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Abstract 
Emergence of inflammatory processes resulting from obesity, is a well known component of 
type 2 diabetes. The levels of many inflammatory mediating molecules, cytokines, are 
elevated. IL-1β is a cytokine, which in high doses has a deleterious effect on insulin-
producing β-cells. The effect of IL-1β is balanced by an IL-1 receptor antagonist, produced 
by the β-cell. This production has been noticed to be reduced in patients with type 2 diabetes. 
Individuals with obesity-related type 2 diabetes also have elevated levels of circulating fatty 
acids. Palmitate has been shown to induce apoptosis in β-cells, something that is not the case 
for oleate. Furthermore, the saturated fatty acid palmitate is able to modulate the 
inflammatory signaling, in which NF-κB is a key molecule. A tendency to inhibit NF-κB-
signaling in INS-1E cells has been demonstrated. This prompted us to formulate the 
hypothesis, that palmitate-induced apoptosis is partly due to a reduction of NF-κB activity to 
a suboptimal level. We have therefore studied the inflammatory process, the effect of IL-1 
antagonism, and NF-κB signaling in β-cells exposed to palmitate or oleate. 

INS-1E cells were grown for 24 hours in the absence (control) or presence of 0.25 mM 
palmitate or oleate, and an IL-1 receptor antagonist, Anakinra, in concentrations 200, 500 or           
1000 ng/ml. Function of β-cells was assessed by examining glucose-stimulated insulin 
secretion in response to 2 and 20 mM glucose. No significant differences between cells 
exposed or not to Anakinra could be detected, neither in control, palmitate- or oleate-treated 
cells. The probable cause of these results is the low levels of IL-1β, which appeared to exist 
in INS-1E cells. 

The effects of palmitate and oleate on NF-κB-signaling in INS-1E cells were studied by 
exposing  the cells to these fatty acids for 1, 4, 7 or 24 hours. The degree of NF-κB activation 
was assessed by analyzing the amount of phosphorylated I-κB and the total amount of I-κB in 
cells  by Western Blotting. No significant differences in total I-κB could be seen between the 
different groups. In the case of phosphorylated I-κB it was not possible, except for the 
positive control, to identify elevated levels of I-κB compared to background signal. These 
results suggest, that in control and palmitate- and oleate-exposed cells, there is no significant 
activation of NF-κB. However, it is conceivable that very low levels of NF-κB signaling are 
not detectable by western blotting. If so, it is not possible to comment on whether palmitate 
reduces NF-κB activation to a suboptimal level.  
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Sammanfattning 
Uppkomsten av inflammatoriska processer till följd av övervikt är en känd komponent vid 
typ 2 diabetes. Nivåerna av flertalet inflammationsmedierande molekyler, cytokiner, är 
förhöjda. IL-1β är en cytokin, som i höga nivåer har en skadlig effekt på insulinproducerande 
β-celler.  Effekten av IL-1β balanseras av en IL-1 receptor antagonist, som bland annat 
produceras av β-cellen. Denna produktion har setts vara minskad hos patienter med typ 2 
diabetes. Individer med överviktsrelaterad typ 2 diabetes har också förhöjda nivåer av 
cirkulerande fettsyror. Fettsyran palmitat har visats kunna inducera apoptos hos β-cellen, 
någonting som ej är fallet för oleat. Vidare har palmitat setts kunna modulera den 
inflammatoriska signaleringen, i vilken NF-κB är en nyckelmolekyl. En tendens till att 
palmitat tyckts kunna inhibera NF-κB-signaleringen hos INS-1E celler har påvisats. Detta 
föranledde oss att formulera hypotesen att palmitatinducerad apoptos delvis beror på en 
sänkning av NF-κB-aktiviteten till en suboptimal nivå. Vi har därför studerat den 
inflammatoriska processen, effekten av IL-1 antagonism och NF-κB-signalering hos β-celler, 
som exponerats för palmitat eller oleat. 

INS-1E celler odlades i 24 timmar i frånvaro (kontroll) eller närvaro av 0,25 mM palmitat 
eller oleat, samt en IL-1 receptorantagonist, Anakinra, i koncentrationerna 200, 500 eller 
1000 ng/ml. Viabiliteten hos β-cellerna bedömdes genom att undersöka cellernas 
insulinfrisättningsförmåga vid glukosstimulering med 2 respektive 20 mM glukos. Inga 
signifikanta skillnader mellan Anakinraexponerade och icke Anakinraexponerade celler 
kunde påvisas, vare sig i kontroll-, palmitat-, eller oleatgruppen. Den troliga orsaken till dessa 
resultat, var de låga nivåer av IL-1β, som visade sig föreligga hos INS-1E celler. I brist på IL-
1β, gav antagonisten inte några signifikanta förändringar vad gäller glukoskänslighet hos 
kontroll samt palmitat- respektive oleatexponerade INS-1E celler.  

Effekten av palmitat och oleat på NF-κB-signaleringen hos INS-1E celler studerades genom 
att cellerna exponerades för dessa fettsyror i 1, 4, 7, 24 timmar. Graden av NF-κB-aktivering 
bedömdes genom att mängden fosforylerat I-κB samt totalmängden I-κB i cellerna 
analyserades med Western blotting. Inga signifikanta skillnader i total mängd I-κB kunde ses 
mellan de olika grupperna. Vad gäller fosforylerat I-κB var det inte möjligt att, för andra prov 
än den positiva kontrollen, urskilja förhöjda nivåer jämfört med bakgrundssignalen. Dessa 
resultat tyder på att det hos kontroll samt palmitat- respektive oleatexponerade celler ej 
föreligger någon betydande aktivering av NF-κB. Det är dock tänkbart att mycket låga nivåer 
av NF-κB-signalering inte går att detektera med Western blotting. Om så är fallet är det inte 
möjligt att uttala sig om, huruvida palmitat sänker NF-κB aktiverigen till en suboptimal nivå. 
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Förkortningar 
 
BSA  Bovint Serum Albumin 

CoA Coenzyme A 

CPT l Carnitin Palmitoyltransferas l 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ER Endoplasmatiskt retikel 

GSIS  Glukos Stimulerad Insulin Sekretion 

I-κB Inhibitor of κB 

IL-1Ra  Interleukin 1 receptor antagonist 

IL-1β  Interleukin 1β 

kDa kilo Dalton, molekylviktsenhet använd för proteiner 

LCFA-CoA Long-chain fatty acyl coenzym A 

MAPK Mitogen-aktiverat proteinkinas 

NF-κB Nuclear Factor κB 

NLS Nuclear Localization Signal 

PKB Proteinkinas B 

PKC Proteinkinas C 

SEM Standard Error of the Mean 

T2DM  Typ 2 Diabetes Mellitus 

UPR Unfolded Protein Response 
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Bakgrund 

Diabetes mellitus är en sjukdom som har varit känd ända sedan fornegyptisk tid.1 Ordet 
diabetes betyder ”genompasserande” och syftar på de mängder vätska, som en person med 
denna sjukdom tar in samt mikterar. Mellitus betyder ”honung” och ordet syftar på den sötma 
i urinen, som glukosen ger upphov till. Idag lider ca 180 miljoner människor av denna 
metabola sjukdom, som karaktäriseras av försämrad glukos-homeostas.2 Denna försämring 
bottnar i en otillräcklig insulinproduktion.3 Det blodglukossänkande hormonet insulin frisätts 
från β-celler i de Langerhanska öarna. De sistnämnda är endokrina mikroorgan, som ligger 
utspridda i pankreas, där de utgör ca 1% av den totala volymen. Deras viktiga funktion antyds 
inte minst av att dessa öar har fem gånger så hög genomblödning som det övriga 
pankreasparenkymet. Insulin verkar genom att stimulera upptaget av glukos i fett- och 
muskelceller.4 Insulin stimulerar dessutom glykogenproduktionen samt hämmar 
glukogenolysen och glukoneogenesen i levern.4 Otillräcklig insulinfrisättning leder alltså till 
glukosintolerans, eller diabetes mellitus.5 

 

Typ 2 Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus indelas i två klasser; typ 1, som beror på en autoimmun reaktion riktad mot 
β-cellerna, samt typ 2, som karaktäriseras av försämrad viabilitet hos β-cellerna, minskad 
insulinfrisättning samt perifer insulinresistens.6 Av alla diabetessjuka lider 90% av typ 2 
diabetes mellitus (T2DM) och prevalensen stiger snabbt på grund av ökad fetma och 
stillasittande leverne.7 Perifer insulinresistens är starkt kopplat till övervikt och T2DM är ofta 
associerat med och vanligtvis föranlett av obesitas och dyslipidemi. Den perifera 
insulinresistensen förklaras bland annat av en okänslighet hos insulinreceptorerna i fett-, 
lever- och muskelceller, som resulterar i att blodglukosnivåerna förblir höga trots normala, 
eller förhöjda, nivåer av insulin.8 I början av sjukdomsförloppet ser man en ökad β-
cellstillväxt och insulinsekretion, vilket representerar en kompensering för insulinresistensen. 
Tack vare hyperinsulinemin kan blodglukosnivåerna hållas stabila, trots insulinresistensen. 
Insulinresistensen medför emellertid i ett längre tidsperspektiv en högre belastning på β-
cellerna. ”Utmattning av β-cellen” är ett uttryck, som på ett populärvetenskapligt sätt 
beskriver situationen väl. T2DM uppkommer, då β-cellen inte längre klarar av att 
kompensera för insulinresistensen (Fig. 1).6 
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Figur 1. Sjukdomsförloppet vid T2DM. Åratal innan kliniska symptom uppträder har det skett en minskning av 
insulinreceptorernas känslighet, vilket har lett till insulinresistens. Trots ökad insulinresistens, har 
plasmaglukoskoncentrationerna kunnat hållas normala på grund av β-cellstillväxt och hyperinsulinemi. När β-cellernas 
viabilitet och antal sjunker minskar insulinnivåerna, vilket leder till hyperglykemi och T2DM. Modifierad figur från ref 8. 

Det är dock bara en bråkdel av alla människor med insulinresistens, som utvecklar T2DM. 
Gemensamt för dem som utvecklar sjukdomen är att de inte är kapabla att kompensera för 
resistensen med ökad insulinproduktion. T2DM uppkommer till följd av ett intrikat samspel 
mellan genetisk predisposition och miljöfaktorer, som tillsammans ger en försämrad β-
cellsfunktion. T2DM är i de allra flesta fall en polygen sjukdom, dvs. det krävs mer än en 
icke-normal gen för utvecklandet av sjukdomen.9 

Individer med T2DM uppvisar förhöjda nivåer av glukos och lipider i blodet.10 Glukos och 
speciellt vissa typer av lipider har visats ha skadliga effekter på β-cellen.10 Dessa skadliga 
effekter har benämnts gluko- och lipotoxicitet. Av de tre dominerande fria fettsyrorna i 
plasma, palmsyra (palmitat), oljesyra (oleat) och linolsyra (linoleat), har palmitat visat sig 
kunna inducera programmerad celldöd, apoptos.11 Detta har kunnat kopplas både till denna 
fettsyras kedjelängd samt dess satureringsgrad.12 Utvecklandet av endoplasmatiska retikel 
(ER)-stress är en del av de skadliga effekter, som förhöjda nivåer av palmitat har på β-
cellen.11 ER-stress har också föreslagits vara en koppling mellan fetma och insulinresistens.13 
β-Cellens ER är mycket aktivt beroende på en hög syntes och sekretion av insulin, och β-
cellen är därför extra känslig för ER-stress.14 ER-stress är ett samlingsnamn på tillstånd där 
ER homeostasen har blivit störd. Denna rubbning kan bland annat bero på förändrad 
proteinglykosylering, virusinfektion, hypoxi eller ackumulering av felveckade proteiner i ER-
lumen.14 ER-stress leder till aktivering av det så kallade ”unfolded protein response” (UPR), 
som via olika signaleringsvägar försöker återupprätta ER homeostasen.14 Detta sker genom 
att minska translationen samt öka veckningskapaciteten och degradationen av proteiner i ER. 
Reducerat glukosupptag i adipocyter kan accelerera lipolysen och höja nivåerna av fria 
fettsyror.5 Vid sidan av ökad lipotoxicitet, leder detta dessutom till förvärrad perifer och 
hepatisk insulinresistens.5 
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Inflammation och T2DM 

Uppkomsten av inflammatoriska processer till följd av övervikt är en känd komponent vid 
typ 2 diabetes.6 Fettväv fungerar som ett endokrint organ och producerar ett flertal hormoner 
och cytokiner.8 Hos obesa T2DM patienter leder detta till konstant förhöjda nivåer av 
systemiskt cirkulerande inflammationsmedierande cytokiner.8 Flertalet cytokiner påverkar β-
cellen. IL-1β är en pro-inflammatorisk cytokin, som reglerar β-cellens funktion, viabilitet och 
replikation.15,16 Kortvarig aktivering av cytokinreceptorer i allmänhet, och IL-1 receptorn i 
synnerhet, leder till en ökad insulinsekretion och proliferation hos β-cellen.17 Detta leder till 
att β-cellen, vid kortvarig systemisk inflammation (med måttligt förhöjda nivåer av IL-1β) 
och stress, kan anpassa sig till ett ökat insulinbehov.18,19 IL-1β har egenskaper, som inte delas 
med de flesta andra kemokiner och cytokiner. Framför allt binder IL-1β vid sin receptor 
ytterst effektivt och mindre än 10 bundna molekyler per cell krävs för inducering av ett 
biologiskt svar.20 

Vid längre och mer intensiv stimulering av IL-1 receptorn blir dock effekten den omvända; 
inhibering av insulinfrisättning samt aktivering av mekanismer för apoptos och nekros.21 
Dessa effekter tyder på att inflammation spelar en viktig roll i försämringen och 
destruktionen av β-celler vid T2DM. 

Man har också hos patienter och försöksdjur med T2DM funnit ett ökat antal immunceller, 
däribland makrofager, i de Langerhanska öarna.22 Makrofagerna frisätter bland annat, vid 
sidan av andra cytokiner, IL-1 β. Intressant är, att ett ökat antal makrofager kan detekteras 
mycket tidigt hos feta möss, till och med före insjuknandet i diabetes.6 Dessa immunceller 
attraheras förmodligen av kemokiner (ex. IL-8) producerade i de Langerhanska öarna, som 
svar på metabol stress. Denna systemiska inflammation och infiltration av makrofager har på 
senare tid setts som en allt viktigare del av patogenesen i T2DM.23 Det har föreslagits att även 
celler som inte tillhör immunförsvaret, såsom β-cellen, producerar IL-1β.6 Om detta är fallet 
skulle det kunna tolkas som att IL-1β fyller en positiv funktion i ö-fysiologin. IL-1 receptorn 
på β-cellen reglerar kompensatoriska mekanismer såsom ökad insulinsekretion under tider av 
inflammation med kortvariga och måttliga höjningar av IL-1β koncentrationen.17 Möjligen är 
det så att kvalitativa och kvantitativa skillnader i cytokinsignalering bestämmer vilka 
intracellulära vägar som väljs och därigenom β-cellens val att proliferera, leva eller dö.6 

Vidare har det visats att förhöjda glukosnivåer ökar de Langerhanska öarnas och måhända β-
cellernas egen produktion och frisättning av IL-1β.6 Som nämnts ovan är det dock inte klart 
huruvida IL-1β produceras av β-cellen själv, eller om makrofager infiltrerade i den 
Langerhanska ön är källan till IL-1β. Cytokiner skulle eventuellt kunna mediera en del av den 
nutrient-inducerade β-cellsdysfunktionen under utvecklandet av T2DM.6,24 Hos patienter med 
T2DM har en ökad IL-1β produktion i β-cellen observerats.25 Studier har också visat att 
genuttrycket av IL-1β ökas genom autostimulering av IL-1β.6 
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Antagonism av Interleukin 1 β 

I β-cellen uttrycks också en antagonist till IL-1β, IL-1 receptor antagonist (Ra).6 Det har 
föreslagits att IL-1Ra skyddar β-cellen från de skador som IL-1β skulle kunna leda till, och 
balanserar dess effekter.6,26 Genuttrycket av IL-1 Ra är minskat i β-celler från patienter med 
T2DM, vilket ytterligare försämrar situationen.27 Nämnas bör, att IL-1Ra kompetitivt 
hämmar IL-1β och inte har någon agonistisk verkan.16 

En rekombinant human interleukin 1 receptor antagonist, Anakinra, har i en klinisk studie 
visats kunna förbättra blodglukoskoncentrationen, β-cellsfunktionen samt reducera markörer 
på systemisk inflammation.26 

 

Intracellulär signalering - Nuclear Factor κB 

Efter att IL-1β har bundit till sin receptor, aktiveras intracellulära, kinas-baserade 
signaleringskaskader genom interaktion mellan IL-1 receptorns intracellulära del och ett antal 
proteinkomplex. Två större signaleringsvägar är aktuella i detta fall. Dessa involverar MAPK 
samt NF-κB.6 Cytokininducerade förändringar i flertalet gener beror på NF-κB-signalering i 
cellen, och det har därför spekulerats i om NF-κB fungerar som en ”master switch” i 
bestämmandet av β-cellens öde under ökad inflammatorisk signalering.6 Studier har visat att 
inhibition av NF-κB skyddar mot IL-1β-inducerad apoptos.28 NF-κB är ett proteinkomplex, 
som kontrollerar transkriptionen av ett antal gener. NF- κB är mycket snabbverkande, då den 
ständigt finns i cellen i en inaktiv form och inte behöver transkriberas innan den kan utöva sin 
effekt. Stimulering av ytreceptorer kan alltså via NF-κB-signalering snabbt förändra 
genuttrycket och leda till ett cellulärt svar. I en ostimulerad cell hålls NF-κB inaktiv i 
cytoplasman av en inhibitor, I-κB.29 Detta protein innehåller flertalet så kallade ankyrin-
repetitioner, vilka tillåter I-κB att binda till NF-κB.30 På ett avsnitt av NF-κB-proteinet finns 
en speciell aminosyrasekvens, nuclear localization signal (NLS), som ser till att NF-κB 
translokeras in till kärnan.31 Denna NLS döljs dock när I-κB är bunden, och NF-κB förblir i 
cytoplasman. När vissa ytreceptorer på cellen stimuleras (ex. IL-1 receptorn) aktiveras ett 
kinas vid namn I-κB kinaskinas. Det sistnämnda kommer att fosforylera ett annat kinas, I-κB 
kinas, som då blir aktiverat och som i sin tur fosforylerar två serinrester på I-κB, vilket 
märker I-κB för ubiquitinering, dvs. proteasomal degradation. Nedbrytningen av I-κB leder 
till att NLS på NF-κB blottas, med följd att NF-κB translokeras till cellkärnan.32 Där fungerar 
NF-κB som en transkriptionsfaktor och ger (ökad) expression av specifika gener, för vilka 
NF-κB har DNA-bindande sekvenser. Hos människa reglerar NF-κB gener, som kontrollerar 
cellproliferation, cellöverlevnad samt celldöd.31  
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Glucolipotoxicitet 

Fettsyror som inte oxideras orsakar cellskada och ger apoptos. I försök där man har stimulerat 
fettsyreoxidationen har man lyckats minska lipotoxiciteten.10 När man å andra sidan 
reducerar oxidationen med en hämmare av carnitin palmitoyltransferas l (CPT l), etomoxir, 
accentueras palmitatinducerad celldöd.10 CPT l katalyserar det hastighetsbestämmande steget 
i β-oxidationen av fettsyror, nämligen transporten av ”long-chain fatty acyl coenzyme A” 
(LCFA-CoA) in i mitokondrien.10 Den fria fettsyran har, innan den kan transporteras in i 
mitokondrien, kopplats till CoA av thiokinas och bildat LCFA-CoA.25 Glukos har, likt 
etomoxir, förmågan att i β-cellen minska fettoxidationen, och därigenom cellens detoxifiering 
av fettsyran.10 Anledningen har föreslagits vara den glukosderiverade produktionen av 
malonyl-CoA.33,34,35 Malonyl-CoA inhiberar, likt etomoxir, CPT l. Malonyl-CoA bildas av 
acetyl-CoA, som i sin tur har bildats av citrat, en intermediär i glukosmetabolismen  
(Fig. 2).36,37 

 

 

Figur 2. Malonyl-CoA/LCFA-CoA modellen. 
Vid förhöjda nivåer av glukos, ökar mängden 
malonyl-CoA. Denna molekyl hämmar CPT l, 
vilket leder till en minskad β-oxidation av fria 
fettsyror. Följden blir en ackumulering av 
LCFA-CoA intracellulärt. 

 

 

Samtidigt inducerar och aktiverar glukos enzymer och transkriptionsfaktorer, som bidrar till 
fettsyntes och fettupplagring.10 Med tiden sker det därför en ackumulering av LCFA-CoA, 
och det är dessa som tros mediera effekterna av kroniskt förhöjda fettsyrenivåer. Huruvida 
LCFA-CoA i sig ger skador eller om de fungerar som prekursorer till andra skadliga 
lipidmolekyler är inte klarlagt. Vad som är klart är dock att aktiviteten hos det pro-
apoptotiska caspas-3-enzymet ökar när insulin-producerande INS-1 celler exponeras för 
palmitat tillsammans med etomoxir.10 För att palmitat ska kunna utöva sina skadliga effekter 
på cellen, krävs att fettsyran metaboliseras av cellen.10 Via inhibition av thiokinas (även 
kallad fatty acyl CoA synthetas), har det visats att esterifiering av fettsyran krävs för att den 
ska få toxisk verkan. Ytterligare metabolisering av fettsyran i form av β-oxidation reducerar, 
som beskrivet ovan, toxiciteten.10 Förhöjda fettsyrenivåer är alltså extra skadliga om de 
förekommer tillsammans med förhöjda glukosnivåer. Denna synergistiska, skadliga effekt 
benämns glukolipotoxicitet. Man har experimentellt kunnat visa att palmitat (mättad fettsyra, 
16 C) har mycket kraftig effekt på apoptosnivåerna, medan oleat (enkelomättad fettsyra, 18 
C) inte har någon skadlig inverkan.10 Detta kan sammanfattas i ett experiment, där man 
undersökte effekten av olika fettsyror vid olika glukoskoncentrationer med avseende på β-
cellsdöd (Fig. 3). 
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Figur 3. Olika fettsyrors effekt på β-cellen vid varierade glukoskoncentrationer. INS 832/13 celler odlades i 24 timmar. 
Cellerna behandlades med 5 (G5) eller 20 (G20) mM glukos samt 0 (control); 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 eller 0,4 mM palmitat (Bild 
A). Cellerna behandlades även med 5 (G5), 11 (G11) eller 20 (G20) mM glukos, i frånvaro (control) eller närvaro av 
palmitat (Pal), oleat (Ol) eller linoleat (Lin) (Bild B). Resultaten visar procent döda celler av totala cellantalet. (från ref 10) 

Mekanismen bakom fettsyremedierad apoptos är, som tidigare nämnts, inte klarlagd. 
Föreslagna mekanismer inkluderar ökad de novo ceramid produktion38, påverkad 
mitokondriefunktion och cytokrom C frisättning39, aktivering av PKC och calpain-1040,41 
samt inhibering av PKB.42 Ett intressant förslag på mekanism är att de av palmitat förhöjda 
apoptosnivåerna beror på förändrad NF-κB-signalering. Medan Rakatzi et al rapporterade en 
10-faldig NF-κB-signalering hos palmitatexponerade β-celler jämfört med kontroll43 kunde 
Kharroubi et al inte påvisa någon aktivering och menade att NF- κB aktivering med största 
sannolikhet inte spelar någon roll i fettsyreinducerad celldysfunktion och apoptos.44 Den 
senare studien visade snarare på en tendens att NF-κB-aktiveringen var lägre hos 
palmitatexponerade celler. Precis som inflammationsprocessen, där viss aktivering är positiv, 
medan överaktivering är förödande, kan NF-κB-aktiveringen liknas vid en vågskål. En 
överaktivering får vågskålen att tippa över, men även en för låg grad av aktivering skulle 
kunna vara negativ. Skulle det kunna vara så att palmitat sänker den NF-κB-reglerade 
inflammatoriska signaleringen hos β- cellen till en suboptimal nivå? Preliminära studier, som 
visar att det hos β-celler föreligger en förändrad NF-κB-aktivering till följd av 
fettsyreexponering, stödjer denna tanke. Oleat visade sig öka NF-κB-aktiveringen, medan 
palmitat sänkte NF-κB-aktiveringen. (Hovsepyan et al, opublicerade resultat).  Resultaten 
skulle kunna ligga i linje med vad Kharroubi et al visade.44 Den av plamitat inducerade 
sänkningen i NF-κB-aktivering skulle kunna leda till lägre frisättning av IL-1β från β-cellen. 
För att vidare studera detta hade idealet varit att uppmäta dessa nivåer av IL-1β. Detta är dock 
metodologiskt problematiskt pga att nivåerna av IL-1β är mycket låga och därmed svåra att 
detektera. Genom att istället använda en antagonist till IL-1 receptorn skulle man eventuellt 
kunna mäta hur blockering av cytokinen påverkar β-cellens funktion. Hos INS-1E celler 
studerades, huruvida Anakinra kan minska NF-κB-signaleringen och därmed ytterligare 
försämra situationen för palmitatexponerade celler samt leda till en suboptimal NF-κB-
aktivering hos oleatexponerade celler. 
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Hypotes 
Den mättade fettsyran palmitat sänker NF-κB-signaleringen hos β-cellen till en suboptimal 
nivå, medan den omättade fettsyran oleat inte påverkar NF-κB-signaleringen. IL-1 
receptorantagonism kan dock minska NF-κB-signaleringen hos oleatexponerade celler till en 
suboptimal nivå, med försämrad glukoskänslighet och insulinsekretion som följd. 

Material och metoder 

Buffertlösningar 

PBS 
NaCl 140 mM 
KCl 2,7 mM 
Fosfat-buffert pH 
7,4 

10 mM 

 
PBS-T 
PBS  
Tween 0,05% 
 

 

 

 

 

 
Fosfat-buffert för ELISA, pH 
7,4 
  ddH2O  
Na2HPO4 10,5 

mM 
NaH2PO4 3,5 mM 

 
Insulinperoxidas för ELISA 
Fosfat-buffert  
NaCl 10 mM 
BSA 6% 
 
RIPA 

Tris pH 7,4 20 mM 
NaCl 150 mM 
SDS 0,1 % 
Triton 1 % 
Na-
Deoxycholate 

0,25 % 

EDTA 2 mM 
 PIC 1 % 

Ca5 för GSIS och ELISA, pH 7,4: 
ddH2O  
NaCl 125 mM 
KCl 5,9 mM 
MgCl2 1,2 mM 
CaCl2 1,28 mM 
HEPES 25 mM 
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 Na3Va4 1 mM 
 
Lysis buffert 
PBS  
Triton 1 % 
PIC 0,4 % 
Na3Va4 5 mM 
 
Running buffert för Western 
blotting, pH 8,3 
ddH2O  
Tris 25 mM 
Glycin 250 mM 
SDS 0,1% 
 
Transfer buffert för Western 
blotting, pH 8,3 
ddH2O  
Metanol 20% 
Tris 25 mM 
Glycin 250 mM 
SDS 0,02% 

Cellodling 

Insulinomceller från råtta, INS-1E45, (passage 75-90) odlades i humidifierad atmosfär (innehållande 
5% CO2) i RPMI 1640 medium, som supplementerats med 10 mM HEPES, 10% fetalt bovint serum, 
2 mM glutamin, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomycin, 1 mM sodium pyruvat samt 50 µM 2-
mercaptoethanol. Under odling observerades cellerna i mikroskop, och tätheten bedömdes. Vid 
konfluens togs det gamla mediet bort från odlingsflaskan, varefter cellerna sköljdes med PBS. 
Trypsin-EDTA (5 ml) sattes till flaskan, som sedan inkuberades i 37 °C i 6 minuter. Därefter tillsattes 
10 ml odlingsmedium. Hela flaskans innehåll överfördes till ett provrör. Från provröret togs 12 µl 
som överfördes till en Bürkerkammare för fastställande av cellmängd. Provröret centrifugerades i 5 
minuter, 1000 varv/min. Supernatanten hälldes bort varefter cellerna suspenderades i 1 ml av 
odlingsmedium. En volym motsvarande ca 2 miljoner celler av denna suspension sattes till en ny 
odlingsflaska, som tidigare fyllts med 13 ml odlingsmedium. För de olika experimenten såddes 
cellerna ut med en täthet av 3 x 1O5 celler/brunn i en 24 brunns odlingsplatta. Cellerna odlades i 48 
timmar innan respektive försök påbörjades. 

Odlingsmedium innehållande palmitat eller oleat bereddes från koncentrerade lösningar (100 mM) av 
fettsyrorna. Dessa koncentrat tillverkades genom att lösa upp respektive fettsyra i 50% etanol (som 
värmts till 60° C) och användes sedan som grund för att bereda mediumlösningar med 
fettkoncentrationerna 0,25 respektive 0,5 mM. Fettsyrorna tilläts att komplexbinda med 0,25% BSA i 
37 °C i 30 minuter.  

INS-1E celler odlades i närvaro av 0,25 mM palmitat eller oleat i 24 timmar (Fig. 4). INS-1E celler 
odlades även i frånvaro av fettsyror. Till odlingsmediet, som dessa kontrollceller exponerades för, 
tillsattes etanol i samma omfattning som mediet innehållande fettsyror. Till vissa brunnar adderades 
en IL-1 receptor antagonist, Anakinra (R&D systems), i koncentrationerna 200 eller 500 ng/ml. 
Experiment utfördes också, där Anakinrakoncentrationen var 1000 ng/ml. 
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Figur 4. INS-1E celler odlades i närvaro av palmitat (P) eller oleat (O) i 24 timmar. INS-1E celler odlades även i frånvaro 
av fettsyror (C). Anakinra (200 eller 500 ng/ml) adderades till vissa brunnar. Vid de påföljande GSIS-försöken behandlades 
hälften av cellerna med 2 mM glukos och hälften med 20 mM glukos. 

 

INS-1E celler odlades också i närvaro av 0,5 mM palmitat respektive oleat i 1, 4, 7 och 24 timmar. 
Vissa celler exponerades dessutom för IL-1b (4 ng/ml) under 1 timme. Till celler som inte 
exponerades för fettsyra eller IL-1b tillsattes etanol motsvarade den mängd som fettsyre-exponerade 
celler utsattes för under 24 timmar. 

Glukosstimulerad insulinfrisättning 

Efter fettsyre- och Anakinraexponering utfördes en glukosstimulerad insulinfrisättning (GSIS), 
väsentligen enligt tidigare beskrivning.46 Odlingsmediet togs bort från brunnarna, varefter 
odlingsmedium med 1 mM glukos tillsattes. Odlingsplattan ställdes i 37 °C i 1 timme, varefter detta 
medium togs bort och brunnarna tvättades med Ca5 (se ovan) supplementerat med 0,1% BSA. 
Cellerna fick sedan stå i Ca5 (+0,1% BSA) i 37 °C i 30 minuter. Ca5 blandningen togs bort och 
glukoslösningar tillsattes. Hälften av brunnarna behandlades med 2 mM glukos, löst i Ca5 (+0,1% 
BSA). Den andra hälften behandlades med 20 mM glukos, löst i Ca5 (+0,1% BSA). Cellerna fick 
sedan stå i 37 °C i 30 minuter. Efter detta ställdes plattan på is och 400 µl av lösningen i respektive 
brunn samlades upp och pipetterades ned i eppendorfrör. Dessa rör centrifugerades 10 minuter, 10000 
varv/min i 4 °C. Supernatanten (350 µl) överfördes till nya rör, som frystes (-20 °C). 

Insulinmätningar 

För proverna erhållna i GSIS-försöken utfördes adekvata spädningar, varefter deras insulininnehåll 
bestämdes. Detta skedde i allt väsentligt enligt tidigare beskrivning med ELISA-baserad teknik47. I 
korthet, antikropparna mot insulin lösta i fosfat-buffert (0,08 mg antikroppar till 50 ml fosfat-buffert, 
se ovan) adderades till brunnar i 96-hålsplattor. Plattorna lämnades vid 4 °C över natten. Efter att 
plattorna rumstempererats tvättades de två gånger med PBS-T (se ovan). För att minska ospecifik 
bindning adderades 100 µl Ca5 (se ovan) innehållande casein (10 mg/ml) till varje brunn.  
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De två rader och två kolumner av brunnar, som utgjorde 96-hålsplattans periferi uteslöts från 
insulinmätningar. Till dessa brunnar adderades vatten. Plattorna fick sedan stå i 2 timmar i 37 °C. 
Därpå följde, efter rumstemperering, tvättning med PBS-T. Plattan lämnades upp och ned i 4 °C i 30 
minuter. Insulinstandard (med koncentrationer mellan 100-100 000 amol/100 µl) löst i Ca5 (+0,1% 
BSA) samt prover av medium innehållande insulin sattes till brunnarna. Plattorna fick sedan stå över 
natten i 4 °C. Efter rumstemperering av plattorna, tvättades de två gånger med PBS-T samt lämnades 
upp och ned 4 °C i 30 minuter. Insulinperoxidas (se ovan) tillsattes till varje brunn och plattorna fick 
därefter stå 4 timmar i 4 °C. Efter rumstemperering och tvättning med PBS-T adderades 100 µl 
substratlösning (TMB och K+-citrat) till varje brunn och plattan ställdes i mörker i 35 minuter. 
Slutligen mättes absorbansen spektrofotometriskt vid en våglängd av 370 nm. 
 

Totalproteinmätning 

Cellerna i brunnarna sköljdes med PBS, varefter de lyserades med RIPA (för Anakinraförsöken) 
alternativt lysis buffert (för experimenten med olika exponeringstider). Odlingsplattan kyldes med is 
och ställdes på skak i 1 timme. Brunnarna skrapades och innehållet överfördes till eppendorfrör. Det 
totala proteininnehållet i brunnarna mättes genom att 5 µl av respektive prov sattes till brunnarna i en 
96-håls mikrotiterplatta. Till plattan sattes även standardlösningar med kända proteinkoncentrationer 
(0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 µg/µl). Till samtliga brunnar adderades 25 µl av reagens A’ samt 200 
µl av reagens B (Bio-Rad Dc Protein Assay). Plattan skakades och inkuberades i mörker i 15 minuter. 
Absorbansen uppmättes sedan vid en våglängd av 690 nm. 
 

Western blotting 

Western blotting utfördes i allt väsentligt i enlighet med tidigare beskrivna tillvägagångssätt.46 
Polyacrylamidgelen (täthet 8,5 %) tillverkades genom att blanda följande kemikalier:  

1,5 M Tris-HCl pH 8,8 3,3 ml 
Akrylamid 30 % 3,68 ml 
SDS 2 % 0,67 ml 
dd H2O 5,35 ml 
TEMED 6 µl 
Ammonium persulfat (APS) 
10 % 

60 µl 

 
 
Blandningen pipetterades ned i mellanrummet mellan de glasskivor, som används för gjutning av 
elektroforesgeler. Ett tunt lager av etanol pipetterades ned på toppen av gelen, varefter gelen fick stå 
och polymerisera i en timme. Därefter togs etanolen bort, toppen av gelen sköljdes med vatten och en 
stacking gel bestående av följande kemikalier adderades: 

0,25 M Tris-HCl pH 
6,8 

2,5 ml 

Akrylamid 30 % 0,4 ml 
SDS 2 % 0,5 ml 
dd H2O 0,66 ml 
TEMED 5 µl 
APS 40 µl 
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För att kunna addera prover till gelen trycktes en kam ned i stacking-gelen och togs bort efter ca en 
timme. Gelen med de omgivande glasskivorna placerades i behållare, som fylldes med running buffer 
(se ovan). Proverna från experimenten med olika exponeringstid centrifugerades vid 12000 g i 10 
minuter och 4 °C. Supernatanten blandades med en buffert innehållande merkaptoetanol och kokades 
3 minuter, varefter den sattes till brunnarna. Två olika lösningar innehållande kända proteiner med 
varierande molekylvikt (Magic Mark Western Standard samt Page Ruler Prestained Protein Ladder) 
sattes i brunnarna längst till höger och vänster på gelen. Elektrisk spänning lades sedan över gelen; de 
första 10 minuterna 100 V, därefter 50 minuter med 200 V. Därefter följde den så kallade transfern; 
processen då proteinerna överförs från gelen till ett membran (PVDF). Membranet förbereddes genom 
att placeras i metanol i ca 10 minuter.  En ”transfer sandwich” konstruerades med membranet och 
gelen i mitten, filterpapper på var sida och tjockare fiberdukar ytterst. Detta skedde i en större 
behållare som fylldes med transfer buffert (se ovan). Denna ”sandwich” inneslöts i en plastbehållare 
som i sin tur placerades i transfer-behållaren. Transfer-behållaren fylldes med transfer buffer och en 
spänning på 100 V lades över transfer sandwichen. Efter en timme togs konstruktionen isär och 
membranet överfördes till en plastbehållare. I plastbehållaren tvättades membranet i PBS-T 2 gånger 
10 minuter. Därefter tillsattes ca 10 ml 2% ECL Advanced blocking solution (1 g pulver/50 ml PBS-
T). Membranet inkuberades i denna lösning i 60 minuter. Primära antikroppar mot fosforylerat I-κBα 
ser32/36 (Cell Signaling Technology) sattes till membranet efter sköljning med PBS-T. Membranet 
fick sedan stå över natten på skak i 4 °C. Nästföljande dag inleddes med tvättning av membranet i 
PBS-T (2 x 10 minuter). Sekundära antikroppar, lösta i ECL Advanced blocking solution (3 µl 
antikroppar/10 ml ECL Advanced blocking solution) sattes till membranet och fick verka i 60 
minuter. Återigen tvättades membranet, varefter framkallningsvätskan (ECL-lösning, 3 ml av reagent 
A och 3 ml av reagent B) adderades. Membranet placerades mörkt i 5 minuter och kunde sedan 
avläsas med Fluor-S MultiImager MAX (Bio-Rad). Signalstyrkan hos banden kvantifierades med 
Quantity One software (Bio-Rad). Ovanstående steg utfördes för att undersöka mängden fosforylerat 
I-κB. För att sedan på samma membran kunna undersöka den totala mängden I-κB tvättades 
antikropparna bort genom att membranet placerades i 0,2 mM NaOH i 30 minuter. Därefer utfördes 
samma steg som tidigare hade utförts efter transfern, med skillnaden att andra antikroppar (nu mot I-
κB, Santa Cruz Biotechnology), användes. 

 
Statistiska analyser 
Resultat uttrycks som medelvärde ± SEM. Skillnader undersöktes med hjälp av oparat t-test. 
Ett P värde lägre än 0.05 ansågs indikera statistisk signifikans. 

 

Resultat 
För att studera hur viabiliteten hos celler exponerade för fettsyror förändras av 
cytokinreceptorantagonism odlades INS-1E celler i frånvaro (kontroll) eller närvaro av 0,25 
mM palmitat eller oleat (+0,25 % BSA) i 24 timmar. I både kontroll-, palmitat- och 
oleatgruppen fanns celler som dessutom exponerades för IL-1 receptorantagonisten Anakinra 
under samma tid. Cellernas viabilitet bedömdes genom att undersöka deras förmåga att svara 
på låga respektive höga glukoskoncentrationer. Insulinsekretionen hos Anakinraexponerade 
celler jämfördes med den hos icke Anakinraexponerade celler. Denna jämförelse gjordes i 
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samtliga grupper, dvs för kontroll, plamitat och oleat stimulerade med 2 mM glukos (C2, P2, 
O2) samt 20 mM glukos (C20, P20, O20). Detta gjordes dels för de tre experiment där 
Anakinrakoncentrationen var 200 ng/ml, dels för de tre där koncentrationen var 500 ng/ml 
samt slutligen för de sex experiment där koncentrationen var 1000 ng/ml. Insulinmängderna 
var normaliserade till totalmängden protein. 

I de tre experiment där Anakinrakoncentrationen var 200 ng/ml kunde inga signifikanta 
skillnader mellan insulinsekretionen hos Anakinraexponerade och icke Anakinraexponerade 
celler påvisas. Detta var även fallet för försöken med Anakinrakoncentrationen 500 ng/ml. 
Noteras bör, att för försöken med koncentrationen 200 ng/ml och 500 ng/ml användes samma 
icke Anakinraexponerade celler. För att utesluta möjligheten att en för låg 
Anakinrakoncentration var orsaken till de icke-signifikanta resultaten, utfördes ytterligare sex 
experiment där Anakinrakoncentrationen hade höjts till 1000 ng/ml. Även vid denna 
koncentration kunde dock inga signifikanta skillnader påvisas (Fig. 5). 

Figur 5. Effekt av IL-1 receptor antagonism på glukosstimulerad insulinfrisättning (GSIS) från celler odlade i frånvaro 
(kontroll, C) eller närvaro av 0,25 mM palmitat (P) eller oleat (O) (+0,25 % BSA) i 24 timmar. Celler i Anakinragruppen 
exponerades under samma 24-timmars period för 200 (A), 500 (B) eller 1000 (C) ng/ml Anakinra. Ett GSIS försök utfördes 
sedan, där cellerna i 30 minuter stimulerades med antingen 2 (C2, P2, O2) eller 20 (C20, P20, O20) mM glukos. Resultaten 
visar medelvärde ± SEM för 3-6 oberoende försök. Y-axeln visar insulinsekretionen normaliserad till proteinmängd (fmol 
insulin/µg protein). Observera att samma icke Anakinraexponerade celler används som referens i försöken med 
koncentrationerna 200 och 500 ng/ml. Några signifikanta skillnader mellan Anakinraexponerade och icke 
Anakinraexponerade celler kunde ej påvisas, vare sig i kontroll-, palmitat-, eller oleatgruppen. 
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Effekterna av palmitat och oleat på NF-κB-signaleringen hos INS-1E celler undersöktes 
genom att cellerna odlades i 0,5 mM palmitat respektive oleat i 1, 4, 7, 24 timmar. Mängden 
fosforylerat I-κB samt totalmängden I-κB intracellulärt analyserades med hjälp av Western 
blotting. Några signifikanta skillnader för de totala mängderna I-κB i de olika grupperna 
kunde ej ses. Vad gäller fosforylerat I-κB kunde i alla nio försök ett tydligt band iakttas för 
den positiva kontrollen (4 ng/ml IL-1β i 1 timme) (Fig. 6). För de övriga proverna kunde inga 
band ses som distinkt skiljde sig från bakgrundssignalen, även när mängden protein ökades 
från 25 till 200 µg protein per brunn. 

 

                         

Figur 6. Mängden fosforylerat I-κB i kontroll INS-1E celler (C), i INS-1E celler exponerade för 0,5 mM palmitat (P) 
eller oleat (O) i 1, 4, 7 eller 24 timmar. INS-1E celler exponerades även för 4 ng/ml IL-1β (IL-1) under 1 timme. Pilen 
markerar positionen för I-κB (40 kDa). OB, ospecifika band, representerar andra proteiner, som har viss affinitet för 
antikroppen mot fosforylerat I-κB. Det visade experimentet är representativt för nio liknande experiment. 

 

Diskussion 

Den i blodet fria fettsyran palmitat, har visats kunna inducera apoptos hos β-cellen, något 
som inte observeras lika starkt i närvaro av oleat.11 Hos INS-1E celler exponerade för 
palmitat är ökningen av apoptosen en funktion av tiden, ju längre exponeringstid, desto högre 
grad av apoptos.44 Fastän IL-1 stimulering leder till aktivering av NF-κB beroende gener som 
är skadliga för β-cellen (ex iNOS)6 är det inte klarlagt om förändrad NF-κB-signalering kan 
bidra till den palmitatinducerade apoptosen. Resultat från en ännu icke publicerad studie 
(Hoysepyan et al) visade att när insulinproducerande β-celler exponerades för antingen 
palmitat eller oleat och därefter analyserades med avseende på förändringar i expression av 
en mängd protein var de palmitat-inducerade förändringarna förenliga med minskad NF-κB-
signalering. I celler exponerade för oleat sågs ingen förändring i denna signalering. Som 
tidigare nämnts, har palmitat visats kunna ge upphov till dels en tiofaldig ökning av NF-κB 
akitviteten43 och dels en tendens till minskning av NF-κB akitviteten.44 I den senare studien 

 C   C   P1  O1  P4  O4  P7 O7 P24 O24 IL-1IL-1 

 OB 
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höll man före att palmitatinducerad apoptos beror på ER stress och är NF-κB oberoende.44 
Som framgår av de ännu opublicerade resultaten kan den senare slutsatsen vara förhastad. 
Hypotesen som har prövats i denna studie är att även en minskning av NF-κB-signaleringen 
skulle kunna vara en faktor vid palmitatinducerad apoptos. 

En biologisk process kan antas vara optimal under ”normala” (kontroll) betingelser. Om NF-
κB-signaleringen hämmas skulle detta också kunna ge upphov till ökad apoptos. Alltså skulle 
inte bar en höjning utan också en sänkning av NF-κB-signaleringen kunna ge ökad apoptos, 
(Fig. 7). 

 

 

 

Figur 7. Bilden visar en modell för hur 
graden av NF-κB-signalering skulle 
kunna påverka apoptosen. Hos 
kontrollceller (c) föreligger en viss grad 
av NF-κB-aktivering, som kan ses som 
”optimal”. IL-1β har tydligt visats öka 
NF-κB-aktiveringen, med ökad apoptos 
som följd. En orsak till att palmitat 
inducerar apoptos, skulle kunna vara att 
denna fettsyra inhiberar NF-κB-
signaleringen och sänker den till en 
suboptimal nivå. Den i figuren beskrivna 
modellen, låg till grund för hypotes i detta 
arbete. 

 

Slutsatsen att NF- κB-signalering inte var påverkad av palmitat44 baserade sig på försök 
gjorda med EMSA.48 Resultaten kan tolkas som att en viss NF-κB-aktivering existerar i både 
kontrollsituationen samt hos palmitat- respektive oleatexponerade celler. Denna aktivering 
var dock markant lägre än den cytokininducerade NF-κB-aktiveringen (TNF-α användes som 
positiv kontroll). Som nämnts ovan, kunde man i deras experiment se en tendens till minskad 
NF-κB-aktivering hos palmitatexponerade celler, en minskning som endast kunde iakttas 
efter 12 timmar.44 Vid de två andra exponeringstiderna, 0,5 samt 4 timmar, kunde ingen 
skillnad påvisas mellan kontroll och palmitat. Detta är intressant, sett i relation till den 
tidsberoende ökningen av apoptos som palmitatexponering har. Tanken med föreliggande 
studie var att undersöka hur palmitat respektive oleat förändrar NF-κB-signaleringen över tid. 
Exponeringstiderna som valdes i detta experiment var 1, 4, 7 samt 24 timmar. Som nämnts i 
resultatdelen var det, bortsett från i den positiva kontrollen, ej möjligt att urskilja några band 
från bakgrundssignalen. Detta skulle kunna tolkas som att det hos kontroll samt palmitat- och 
oleatexponerade celler ej föreligger någon NF-κB-aktivering. Detta påstående är dock sant 
endast om metoden hade haft en sådan känslighet, att även de allra lägsta nivåerna av NF-κB-
aktivering hade kunnat detekteras. Eftersom ingen aktivering kunde iakttas i annat än den 
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positiva kontrollen, är det också omöjligt att uttala sig om en eventuellt suboptimal NF-κB-
aktivering hos palmitatexponerade celler. Hypotesen kunde således varken verifieras eller 
falsifieras. Ett tydligt resultat är dock att exponering för palmitat (och oleat) inte ger samma 
höga nivå av NF-κB-aktivering som IL-1β stimulering gör. 

Hur höga måste då nivåerna av fosforylerat I-κB vara för att kunna detekteras med Western 
blotting? Western blotting anses ändå vara en relativt känslig metod. Den tiofaldiga ökningen 
av NF-κB-signaleringen som rapporterats av Rakatzi et al borde ha givit utslag i detta försök. 

Val av metod kan då diskuteras, eftersom EMSA tycks kunna påvisa låga nivåer av NF-κB-
signalering, som Western blotting ej kan detektera. Risken för att få ett falskt positivt resultat 
är dock en nackdel med EMSA. Detta beror på att EMSA bygger på detektion av NF-κB, som 
har translokerat till kärnan och bundit till en specifik oligonukleotid. I-κB måste, för att denna 
bindning ska vara möjlig, ha släppt från NF-κB. Likt alla kemiska icke-kovalenta bindningar, 
är bindningen mellan I-κB och NF-κB reversibel och I-κB kan släppa från NF-κB utan att ha 
fosforylerats och brutits ned. Bindningen är alltså snarare en jämvikt, än ett absolut 
förhållande. Den fria NF-κB molekylen kan binda oligonukleotiden och ge en (svag) falsk 
positiv signal. Denna risk föreligger dock inte i Western blotting metoden. För att NF-κB 
skall bli aktiverat krävs att I-κB fosforyleras av I-κB kinaset. Detta sker på signal utifrån, ex. 
att IL-1β binder till sin receptor. Mängden fosforylerat I-κB blir därför en markör på graden 
av NF-κB-signalering, och denna markör uppmäts alltså med Western blotting. Då 
fosforylerat I-κB endast kan detekteras om NF-κB-signaleringen är påslagen, finns det i 
Western blotting metoden ej någon risk för ett falskt positivt resultat. De nivåer av icke 
cytokininducerad NF-κB-signalering som Kharroubi et al kunde se i EMSA44, skulle därför 
kunna vara en effekt av den bakgrundssignal, som enligt ovanstående resonemang kan 
uppkomma. Minskningen hos palmitatexponerade celler skulle då kunna bero på en lägre 
bakgrundssignal. Att utföra en undersökning liknande den av Kharroubi et al, men att istället 
använda Western blotting, skulle kunna ha bekräftat deras resultat utan risk för ett falskt 
positivt resultat. Nämnas bör, att Western blotting är en mindre känslig metod än EMSA. 
Western blotting och EMSA-metoden har dock flertalet likheter. Båda löper över flera dagar 
och involverar många steg, vilket ökar antalet möjliga felkällor. Gelelektrofores används i 
båda metoderna. 

Exakt hur palmitat skulle ge den förändrade NF-κB-aktiviteten har ej föreslagits. Man kan 
naturligtvis inte vara säker på att den eventuella palmitatinducerade förändringen av NF-κB-
aktiviteten involverar I-κB och dess fosforylering. Måhända är det så att NF-κB blir aktiverat 
på något annat sätt än att I-κB blir fosforylerat och bryts ned. En sådan förändring skulle inte 
kunna ses i ett Western blot-försök, där antikroppar mot fosforylerat I-κB används. En fördel 
med EMSA-metoden är därför att den detekterar NF-κB som är aktivt och kapabelt att binda 
DNA. Det finns i och för sig antikroppar som kan användas vid Western blotting, som binder 
till subenheter på den aktiva NF-κB-molekylen. Försök utfördes också parallellt med de i 
texten beskrivna försöken, där dessa antikroppar användes. Av någon anledning fungerade 
dock inte dessa antikroppar. Vad gäller försöken med IL-1 antagonism, var tanken att hos 
oleatceller orsaka en lägre NF-κB-aktivering. I dessa försök var det dock ej möjligt att se 
några signifikanta förändringar. Den troliga förklaringen till detta, är att nivåerna av IL-1β 
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har visat sig vara mycket låga hos INS-1E celler. Ett kompetetivt hämmande av IL-1β var 
därför ej möjligt, och Anakinra gav således inga förändringar. Vad som skulle vara intressat 
att gå vidare med är att utföra en EMSA-baserad undersökning likt den gjord av Kharroubi et 
al. Skulle vi kunna upprepa deras resultat, och kanske se en starkare tendens efter 24 timmar? 
Problematiken med risken för ett falskt positivt resultat kvarstår dock med denna metod. 
Vidare skulle vi kunna mäta effekten av Anakinra-exponering på apoptosen hos β-cellerna, 
istället för att mäta insulinfrisättningsförmågan. Även i detta fall blir det dock en fråga om 
känsligheten i denna metod.  

På ett mer konkret plan, lider idag 180 miljoner människor i världen av diabetes. Den siffran 
beräknas vara dubblerad år 2030.49 Denna explosionsartade ökning kommer att i framtiden ta 
i anspråk en allt större del av sjukvårdsbudgeten. Många fall av T2DM skulle kunna 
undvikas, med bättre kost- och motionsvanor. Det måste ligga i samhällets intresse att 
tydligare informera medborgarna om de ”vällevnadssjukdomar” som kan bli följden av ett 
ohälsosamt leverne. Avslutningsvis, forskningens mål är att fördjupa vår kunskap om 
verkligheten. Metodvalet i en experimentsituation kan dock ha en avgörande betydelse för 
resultatet. Stor försiktighet bör därför iakttas vid tolkningen av data. En vetenskapsteoretisk 
analys av forskningsmetodiken är av största vikt. 
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