Allting i version 4 utfördes på samma sätt som i version 3 med enda skillnaden att cellöarna 

placerades i en cellsil (Cell Strainer, Corning Incorporated) med en porstorlek på 40 μm, som 

i sin tur placerades i en brunn med 6 ml förvaringsmedium i en 6-hålsplatta (TC Plate 6 

Well.Suspension.F, Sarstedt). Allt medium byttes ut på 60 min. 

Statisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 1 & 2 

Det valdes ut 200 langerhanska cellöar i mikroskop och de fördelades med mikropipett på 2 

petriskålar. Till den ena tillsattes 3-4 ml förvaringsmedium med hög glukoskoncentration 

(16,6 mM) och till den andra tillsattes 3-4 ml förvaringsmedium med låg glukoskoncentration 

(5,5 mM). Petriskålarna placerades i inkubatorn (37°C, 5% CO2). Fraktioner från petriskålarna 

samlades in vid olika tidpunkter beroende på vilket experiment som gjordes.  

Statisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 3 

Allting i version 3 utfördes på samma sätt som i version 1 och 2 med enda skillnaden att 

cellöarna placerades i en insats med en porstorlek på 8 μm, som i sin tur placerades i en brunn 

med 3 ml förvaringsmedium i en 6-hålsplatta (VWR Tissue Culture Plate Inserts, Matsonford, 

USA). 

Statisk inkubering av Langerhanska cellöar, version 4 

Allting i version 4 utfördes på samma sätt som i version 3 med enda skillnaden att cellöarna 

placerades i en cellsil (Cell Strainer, Corning Incorporated) med en porstorlek på 40 μm, som 

i sin tur placerades i en brunn med 6 ml förvaringsmedium i en 6-hålsplatta (TC Plate 6 

Well.Suspension.F, Sarstedt).  
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Recirkulerande inkubering av Langerhanska cellöar, version 1 & 2 

Det valdes ut 100 langerhanska cellöar i mikroskop och de placerades i en petriskål via 

mikropipett. Till petriskålen tillsattes 3-4 ml förvaringsmedium med låg glukoskoncentration 

(5,5 mM). Petriskålen kopplades till ett eppendorfrör innehållande förvaringsmedium med låg 

glukoskoncentration i inkubatorn (37°C, 5% CO2). Slangar kopplades mellan skål, 

eppendorfrör och perifusionsinstrument så att recirkulering av mediumet kunde ske, se Figur 

2.  

 

 

Figur 2. Schematisk, förenklad bild av det recirkulerande perfusionssystemet. L = låg 
glukoskoncentration (5,5 mM). 
 

Experiment  

Olika förhållanden testades för att optimera metoden. Vilka förhållanden som testades 

berodde delvis på vilka resultat som erhölls. Att fraktionstidpunkterna varierade mellan de 

olika experimenten/förhållandena berodde på tillgänglighet till laboratoriet.  
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Tabell 1. System version 1  

Experiment 1. Donator nr 1, färska öar (< 3 dagar i odling) 

Perfusionshastighet (μl/min) Förhållande Fraktionstidpunkter 

(tim) 

Tot. tid 

inkubering (tim) 

400 Statisk hög glukos  0, 8, 16, 24, 48, 72, 96 96 

400 Statisk låg glukos  0, 8, 16, 24, 48, 72, 96 96 

400 Dynamisk hög glukos  - 96 

400 Dynamisk låg glukos  - 96 

 

Tabell 2. System version 2 *Samma petriskål, ändrade förhållanden 

Experiment 2. Donator nr 2, färska öar (< 3 dagar i odling) 

Perfusionshastighet 

(μl/min) 

Förhållande Fraktionstidpunkter 

(tim) 

Tot. tid 

inkubering (tim) 

100 Statisk hög glukos  0, 24, 48, 96 96 

100 Statisk låg glukos  0, 24, 48, 96 96 

100 *Dynamisk hög glukos  0, 24 24 

100 *Dynamisk hög glukos-

> Statisk  

48, 96 48 

100 Dynamisk låg glukos  0, 24, 48 48 

100 Recirkulerande låg 

glukos 

0, 24 24 

 

Tabell 3. System version 2 

Experiment 3. Donator nr 3, färska öar (< 3 dagar i odling) 

Perfusionshastighet 

(μl/min) 

Förhållande  Fraktionstidpunkter 

(tim) 

Tot. tid 

inkubering (tim) 

100 Statisk låg glukos  0, 24, 48, 72. 96 96 

100 Dynamisk låg glukos  0, 24, 48, 72, 96 96 

100 Recirkulerande låg 

glukos 

0, 24, 48, 72, 96 96 

 

Tabell 4. System version 3 

Experiment 4. Donator nr 4, färska öar (< 3 dagar i odling) 

Perfusionshastighet 

(μl/min) 

Förhållande  Fraktionstidpunkter 

(tim) 

Tot. tid 

inkubering (tim) 

100 Statisk hög glukos  - 96 

100 Statisk låg glukos - 96 

100 Dynamisk hög glukos  - 96 

100 Dynamisk låg glukos - 96 
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Tabell 4. System version 4 

Experiment 5. Donator nr 5, gamla öar (6 dagar i odling) & Donator nr 6,  

färska öar (< 3 dagar i odling) 

Perfusionshastighet 

(μl/min) 

Förhållande  Fraktionstidpunkter 

(tim) 

Tot. tid 

inkubering (tim) 

100 Statisk hög glukos  0, 24. 48, 72, 96 96 

100 Statisk låg glukos 0, 24. 48, 72, 96 96 

100 Dynamisk hög glukos  0, 24. 48, 72, 96 96 

100 Dynamisk låg glukos 0, 24. 48, 72, 96 96 

 

Undersökning av eventuell kontamination 

För att säkerställa att ingen kontamination skett skickades 1,5 ml av supernatanterna från fyra 

av de olika förhållandena i experiment 2 (dynamisk låg glukos, recirkulerande låg glukos, 

dynamisk/statisk låg glukos, statisk låg glukos) till Mikrobiologen vid Akademiska sjukhuset 

i Uppsala för analys. 

Totalt insulininnehåll i cellöar 

Homogenat gjordes av 20 cellöar per petriskål i experiment 1 för att kunna studera deras 

insulininnehåll. För att göra homogenat av cellöarna sonikerades dem i MQ-vatten. 

Sonikeringen innebar att öarna lyserades genom att cellväggarna slogs sönder med hjälp av 

högfrekventa ljudvågor i pulser. För att extrahera insulin ur öarnas granula tillsattes sur etanol 

(0.18 M HCl, 96% etanol).6  

Insulin-ELISA 

Insulin-ELISA gjordes med ett kit från Mercodia på fraktioner från det statiska, det 

dynamiska och det recirkulatoriska systemet som samlats upp över tid, på homogenat från 

cellöar från samtliga förhållanden samt från standardperifusion före och efter cellöarna varit i 

de olika förhållandena. Prover från standardperifusion analyserades ospädda då tidigare 

                                                 
6 Technical Note, No: 34-0137, Analysis of insulin, C-peptide or proinsulin from acid ethanol extractions from 

islets, cells or tissue. Mercodia. 



 

 

16 

 

erfarenheter från laboratoriet har visat att värdena hamnar i mätområdet utan spädning. 

Statiska prover späddes 1:100, dynamiska prover späddes 1:10. Homogenat späddes 1:1000 

för statiska prover och 1:100 för dynamiska prover. Utförandet gjordes enligt tillverkarens 

instruktioner (Mercodia Insulin ELISA, Mercodia).  

Statistik  

Resultaten illustreras med deskriptiv statistik. Ytterligare statistisk analys av de erhållna 

resultaten utförs ej. Då detta är början av en metodutveckling har inte tillräckligt många 

prover analyserats för att kunna nå statistisk signifikansnivå i olika statistiska tester.   
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Resultat 

Experiment 1 (System version 1) 

I experiment 1 började cellöarna lösas upp inom 24 tim i det dynamiska perifusionssystemet 

både i medium med hög och låg glukoskoncentration. Efter 96 tim var mediumet grumligt och 

de flesta cellöarna var trasiga. I den statiska inkuberingen var cellöarna intakta genom hela 

experimentet och mediumet var klart. Figur 3 visar insulinfrisättningen över tid i de statiska 

förhållandena. Det totala insulininnehållet i cellöarna efter inkubering i de olika förhållandena 

visas i Figur 4. 
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Experiment 2 (System version 2) 

I experiment 2 började cellöarna lösas upp inom 24 tim i det dynamiska perifusionssystemet 

både i medium med hög och låg glukoskoncentration. I den dynamiska inkuberingen med hög 

glukoskoncentration som efter 24 tim ändrades till statisk inkubering kunde det konstateras att 

de flesta cellöarna även där var upplösta. Mediumet var dock ej lika grumligt som vid den 

konstant dynamiska inkuberingen efter 96 tim. I den recirkulerande inkuberingen började 

cellöarna lösas upp inom 24 tim. Svar från mikrobiologiskt laboratorium visade att ingen 

kontaminering skett i något av förhållandena. I de statiska inkuberingarna var öarna intakta 

genom hela experimentet. Figur 5 visar insulinfrisättningen vid standardperifusion före och 

efter inkubering i de olika förhållandena. I Figur 6 visas insulinfrisättningen över tid vid 

inkubering i olika förhållanden. 
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Experiment 3 (System version 2) 

I experiment 3 efter 24 tim hade några av cellöarna i den dynamiska inkuberingen börjat lösas 

upp, och vissa cellöar hade börjat klumpa ihop sig. Efter 72 tim började cellöarna bilda en 

form av fibrer. Endast få intakta cellöar kunde hittas efter 96 tim. Efter 24 tim av 

recirkulerande inkubering hade en del av cellöarna börjat lösas upp. I den recirkulerande 

inkuberingen var de flesta öarna intakta fram till efter 72 tim då de snabbt började lösas upp. 

Mediumet var grumligt och endast några få intakta cellöar kunde hittas efter 96 tim. Cellöarna 

i den statiska inkuberingen var intakta genom hela experimentet. I Figur 7 visas 

insulinfrisättningen vid standardperifusion före och efter inkubering i de olika förhållandena. 

Figur 8 visar insulinfrisättningen över tid vid inkubering i olika förhållanden. 
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Experiment 4 (System version 3) 

I experiment 4 var de flesta cellöarna intakta fram till dag 4 i de statiska brunnarna samt i den 

dynamiska brunnen innehållande medium med låg glukoskoncentration. Viss grumlighet i 

mediumet kunde ses i samtliga brunnar. Aningen färre intakta cellöar kunde ses i den 

dynamiska brunnen innehållande hög glukoskoncentration än i övriga brunnar. Figur 9 visar 

insulinfrisättningen vid standardperifusion före och efter inkubering i de olika förhållandena. 
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Experiment 5 (System version 4)  

I experiment 5 var i princip alla öar helt intakta fram till dag 4 i samtliga brunnar. Viss 

grumlighet kunde ses i de dynamiska brunnarna vid dag 4. Vissa öar fäste sig mer än andra 

vid cellsilen, detta gällde för samtliga brunnar. Ingen skillnad kunde ses i överlevnad eller 

funktion mellan gamla öar (donator nr 5) och färska öar (donator nr 6). Figur 10 visar 

insulinfrisättningen vid standardperifusion före och efter inkubering i de olika förhållandena 

med öar från donator nr 5 och Figur 11 visar insulinfrisättningen vid standardperifusion före 

och efter inkubering i de olika förhållandena med öar från donator nr 6. I Figur 12 visas 
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insulinfrisättningen vid olika tidpunkter vid inkubering i olika förhållanden med öar från både 

donator nr 5 och 6. 
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Diskussion 
 

Tidigare har studier inom diabetesforskningen utförts in vivo i gnagare, eller in vitro. Att 

studera T1D på dessa sätt har inte gett en helt riktig bild. Gnagare skiljer sig mycket från 

människor och när humana langerhanska öar studerats in vitro ackumuleras hormoner och 

andra ämnen, vilket de inte skulle göra in vivo i en människa. På grund av detta är det ytterst 

nödvändigt att utveckla ett dynamiskt ex vivo system för fortsatta studier på langerhanska 

cellöar och därmed diabetes typ 1.  

 

De cellöar som plockats efter inkubering i olika förhållanden för analys var de som såg ut att 

ha klarat sig bäst. Detta gör att de olika graferna kan ge en missvisande bild om detta inte tas i 

åtanke. Till exempel kan 20 öar av 100 se intakta ut och då är det de som tas för fortsatt 

analys, men övriga 80 öar kan vara helt förstörda. 

    I det dynamiska systemet i experiment 1, där cellöarna placerades i petriskålar som 

kopplades till perifusionsinstrumentet via slangar som placerades i locken på skålarna, dog 

öarna relativt snabbt. Detta berodde troligen på att mediumet droppade från inloppsslangen 

ner på cellöarna och skapade en skjuvkraft som skadade dem. I detta experiment skedde 

mediumutbytet på ca 10 min då perifusionshastigheten var inställd på 400 μl/min och detta 

gick troligen för snabbt för att öarna skulle klara av det.  

    I experiment 1 frisattes mer insulin från de öar som stimulerats med hög glukos än de som 

stimulerats med låg glukos, vilket är helt rimligt då glukos stimulerar insulinfrisättning. Dock 

kunde det noteras att relativt mycket insulin ändå frisattes vid stimulering med låg glukos och 

detta kan bero på att cellöarna inte var helt intakta, vilket kan ha skapat ett läckage av insulin. 

    Totalt insulininnehåll studerades i experiment 1 och det visade att öarna som inkuberats 

statiskt innehöll mer insulin än de öar som inkuberats dynamiskt. Detta skulle kunna förklaras 

genom att i den statiska inkuberingen ackumuleras insulinet och detta gör att öarna hämmas 
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från att frisätta mer insulin. I den dynamiska inkuberingen ackumuleras ingenting, vilket gör 

att fortsatt frisättning kan ske. Denna konstanta frisättning av insulin kanske gör att öarna till 

slut blir uttömda på insulin och därmed blir det totala insulininnehållet mindre efter denna 

form av inkubering. Ytterligare anledning som talar för ovanstående antagande om 

”uttömning” är att öar som stimulerats med hög glukos har mindre totalt insulininnehåll efter 

inkubering än öar som stimulerats med låg glukos. 

 

I det dynamiska systemet i experiment 2 placerades cellöarna i petriskålar som kopplades till 

perifusionsinstrumentet via slangar som placerades i locken på skålarna, via metallcylindrar 

som kunde höjas och sänkas. Här ställdes därför inloppet in så att nytt medium tillfördes 

under ytan i skålen, vilket gjorde att inget droppande skedde. I detta experiment sänktes 

perifusionshastigheten till 100 μl/min istället för 400 μl/min som det var tidigare. Detta 

medförde att allt medium byttes ut på 30-40 min istället för 10 min. Trots dessa förändringar 

så var inte överlevnaden för cellöarna bättre i detta system än i det första. Troligen berodde 

det på att cellöarna fortfarande påverkas av skjuvkraften från det tillförande mediumet.  

    I denna körning ändrades förhållandet på petriskålen i det dynamiska systemet med 

medium med hög glukoskoncentration efter 24 tim till statiskt förhållande. Detta gjordes för 

att se om cellöarna skulle kunna återhämta sig och överleva bättre. Ingen större skillnad kunde 

dock ses efter förändringenen. För att utesluta om cellöarna dog på grund av kontamination 

skickades prover till mikrobiologen och dessa var alla negativa så det berodde därmed inte på 

en kontamination.  

    Efter att det konstaterats att de flesta cellöarna dog i det dynamiska systemet i experiment 1 

ställdes frågan om det kan bero på om det konstanta utbytet av medium gör att det sköljs bort 

ämnen som öarna producerar som de behöver för sin överlevnad. Därför sattes ett nytt system 

upp till experiment 2 för recirkulering av medium så istället för att helt byta ut mediumet 
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cirkulerades samma medium till öarna om och om igen. Cellöarna dog dock snabbt i detta 

system, och varför de gjorde det kan bero på tekniska komplikationer. Samma sak gäller i 

experiment 3 för den recirkulerande inkuberingen då luftbubblor uppstått. Att luftbubblor är 

någonting som orsakar cellöars död konstaterades redan 1976 i en studie av Lacy et al [10]. 

Den recirkulerande inkuberingen är någonting som bör upprepas utan komplikationer för att 

resultaten ska kunna tolkas.  

 

I experiment 3 användes samma uppsättning som i experiment 2 och ungefär samma resultat 

erhölls, dvs. ingen bra överlevnad för cellöarna i varken det dynamiska systemet med 

kontinuerligt mediumutbyte eller med recirkulerande medium.  

    I experiment 2 och 3 ser det ut som att insulinsvaret är bättre i standardperifusionen efter de 

olika inkuberingarna än före, men detta är troligen inte fallet. Förmodligen hade mindre 

cellöar plockats till standardperifusionen före än vad som plockats till standardperifusionen 

efter och detta kan vara en orsak till denna missvisande bild.  

 

I experiment 4 ändrades uppsättningen för det dynamiska systemet. Istället för att använda 

petriskålar så användes nu en 6-hålsplatta med tillhörande insatser vilka hade ett nät med en 

porstorlek på 8 μm. Tanken var att cellöarna skulle skyddas från det tillförande mediumets 

skjuvkraft om de placerades i insatsen, medan metallcylindrarna för inlopp och utlopp av 

medium placerades utanför insatsen. I detta system hade cellöarna bättre överlevnad än i 

tidigare system så tanken om att öarna behövde skydd från skjuvkraft verkade stämma. 

Aningen färre intakta cellöar kunde ses i den dynamiska brunnen innehållande hög 

glukoskoncentration än i övriga brunnar. Detta kan bero på att under tiden för experimentet så 

täpptes slangarna från det höga mediumet till av någonting, kanske av glukoset, vilket gjorde 

att systemet stoppades under en kortare stund. För att åtgärda detta klipptes ändarna på 
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slangarna av.  

    En viss grumlighet kunde ses i samtliga brunnar, men det berodde troligen på serumet som 

tillsätts till mediumen. I mikroskop kunde det ses att öarna inte längre var lika välavgränsade 

som de var vid experimentets start. En första tanke var att de inte längre var helt intakta, men 

det skulle också kunna bero på att öarna utvecklat fibroblaster som fäster till nätet. Troligen 

stämde den senaste tanken då öarna hade vidhäftat till nätet och det var svårt att få loss dem 

därifrån då standardperifusion skulle utföras efter inkuberingarna. 

    Under denna körning tog mediumet med låg glukoskoncentration slut snabbare än beräknat 

på grund av tekniska komplikationer under tiden. Detta medförde att endast analys av öar som 

inkuberats med hög glukos kunde göras.  

 

I experiment 5 byttes insatserna som användes i experiment 4 ut som cellsilar med en 

porstorlek 40 μm. Detta gjordes för att minska risken för att cellöarna skulle vidhäfta till nätet. 

Det mest optimala hade dock varit att ha en liknande insats som i experiment 4 fast med en 

större porstorlek, men i brist på detta användes istället en cellsil. Risken med att använda 

cellsilen istället för en insats var att cellsilen hade nät även på sidorna, till skillnad från 

insatserna som hade plastväggar. Att det var nät på sidorna skulle kunna riskera att cellerna 

återigen påverkas av skjuvkrafter från tillförande medium. Enligt vad som kunde ses efter 

inkuberingarna i dessa cellsilar så verkade dock nätväggarna vara nog med skydd mot 

skjuvkrafterna. I detta experiment kunde den bästa överlevnaden av cellöar ses hittills, i 

samtliga förhållanden. Cellöarna vidhäftade inte lika mycket till nätet i experiment 5 som i 

experiment 4. Detta berodde troligen på att nätet nu hade en större porstorlek. 

    Till skillnad från tidigare experiment där prover tagits från supernatanterna under 

körningens gång så kopplades nu utloppsslangarna till var sin slaskflaska så att prover istället 

kunde samlas upp därifrån. Detta gjorde systemet mer slutet vilket gjorde att risk för 
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kontamination och andra komplikationer med systemet som kan inträffa då plattan plockas ut 

från inkubatorn kunde undvikas. 

    Vid ett tillfälle under experimentet nådde inte slangen till den låga mediumflaskan ner 

tillräckligt vilket orsakade att luft kom in i systemet. Den brunn som drabbades mest av detta 

var brunnen med öar från donator nr 6 då det kunde ses en hel del luftbubblor i denna. 

Problemet åtgärdades inom ca en timme men detta kan ha gjort att öarna skadades en aning. 

Det kunde ses i mikroskopet efter att öarna från denna brunn avlägsnats från filtret att de inte 

såg riktigt lika bra ut som öar från övriga brunnar.  

    I experiment 5 kördes öar från två olika donatorer parallellt. Öarna från donator nr 5 var 

gamla (6 dagar i odling) medan öarna från donator nr 6 var färska (< 3 dagar i odling) och 

ingen direkt skillnad i överlevnad och funktion kunde ses mellan dessa två vilket visar att 

framtida experiment inte nödvändigtvis behöver göras på helt färska öar. I tidigare studier har 

det visats att humana cellöar är hållbara för användning inom forskning i upp till tre veckor 

[11].  

    Orsaken till att insulininnehållet i förvaringsmediumet för de dynamiska inkuberingarna i 

experiment 5 pikar vid 48 tim är oklart. En förklaring skulle kunna vara någon form av 

kontamination vid ELISA-körningen. 

 

I alla experiment sågs liknande resultat för de statiska förhållandena, vilka var som en 

kontroll. Öarna hade bra överlevnad och även bra funktion efter de olika inkuberingarna. Det 

kunde dock ses att insulinsvaret var något sämre vid standardperifusion efter att de stimulerats 

under lång tid med hög glukos, vilket är i enighet med vad som visats i tidigare studier [12]. 

    I alla experiment sågs det att insulininnehållet i förvaringsmediumet som öarna var 

placerade i var lägre i de dynamiska systemen oavsett om mediumet innehöll låg eller hög 

glukoskoncentration. Detta var förväntat eftersom mediumet i de dynamiska systemen 
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konstant byttes ut. 

    I de experiment där fraktioner samlats över tid från öar som inkuberats i olika förhållanden 

kunde det knappt ses någon skillnad i insulininnehåll i medium taget från öar i låg 

glukoskoncentration jämfört med öar i hög glukoskoncentration. Det borde frisatts mer insulin 

från de öar som inkuberats med hög glukoskoncentration, eller mindre från de som inkuberats 

med låg glukoskoncentration, men så var icke fallet. En orsak till detta skulle kunna vara att 

öarna i medium med låg glukoskoncentration inte var helt intakta och därför läckte en del 

insulin, dock känns det ganska otroligt att detta skulle ske just för öar i medium med låg 

glukoskoncentration i varje experiment.  

    I andra studier har det setts att CMRL-medium med tillsats av pyruvat, zinksulfat, insulin, 

transferrin, selen och 2,5% humant AB-serum, så kallat iCulture-medium har ökat 

överlevnaden för cellöarna då det jämförts med andra slags medium. Med tanke på detta kan 

det behövas undersökas om en eventuell ändring av medium bör göras vid fortsatta försök för 

att se om överlevnaden förbättras ytterligare [13]. 

    Fortsättningsvis skulle även ett program för perifusion kunna skapas till det dynamiska ex 

vivo systemet vilket efterliknar hur blodsockernivån ser ut för en person med svårinställd 

diabetes. Med hjälp av detta system skulle det kunna ses hur en ojämn blodsockernivå 

påverkar de langerhanska cellöarna och dess β-celler. I en studie av Freckmann et al har olika 

glukosprofiler skapats som skulle kunna användas för detta [14].  

 

Sammanfattningsvis har det i denna studie visats att det är möjligt att förvara humana 

langerhanska cellöar i ett dynamiskt system med konstant mediumutbyte om det sker under 

förhållanden där öarna skyddas från skjuvkraften från tillförande medium, samt att 

mediumutbytet sker med en hastighet som ger att hela mediumet vilket öarna förvaras i byts 

ut på minst en timme. 
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