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Sammanfattning 
Under utvecklingen av diabetes, förlorar β-cellerna sin förmåga att utsöndra insulin, 

minskar i cellmassa och slutligen genomgår β-celldöd. Det är dock inte känt vilka 

genetiska faktorer som gör att β-cellerna i diabetiska individer genomgår dessa 

förändringar som slutligen leder till β-celldöd. En faktor som är känd i utvecklingen 

av både typ 1 och typ 2 diabetes är ER-stress. En förhöjd och förlängd ER-stressnivå 

leder till en ökad nivå av β-celldöd. En avsaknad av keratin 8 (K8) har i studier visat 

sig leda till en omlokalisering av glukostransportören GLUT2 samt till osymmetriska 

och mindre insulinfyllda granuler i β-cellerna. Det har även observerats förändringar 

i morfologin av mitokondrier i β-celler och i glukosnivån i blodet hos möss med 

avsaknad av K8. K8 är alltså en viktig faktor i normal insulinutsöndring och 

upprätthållning av glukosjämvikt. En förlängd stress på β-celler genom behandling av 

streptozotocin som är en β-cellspecifik kemikalie har även påvisat en förhöjd nivå av 

K8 i respons till behandlingen.  

Därför är målsättningen i detta pro-gradu projekt att undersöka hur närvaron och 

frånvaron av K8 i samband med olika stressorer påverkar lokaliseringen av ER-

stressproteinet GRP78, apoptos och stressnivån i endoplasmiska retiklet (ER) i β-

celler. Avhandlingen kommer även att fokusera på hur K8 reagerar i respons till ER-

stressen i form av fosforylering, uttryck och omorgansering. 

I avhandlingen användes MIN6-celler som modell för β-celler. De MIN6 celler som 

användes var K8/K18 överexpresserande, pcDNA tranfekterade och otransfekterade 

MIN6-celler. Musmodeller med och utan K8 uttryck användes som modeller i ex vivo 

experiment. Analyserna genomfördes främst med hjälp av western blot och 

immunofluorescens färgning för mikroskopisk analys. 

Överexpression av K8 i MIN6-celler ledde till en fördröjd ökning i ER-stress vid 

behandling av en ER-stress inducerande kemikalie (tunicamycin). Detta resultat 

indikerar att närvaro av K8 i MIN6 celler påverkar känsligheten för, eller regleringen 

av ER-stress. En förlängd behandling (24 h) med tunicamycin resulterade i en förhöjd 



 
 

K8 nivå både i ex-vivo experiment med β-celler från isolerade Langerhanska öar och 

i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler, vilket också indikerar att K8 har en roll i 

regleringen av ER-stress. GRP78 omlokaliseras i samband med en förhöjd ER-

stressnivå. Dessa resultat påvisar en involvering av K8 i β-cellernas respons till ER-

stress. 
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1. Introduktion 

Finland är det land med högst prevalens av typ 1-diabetes (T1D) i världen, och 

tillsammans med typ 2-diabetes (T2D) finns det 500 000 diabetiker i Finland. Enligt 

Diabetesförbundet i Finland lider cirka 50 000 av 500 000 diabetiker av T1D och de 

resterande av T2D (www.diabetesliitto.fi). Att insjukna i T1D och T2D innebär att 

kroppens β-celler, som finns i Langerhanska cellöar i bukspottskörteln inte längre är 

fullständigt funktionella.  

β-cellens uppgift är att utsöndra insulin och inducera en lagring av glukos i kroppens 

vävnader, om denna funktion inte fungerar och glukosnivån i blodet är förhöjt leder 

det till diabetes. I T2D förekommer bland annat insulinresistens, insulinresistens 

bidrar till en förhöjd glukosnivå i blodet och är således också en faktor att ta i 

beaktande i T2D. (Donath, Halban, 2004) Det är känt att det är β-cellerna som förlorar 

sin funktionsförmåga, minskar i massa och slutligen genomgår apoptos i samband med 

diabetes, men det är inte känt vilka faktorer som ligger bakom detta beteende.  

ER-stress är en faktor som noterats vara en gemensam nämnare för både T1D och T2D 

i samband med β-celldöd. ER som nätverk ansvarar tillsammans med golgiapparaten 

för bland annat proteinsyntes, - mognad och även transport och frigörelse av korrekta 

proteiner. (Hotamisligil, 2008) ER-stress innebär att det ansamlas oveckade eller 

felaktigt veckade proteiner i ER. ER-stress kan uppstå som en följd av bland annat 

metabolisk stress och inflammatoriska faktorer. Dessa faktorer är närvarande i både 

T1D och T2D, T1D är en autoimmun sjukdom där inflammatoriska faktorer är 

närvarande på grund av att autoreaktiva T-celler attackerar de kroppsegna β-cellerna 

och T2D är en livsstilsrelaterad sjukdom där metabolisk stress är en del av vardagen. 

(Rutkowski, Kaufman, 2004) 

Detta projekt fokuserar på intermediärfilament i β-cellen. Intermediärfilament utgör 

tillsammans med mikrofilament och mikrotubuli cellens cytoskelett. I avhandlingen 

ligger fokuset på proteinerna keratin 8 (K8) och keratin 18 (K18), som bygger upp 

intermediärfilament i β-cellen, och deras roll i samband med en förhöjd ER-stress i β-

celler. Keratiner har som uppgift att skydda cellen från mekanisk- och icke-mekanisk 

stress, och är även involverade i signalering, respons till stress och apoptos. 

(Coulombe, Omary, 2002) Keratin i β-celler har visat sig påverka mitokondriernas 

morfologi, insulingranulernas storlek och symmetri och lokaliseringen av 
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glukostransportören GLUT2 vilket ger en indikation på att de har en roll i β-cellernas 

funktion. (Alam et al., 2013, Jheng et al., 2012, Silvander et al., 2017) 

Målet i denna pro-gradu är att klargöra om K8 har en roll vid ER-stress i β-celler när 

det handlar om reglering av apoptos och ER-stressnivå. Målet är även att undersöka 

om K8 påverkas vid ER-stress i form av fosforylering, reglering av protein nivå eller 

omorganisering. 

 

2. Litteraturöversikt 

 

2.1 Bukspottskörtelns struktur och uppbyggnad 

Bukspottskörteln är ett organ som är placerat i bukhålan bakom magsäcken och i 

närheten av tolvfingertarmen i människan. Bukspottskörtelns längd i en vuxen 

människa är cirka 14 – 18 cm och består av en huvud-, nack-, mitt-, och svansdel. 

Huvuddelen har mest massa medan nack-, mitt-, och svansdelen vartefter minskar i 

massa. (Bockman, 1993) Huvuddelen är placerad bakom magsäcken och början av 

tolvfingertarmen medan svansdelen sträcker sig ända till den vänstra njuren och är fast 

i mjälten (Figur 1). Bukspottskörtelns placering i kroppen gör att den är svår att 

komma åt och studera. (Pansky, 1990) Bukspottskörteln har olika uppgifter i kroppen. 

Dessa involverar både reglering av matspjälkningen och reglering av glukosnivån. De 

olika funktionerna leder till att bukspottskörteln är uppbyggd av två olika vävnader: 

en endokrin vävnad och en exokrin vävnad. 

 

2.1.1 Den exokrina bukspottskörteln 

Den exokrina vävnaden i bukspottskörteln består till största delen av acinarceller som 

tillsammans bildar acini. Acini är ett kluster av acinarceller som producerar 

matspjälkningsenzymer. Acinarcellerna utsöndrar flera olika matspjälkningsenzymer 

(pankreassaft) som deltar i matsmältningen och även bikarbonat som neutraliserar det 

sura maginnehållet som förs från magsäcken till tolvfingertarmen. Acini-vävnaden 

utgör 98 % av hela bukspottskörteln. (Marichal, 2010) Utsöndringen av 

matspjälkningsenzymerna sker med hjälp av ett kanalsystem som börjar från 

svansdelen i mindre kanaler. Kanalsystemet samlas sedan i en huvudsaklig kanal i 
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bukspottskörteln (den pankreatiska gången) och vandrar sedan till huvuddelen. 

Tillsammans med gallgången öppnar den pankreatiska gången upp till 

tolvfingertarmen och möjliggör för matspjälkningsenzymerna att komma ut i 

tolvfingertarmen. (Bockman, 1993)  

 

Figur 1. Bukspottskörtelns placering och uppbyggnad. Huvuddelen av bukspottskörteln är 

inbäddad i tolvfingertarmen och svansdelen som sträcker sig ända till den vänstra njuren och 

mjälten. Figuren visar även den pankreatiska gången som tillsammans med gallgången 

utsöndrar pankreassaft i tolvfingertarmen. Bildkälla: redigerad från Bockman, 1993 

 

2.2 Den endokrina bukspottskörteln 

Den endokrina bukspottskörtelns roll innefattar att utsöndra hormoner till 

blodomloppet och genom det reglera glukosjämvikten i blodet. Utsöndring av hormon 

till blodomloppet möjliggörs genom att bukspottskörtelns anatomi i den endokrina 

vävnaden är uppbyggd så att den endokrina vävnaden har ett välutvecklat 

kapillärsystem. Kapillärsystemet leder till större vener, som gör att de hormon som 

utsöndrad av endokrin vävnad blir en del av blodcirkulationssystemet. De 

Langerhanska cellöarna utgör 1 – 2 % av hela bukspottskörteln och de är utspridda i 

den exokrina vävnaden. De endokrina cellerna är ordnade i kluster med fem olika 

celltyper; β-celler, α-celler, δ-celler, polypeptid-celler (PP-celler) och ε-celler. De 



4 
 

bildar de Langerhanska cellöarna. (Marichal, 2010) Det är de Langerhanska cellöarna 

som ansvarar för glukosjämvikten i blodet. 

 

2.2.1 Langerhanska cellöar  

De Langerhanska cellöarna är uppbyggda som runda öar bestående av 5 olika 

celltyper; β-celler, α-celler, δ-celler, polypeptid-celler (PP-celler) och ε-celler. 

Eftersom bukspottskörteln ligger på en relativt oåtkomlig plats i människan studeras 

ofta Langerhanska cellöar från andra djur, som exempelvis möss. Den Langerhanska 

ön i människan skiljer dig dock lite från de i möss (Figur 2). I människan är de olika 

celltyperna fördelade relativt jämnt över öarnas massa medan musens Langerhanska 

cellö har en tydlig massa av β -celler i mitten av ön som omringas av α-celler, δ-celler, 

polypeptid-celler (PP-celler) och ε-celler. (Brissova et al., 2005) 

 Av de fem olika celltyperna som finns i de Langerhanska cellöarna är det β-cellerna 

som är de primära cellerna.  β-cellerna representerar majoriteten av cellerna i en 

Langerhansk cellö och kan utgöra 70 – 80 % av hela öns fördelning (tabell 1). En viss 

variation har dock observerats och massan kan i vissa fall utgöra endast 50 % av ön. 

(Brissova et al., 2005)  

Figur 2. De Langerhanska cellöarnas uppbyggnad i musen och människan. A. Musens 

Langerhanska öar har en tydligare uppdelning mellan de olika celltyperna. β-cellerna (gröna) 

är i mitten av den Langerhanska cellön och omringas av α-celler (röda), δ-celler (blå) och PP-

celler (gula). B. Människans Langerhanska cellöar ser annorlunda ut och de olika cellerna. Β 

-cellerna (gröna), α-celler (röda), δ-celler (blå) och PP-celler (gula) är placerade i en 

oregelbunden ordning i ön. Bildkälla: redigerad figur från Brissova et al., 2005. 
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 β-celler kan utsöndra amylin och insulin. Amylin är en peptid som är 37 aminosyror 

lång. Insulinet är dock β-cellens primära produkt och är en peptid på 51 aminosyror 

och har en kraftigt sänkande effekt på blodglukosnivån (hypoglykemisk verkan) 

genom att inducera lagring av glukos i olika vävnader (avsnitt 2.2.2). (Marichal, 2010) 

Produkten av insulintranskription är en inaktiv preproinsulin polypeptid. För att 

preproinsulin ska bli moget insulin krävs en klyvning av preproinsulinet i ER för att 

ge produkten proinsulin. Proinsulin kan sedan veckas korrekt och transporteras till 

golgiapparaten och packas in i sekretoriska granuler där insulinet förvaras och mognar 

från proinsulin till aktivt insulin som sedan exocyteras ur β-cellen. (Kim, M. et al., 

2012) I en β-cell tros det finnas 9 – 13 000 granuler som kan utsöndras, på basis av 

människans behov och medelsnittsmängden av insulin i varje granul kan man anta att 

en β-cell utsöndrar cirka 1012 granuler per dag. Insulinutsöndringen behandlas mer 

specifikt i avsnitt 2.2.2.   

α-celler utsöndrar glukagon, som är en peptid på 29 aminosyror och har en motsatt 

effekt till insulin och höjer glukosnivån i blodet genom att stimulera frisättning av 

glukos från lagring. (Murlin et al., 1923) Glukagon lagras i granuler i α-celler och 

skapas genom en klyvningsprocess från proglukagon som är en peptid på 180 

aminosyror. Cirka 15 – 20 % av Langerhanska cellöars massa tros vara α-celler. Dock 

har det observerats en viss skillnad från ö till ö. (Marichal, 2010) 

Tabell 1. Den typiska fördelningen av celler i Langerhanska cellöar, cellfördelningen 

kan variera mellan öar. (Brissova et al., 2005) 

Typ av cell  Volym % av total ö-massa Huvudsaklig peptid vid 

utsöndring 

β-celler 70 - 80 % Insulin 

α-celler 15 - 20% Glukagon 

δ-celler 5 - 10 % Somatostatin 

ε-Celler 1 - 2 % Ghrelin 

PP-celler 1 Pankreatisk polypeptid 

 

δ-celler utsöndrar somatostatin, som kan inhibera utsöndringen av både glukagon och 

insulin. δ-celler liknar små neuroner mest av alla celler i den Langerhanska ön, dessa 

utgör cirka 5 – 10 % av massan av Langerhanska cellöar. PP-cellerna och ε-celler 



6 
 

täcker en väldigt liten del av Langerhanska cellöar. PP-cellerna utsöndrar 

pankreaspolypeptid och ε-celler utsöndrar hormonet ghrelin. Ghrelin är en faktor i 

tillväxtfaktorfrisättning, metabolisk reglering och i energibalansen. (Marichal, 2010) 

 

2.2.2 Insulinutsöndringen 

β-cellernas preliminära uppgift är att sköta insulinutsöndringen, vilket hör till en av de 

viktigaste uppgifterna som bukspottskörteln har. Vid en förhöjd glukosnivå i kroppen 

är det β-cellerna som svarar och utsöndrar insulin för att glukosnivån ska sänkas.  

Insulinutsöndringen är bifasisk, vilket innebär att den kan indelas i två faser. En fas 

initieras direkt efter glukosstimulering (initierande utsöndring). Den initierande 

utsöndringen kan vara några minuter.  Den andra fasen karaktäriseras av en mer 

utdragen och dämpad insulinutsöndring (förstärkande utsöndring), den förstärkande 

utsöndringen varar tills glukosnivån återgått till basala nivåer och kan vara upp till 

några timmar. (Barg et al., 2001, Curry, Bennett & Grodsky, 1968) Den utsöndring 

som initieras direkt efter glukosstimuli brukar kallas den KATP-kanalberoende-

signalvägen och den långsamma, förstärkande insulinutsöndringen korreleras med en 

KATP-kanaloberoende-signalväg. (Taguchi et al., 1995)  

Insulin utsöndras med hjälp av exocytos av insulinfyllda granuler. Insulingranulerna 

kan vara placerade direkt vid plasmamembranet av β-cellerna men även djupare in i 

cellen. De olika signalvägarna tros vara korrelerade med de olika signalvägarna. De 

granuler som är nära plasmamembranet hör till de granuler som utsöndras direkt vid 

glukosstimuli (KATP-kanalberoende signalvägen) medan de granuler som är placerade 

längre från membranet i cellerna hör till de som utsöndras i samband med den 

förstärkande signalvägen ( en KATP-kanaloberoende-signalvägen). (Henquin, 2000)  

De extracellulära glukosmolekylerna som ökar vid en förhöjd glukosnivå i kroppen 

ska transporteras över β-cellernas plasmamembran och genom det leda till en 

utsöndring av insulin. Detta möjliggörs med hjälp av glukostransportprotein, i gnagare  

är glukostransportprotein 2 (GLUT 2) den mest dominanta glukostransportören medan 

glukostransportör 1 (GLUT 1) och glukostransportör 3 (GLUT 3) är mera dominanta 

än GLUT 2 i människan. (Wang, Z., Thurmond, 2009, McCulloch et al., 2011) 

Initialt vid en förhöjd glukosnivå nedbryts de glukosmolekyler som blivit 

transporterade över β-cellernas plasmamembran och leder till ett förändrat förhållande 
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mellan ATP och ADP i cellen. ATP- koncentrationen ökar och till följd av denna 

förändring stängs KATP kanaler som finns i β-cellerna (det är den KATP-kanalberoende-

signalvägen, som korrelerar med den initierande utsöndringen av insulin). I samband 

med KATP -kanalernas stängning ökar Kaliumhalten i β-cellerna vilket inducerar en 

elektrisk aktivitet i β-cellernas cellmembran i form av oscillationer mellan hög 

elektrisk aktivitet och låg elektrisk aktivitet och följs sedan av en 

membrandepolarisering. (Rorsman, Renström, 2003) Ca2+- kanaler är också viktiga i 

insulinutsöndringen och deras funktion är beroende av de elektriska oscillationer som 

uppstår. När membranpotentialen är hög i β-cellerna öppnas Ca2+ - kanaler vilket leder 

till en ökad koncentration av kalcium i β-cellerna. Den höga koncentrationen kalcium 

leder i sin tur sedan till exocytos av insulinfyllda granuler ur β-cellen. (Barg et al., 

2001) Denna utsöndring av insulin är direkt beroende av kaliumkanalerna och 

kalciumkanalernas funktion, där insulingranulerna utsöndras som en direkt respons till 

de glukosmolekyler som glukostransportörerna transporterar över β-cellens 

plasmamembran. 

 

 

 

 

Figur 3. En översikt över grundprincipen för β-cellens insulinutsöndring. Glukos 

transporteras över plasmamembranet med hjälp av GLUT2-transportören för att nedbrytas. 

Nedbrytningen leder till en förändring i ATP/ADP förhållandet i cellen vilket leder till 

stängning av Kaliumkanaler. Ψ symbolen står för membranpotentialen som sedan förändras 

och påverkar öppningen och stängningen av kalciumkanalerna. [Ca2+] står för koncentrationen 

av kalcium vilket ökar som en följd av förändringen i membranpotentialen. Förändringen av 

[Ca2+] leder sedan till exocytos av insulingranuler.  Bildkälla: redigerad figur från (Rorsman, 

Renström, 2003) 
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Den förstärkande signalvägen som korreleras med den KATP-kanaloberoende-

signalvägen är mycket mera obekant. Det är dock kännt att den förstärkande 

signalvägen är oberoende av kalcium koncentrationens förändring för att åstadkomma 

utsöndring, dvs mängden insulinfyllda granuler som utsöndras kan ändra trots att Ca2+-

koncentrationen är oförändrad. (Gembal et al., 1993) Aktivering av proteinkinas A 

eller C, produktion av kväveoxid, glutamat, lipid-deriverade signaler har påvisats vara 

faktorer som kan vara delaktiga i den KATP-kanaloberoende-signalvägen.(Henquin, 

2000) 

Insulinutsöndringen är alltså en mycket komplicerad process med många olika 

infallsvinklar. Om β-cellerna är dysfunktionella leder det till en förhöjd nivå av glukos 

i kroppen. Dysfunktionella β-celler leder till sjukdomar som T1D och T2D.  

 

2.3 Diabetes 

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar vars kännetecken är en förhöjd 

glukosnivå i blodet. T1D och T2D är två mycket vanliga sjukdomar i Finland och en 

gemensam nämnare mellan de två olika diabetes-sjukdomarna är dysfunktionella β-

celler. Utvecklingen av sjukdomarna ser dock väldigt olika ut. T1D är en autoimmun 

sjukdom medan T2D klassas som en livsstilsrelaterad sjukdom. Det är två olika 

sjukdomar och de initieras på olika sätt men trots att de är olika till karaktären så 

grundar sig båda sjukdomarna i att β-cellernas funktion upphör eller att de blir 

dysfunktionella under sjukdomens gång. (Chen et al., 2017) Detta kan innefatta ER-

stress, defekter i mitokondrien eller produktion av reaktiva syrearter. (Eizirik, Cardozo 

& Cnop, 2008a)  

Enligt institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL.fi) lider 500 000 finländare av 

diabetes, varav 50 000 av dessa är diagnostiserade med T1D. Dessutom är Finland det 

land med högst prevalens av T1D i världen enligt Finlands Diabetesförbund 

(www.diabetesliitto.fi), därför är forskning av diabetes i synnerhet för Finlands del av 

stor vikt. 
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2.3.1 Typ 1-diabetes 

T1D är en sjukdom som ofta uppstår i en ung ålder. Av patienter som är under 20 år 

gamla står T1D för 85 % av diabetesdiagnoserna. I kontrast till det är mindre än 5% 

av diabetesdiagnoser på patienter över 30 år T1D. Det betyder att de flesta T1D 

patienter blivit diagnostiserade innan 20 års ålder, därför kan T1D även ibland också 

kallas till ungdoms- eller barndiabetes. (Thomas et al., 2018) De kännetecknande 

symptomen för T1D innefattar polydipsi, polyfagi och polyuri. Det vill säga en 

överdriven törst, överdriven hunger och överdriven urinering. Ett annat kännetecken 

för T1D är att behovet för exogent insulin är ett direkt behov efter diagnos, till skillnad 

för T2D som kan klara sig en längre tid utan exogent insulin som hjälpmedel. 

(Atkinson, Eisenbarth & Michels, 2014) Sjukdomsförloppet för T1D kan variera allt 

från några veckor till över flera år. (Chen et al., 2017) 

T1D är en autoimmun sjukdom, β-cellerna förstörs genom en immun-associerad eller 

en direkt immun-medierad väg. Förstöringen leder då direkt till en förhöjd glukosnivå 

i blodet, eftersom de insulinproducerande β-cellerna har förlorat sin förmåga att 

utsöndra insulin. De allra flesta, men inte alla, T1D patienter som blivit 

diagnostiserade med T1D har ett immunologiskt bidrag i sjukdomens utveckling. Det 

immunologiska bidraget kan vara autoantikroppar eller genetiska kopplingar till gener 

som kontro1llerar immunologiska responser i kroppen. (Eisenbarth, 2007) 

Immunreaktionen i kroppen utvecklas genom ett autoreaktivt beteende av T-celler där 

det sker en stegvis förstöring av β-cellerna i de Langerhanska cellöarna i 

bukspottskörteln. T-cellerna attackerar alltså de kroppsegna β-cellerna. (Roep, 2003) 

T-celler hör till det adaptiva immunförsvaret och har som uppgift att känna igen och 

förstöra olika kroppsfrämmande patogener. T-celler kan vara indelas i två grupper: 

hjälpar T-celler eller cytotoxiska T-celler. (Dempsey, Vaidya & Cheng, 2003) Det är 

de cytotoxiska T-cellerna som ger upphov till β-celldöd när T-cellerna i utvecklingen 

av T1D är autoreaktiva. Hjälpar T-celler utsöndrar många cytokiner, vilket också är 

en del av processen som leder till förstöring av β-celler.  β-cellerna förstörs på grund 

av insulitis, som är en inflammation i de Langerhanska cellöarna (figur 4). T-cellerna 

är närvarande i insulitis. Faktorer som utsöndras av T-cellerna, bland annat cytokiner, 

attackerar β-cellerna och leder till en förstöring av dem (Figur 4). (Eizirik, Cardozo & 

Cnop, 2008a). 
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Det finns flera olika klasser av cytokiner och de kan vara både proinflammatoriska 

och antiinflammatoriska. Lymfokiner och monokiner som är en del av immunsystemet 

ansvarar i princip för alla immun- och inflammationsresponser. Lymfokiner och 

monokiner inkluderar interleukiner, tumörnekrosfaktorer och interferoner, som är 

proinflammatoriska cytokiner. De huvudsakliga proinflammatoriska cytokinerna som 

har konstaterats vara uppreglerade i T1D är interleukin-1β (IL-1β), 

tumörnekrosfaktor-α (TNF-α) och Interferon-δ (IFN-δ), dessa kan interagera med 

varandra för att ge cytotoxiska effekter. De antiinflammatoriska cytokinerna reglerar 

de proinflammatoriska cytokinernas respons, därför är en balans mellan dessa faktorer 

mycket viktig. (Corwin, 2000) 

I T2D spelar också proinflammatoriska cytokiner en roll, men de aktiveras i regel 

genom en metabolisk stress som sedan leder till kronisk inflammation. Makrofager i 

de Langerhanska öarna ökar till följd av den kroniska inflammationen. En ökning av 

makrofager leder i sin tur till en ökad utsöndring av cytokiner och slutligen till 

cytotoxiska effekter. (Cnop et al., 2005)  

 

 

 

 

Figur 4. Inflammation i en Langerhansk cellö, insulitis. Den röda markören föreställer T-

celler. Bildkälla: (Roep, 2003) 
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Det finns genetiska riskfaktorer för T1D, men områden med hög prevalens av T1D är 

inte alltid endast beroende av dessa genetiska riskfaktorer. De genetiska riskfaktorer 

som blivit mest studerad i korrelation till T1D är immungener som kodar för HLA-

gener i kroppen (engelska: Human Leukocyte Antigen). (Noble, 2015) Det finns en 

studie där barn under 15 år med T1D från Finland och barn med T1D från den ryska 

karelen jämfördes med varandra. Då var incidensen av T1D i Ryssland var 7.4 per 

100 000 invånare medan incidensen i Finland var 41.4 per 100 000 invånare. 

Intressant nog fanns det ingen skillnad i frekvens av den tidigare nämnda genetiska 

riskfaktorn HLA och dess så kallade DQ-loci, som är stark associerat till T1D, mellan 

populationerna. (Kondrashova et al., 2005 & Noble, 2015) Därför har man även 

forskat i huruvida miljöfaktorer kan spela en roll i utvecklingen av T1D. Det finns 

studier som kunnat visa att T1D är aningen vanligare i män. (Östman et al., 2008) Det 

har även påvisats att de flesta diagnoserna kommer under hösten och vintern. 

(Moltchanova et al., 2009)  Detta förstärker en teori om att miljöfaktorer kan leda till 

ett utlösande av immunreaktionen som sedan förstör β-cellerna.   

Eftersom orsaken till att β-cellerna förstörs är så pass okänd, finns det många teorier 

som försöker förklara hur exempelvis Finland har en så hög prevalens av T1D. Vid 

utredning av hur sjukdomen kan utvecklas har man forskat i bland annat dieter, D-

vitamin, virus och tillochmed skillnader i mikrobiotan i mag-tarmkanalen för att reda 

ut faktorer som kan påverka utvecklingen av sjukdomen. (Atkinson, Eisenbarth & 

Michels, 2014)  

 

2.3.2 Typ 2-diabetes  

T2D är en livsstilsrelaterad sjukdom, som man på individnivå har en möjlighet att 

motverka. Det finns även en viss genetisk inverkan, och individer från de familjer som 

har T2D i släkten har ofta en lite större sannolikhet att själv utveckla sjukdomen. En 

ökad risk av T2D är starkt kopplat till den stereotypiska bilden av ett osunt leverne 

men en ökad risk för T2D är också kopplat till insulinresistens. Övervikt är den främsta 

riskfaktorn till T2D, och detta kan indirekt kopplas till övriga vanliga riskfaktorer till 

T2D som innefattar matvanor i form av bland annat ett högt intag av rött kött och 

sötsaker, rökning, sömnbrist och en inaktiv vardag. (Chen et al., 2017 & Ley et al., 

2016)  
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Likt T1D kännetecknas T2D av β-cellernas förstöring, och de har en del gemensamma 

faktorer, som till exempel en inverkan av cytokiner. Sjukdomsförloppen ser dock 

annorlunda ut. Mekanismerna som blivit framlagda som potentiella orsaker till β-

celldöd i T2D inkluderar en ökad cirkulation av cellnäring, ER-stress och 

signaleringsfaktorer från fettceller (ex. Inflammatoriska faktorer). (Donath, Halban, 

2004) 

I det initiala skedet av T2D uppstår ofta insulinresistens i fett-, muskel- och 

levervävnad. (Donath, Halban, 2004) Samtidigt börjar β-cellerna förlora sin förmåga 

att utsöndra tillräckligt med insulin för att kunna stimulera upptagning av glukos i 

olika vävnader, β-cellernas utsöndringsförmåga blir sämre samtidigt som 

insulinresistensen kräver mera insulin till vävnaderna. Detta resulterar i en hög 

glukosnivå i kroppen och T2D uppstår. (Eizirik, Cardozo & Cnop, 2008a) 

De orsaker som leder till dysfunktionella β-celler och därmed T2D kan vara många, 

exempelvis är inflammatoriska faktorer (som också är aktuella i T1D) faktorer som är 

involverade i T2D. Proinflammatoriska cytokiner kan aktiveras i och med en 

metabolisk stress som uppstår och denna aktivering kan leda till en kronisk 

inflammation i kroppen. Den kroniska inflammationen leder i sin tur till en ökad 

mängd av makrofager i Langerhanska cellöar. Makrofagernas ökning leder sedan till 

en ökad utsöndring av cytokiner och slutligen till cytotoxiska effekter. Glukotoxicitet 

är också en faktor som tros vara en del av den ökade nivån av apoptos i β-cellerna. 

(Cnop et al., 2005) 

Lipotoxicitet är ett resultat av en inaktiv vardag, energitäta dieter som innehåller en 

stor del mättat fett, och övervikt. Det finns studier som visat att övervikt går hand i 

hand med en minskad β-cellmassa och därmed också glukosintolerans.  (Wagenknecht 

et al., 2003) Cirkulerande fett-vävnadsfaktorer, såsom fria fettsyror och adipokiner 

spelar en direkt roll i ökad β-celldöd. Fria fettsyror inducerar β-celltoxicitet och har 

även påvisats kunna inducera ER-stress vilket bidrar till ytterligare ökad stress för β-

cellerna. Vid studier av T2D Langerhanska cellöar postmortem har det observerats att 

likt i T1D så har T2D β-celler en reducerad massa och ökad β-celldöd. (Butler et al., 

2003) I postmortem studier av icke diabetiska överviktiga individer ser man i sin tur 

en ökad massa av β-celler, det kan betyda att β-cellerna ökar för att kunna svara på ett 

ökat behov av insulin vid insulinresistens. En minskad massa av β-celler vid T2D kan 
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tyda på att det kan vara den anpassande mekanismen som fallerar eller inte är 

tillräcklig eller exempelvis att β-cellerna förlorar en regenerationsförmåga. (Eizirik, 

Cardozo & Cnop, 2008b) Om β-celler inte kan anpassa sig till det ökade 

insulinbehovet via ökad regenerering, ökar stressen och arbetsmängden för de 

existerande β-cellerna, vilket då kan leda till funktionsstörningar i β-cellerna och 

utveckling a T2D. (Chen et al., 2017) 

Det är många olika funktioner och faktorer som är kopplade till T2D och bidrar till 

förlusten av β-cellfunktion och massa som ännu är okända när det handlar om T2D. 

Både T1D och T2D är dock kopplade till ER-stress. Cytokiner kan leda till ER-stress 

i T1D och även i T2D. De fria fettsyrorna i T2D har även påvisats leda till ER-stress.  

 

2.4 ER-stress  

ER är ett nätverk som ansvarar för bland annat transporten av ett flertal olika proteiner 

i cellen. ER samarbetar med golgiapparaten och är en organell ämnad för 

proteinsyntes, -mognad samt transport och frigörelse av korrekt veckade proteiner. 

(Hotamisligil, 2008) ER lagrar även Ca2+ och ansvarar för signalering och biosyntes 

av lipider. ER är beroende av flera chaperoner för att fungera felfritt. ER är även 

beroende av en hög Ca2+-koncentration och en oxidativ miljö. (Rutkowski, Kaufman, 

2004, Ma, Hendershot, 2004) En noggrann kontroll av ER- har visat sig vara en viktig 

faktor för att upprätthålla β-cellfunktion och överlevnad. (Wang, Q. et al., 2009) 

ER-stress i en cell uppstår när ER-miljöns jämvikt rubbas och en ökad mängd av 

felaktigt eller oveckade proteiner ansamlas i lumen av ER. När ER-stress uppstår 

svarar celler med en respons på oveckade proteiner, UPR (eng: unfolded protein 

response, UPR). Stressen kan komma från endogena eller exogena faktorer, som kan 

inkludera en patogen infektion, en kemisk reaktion, genetiska mutationer eller brist på 

näring. Sekretoriska celler, såsom β-celler eller plasmaceller, är känsliga för ER-stress 

eftersom de är känsliga för metaboliska förändringar. (Rutkowski, Kaufman, 2004) 

Vid genmutationer kan oveckade eller felaktigt veckade protein uppkomma. 

(Rutkowski, Kaufman, 2004) ER-stress kan också induceras med hjälp av en 

kemikalie - en sådan är tunicamycin. Tunicamycin leder till en kemisk förändring som 

ger upphov till ER-stress genom inhibering av N-länkad glykosylering. En annan 

kemikalie som kan användas för att inducera diabetes i exempelvis möss i samband 
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med diabetes-relaterade experiment är STZ. STZ behandlar specifikt β-celler genom 

att transporteras in med hjälp av GLUT2, som är viktig i insulinutsöndringen (se 

avsnitt 2.2.2). STZ orsakar sedan alkylering av DNA, vilket inducerar en reaktion som 

leder till bildning av superoxidradikaler och kväveoxid som även bidrar till DNA-

skador. Dessa reaktioner leder slutligen till β-celldöd via nekros, även detta kan leda 

till ER-stress. (Szkudelski, 2001) 

 

 

 

 

 

IRE1, ATF6 och PERK är transmembranreceptorproteiner som är viktiga i att känna 

igen ER-stress (se mera om deras aktivering i avsnitt 2.4.1). När dessa aktiveras leder 

det till en uppreglering av gener som kodar för protein som är involverade i den 

sekretoriska signalvägen, såsom ER-lokaliserade chaperoner och protein som är 

involverade i ER-associerad proteinnedbrytning.  

Figur 5. En generell översikt över faktorer som kan orsaka en uppreglering av ER-stress i 

cellen (gul box). I den blåa figuren listas på vilket sätt cellen åstadkommer en återhämtning 

från ER-stress efter aktiveringen av de viktiga ER-stress reglerande proteinerna IRE1, ATF6 

och PERK. Dessa är viktiga för regleringen av ER-stress och aktiveras med hjälp av proteinet 

GRP78/BiP (avsnitt 2.4.1). Bildkälla:  (Rutkowski, Kaufman, 2004) 
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Det leder också till en nedreglering av proteinsyntesen, vilket minskar den mängd 

protein som ER måste ansvara över. (Rutkowski, Kaufman, 2004) Aktiveringen av 

dessa är beroende av proteinet GRP78, som kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

 

2.4.1 Funktionen av GRP78 

GRP78 är ett av de chaperonprotein som är ytterst centralt för ER-funktion. GRP78 är 

ett glukos-reglerat protein som är 78 kDa stort. Vid UPR ökar uttrycket av GRP78, 

och det kan klassas som en ER-stressmarkör. GRP78 kan också kallas BiP på grund 

av dess bindande förmåga till immunoglobulin. GRP78 är en viktig del av ER-stress 

på grund av dess förmåga att reglera ER-stressignalering och också på grund av dess 

anti-apoptotiska egenskaper. (Reddy et al., 2002, Kaufman, 1999) 

GRP78 binder under stressfria förhållanden till transmembranreceptorproteinerna 

IRE1, PERK och ATF6 i ER. De är viktiga proteiner i ER-stress regleringen, som 

konstaterats i föregående avsnitt. Transmembranproteinerna är i ett inaktivt läge 

genom deras bindning till GRP78. (Rutkowski, Kaufman, 2004, Sommer, Jarosch, 

2002) När cellen är i förhållanden som leder till ER-stress frigörs 

transmembranreceptorproteinerna från GRP78-bindningen. IRE1 och PERK aktiveras 

genom att deras luminaldomäner homodimeriseras och respektive protein 

autofosforylerar sin cytoplasmiska domän. ATF6 aktiveras genom att en del av dess 

struktur translokeras från ER till golgiapparaten för att klyvas av proteaser. De delar 

som blivit kluvna kan sedan transporteras till kärnan och fungera som en 

transkriptionsfaktor för målgener som associeras till UPR. Transkriptionsfaktorerna 

deriverade från ATF6 leder till en ökad transkription av GRP78. Genom den ökade 

transkriptionen av GRP78 är en ökad GRP78 nivå relaterat till en ökad ER-stressnivå.  

GRP78 är alltså en nyckel i regleringen av viktiga ER-stressprotein eftersom IRE1, 

PERK och ATF6-aktivering är beroende av att GRP78 släpper dess bindning till dem 

(Figur 6). (Lee, 2005)  

För att cellen ska överleva ER-stress är UPR en mycket viktig mekanism. UPR har 

alltså som uppgift att tysta ner den allmänna protein-translationen och istället aktivera 

uttryck av chaperonprotein som GRP78. GRP78 visar också anti-apoptotiska 

egenskaper genom att interferera i kaspasaktivering. Aktivering av kaspaser leder till 

apoptos. (Lee, 2005) Det påvisar att GRP78 även kan representera en 

skyddsmekanism för att möjliggöra för cellerna att överleva ER-stress. (Lee, 2001) 
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Den apoptotiska signalvägen kan aktiveras genom cytokrom – C utsläpp från 

mitokondrien. Cytokrom – C är ett litet protein på 12 kDa som vid utsläpp från 

mitokondrien till cytoplasman leder till en proteolytisk aktivering av prokaspas 9 

genom en interaktion med proteinet Apaf-1. Aktiv kaspas 9 aktiverar prokaspas 3 

genom proteolytisk klyvning och aktivt kaspas 3 klyver sedan en rad olika kemikalier 

som ger morfologiska förändringar i kärnan. (Cai, Yang & Jones, 1998) Dessa 

förändringar innefattar DNA fragmentering och uppkomst av fagocytiska markörer 

vid cellmembranet. Kluven kaspas 3 är essentiellt för att katalysera klyvning av många 

cellulära protein och specifika processer som är associerat till formandet av apoptiska 

celler. (Porter, Jänicke, 1999) Utsläpp av cytokrom – C regleras av Bcl-2 

proteinfamiljen. (Cai, Yang & Jones, 1998) 
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2.4.2 ER-stress i β-celler och diabetes 

β-celler är på grund av deras sekretoriska egenskaper mottagliga för ER-stress 

eftersom de är känsliga för metaboliska förändringar. (Rutkowski, Kaufman, 2004)  

I både T1D och T2D spelar cytokiner en roll, i T1D är cytokiner ytterst centrala då de 

är inflammatoriska faktorer och T1D långt karaktäriseras som en autoimmunsjukdom. 

I β-celldöd utlöst av cytokiner är det reglerat av gennätverk som kontrolleras av 

transkriptionsfaktorer som NF-κB och STAT-1 (Figur 7).  

Figur 6 En beskrivning över de tillstånd som kan resultera i ER-stress i en cell med fokus på 

den roll GRP78 har. I stressfria förhållanden binder GRP78 direkt till ATF6, IRE1 och PERK 

och behåller proteinerna i ett inaktivt tillstånd. Under ER-stress förhållanden släpper GRP78 

bindningen till ATF6, IRE1 och PERK vilket leder till deras aktivering. GRP78 associeras 

även till anti-apoptotiska egenskaper genom ännu okända mekanismer till kaspas protein, som 

är nyckelprotein i signalräckor som leder till apoptos. 

Bildkälla: (Lee, 2005) 
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En av de gener som induceras av cytokiner (iNOS) och regleras av NF-κB leder till en 

stor produktion av kväveoxid (NO) (Darville, Eizirik, 1998) Ökningen i NO leder till 

en tömning av Ca2+-lagret i insulinproducerande celler, som is sin tur leder till en ökad 

nivå av felaktig veckning av protein i ER. En minskad Ca2+-koncentration leder till 

ER-stress och därmed också till en ökad nivå av β-celldöd. I T2D uppstår ofta en 

systemisk inflammation som ett resultat av insulinresistens och övervikt, som också 

är en vanlig faktor i T2D. Det innebär att T2D individer också har en ökad 

koncentration av cytokiner i deras system. Det kan därmed konstateras att cytokiner 

bidrar till både T2D och T1D. (Wang, Q. et al., 2009) 

I T2D är insulinresistens väldigt vanligt och i samband med insulinresistens har det 

påvisats att UPR ofta aktiveras. Detta sker för att kompensera för den stora 

belastningen ER är under när β-cellernas insulinutsöndring tvingas öka markant för att 

tillfredsställa det ökade insulinbehovet i diabetes. (Kaufman, 2002) Glukotoxicitet och 

lipotoxicitet är relevanta i detta sammanhang (figur 7). En ständig hyperglykemi i 

kroppen leder till en ökad belastning på β-celler som ska svara på den ökade 

glukosnivån i kroppen. Lipotoxicitet leder till en ökad mängd av fria fettsyror i 

kroppens system som i sin tur kan leda till en toxisk miljö för β-cellerna. (Cnop et al., 

2005) ER-stressen i T2D kan därför i vissa fall vara en bidragande orsak till apoptos i 

β-celler eftersom en förlängd aktivering av UPR kan leda till ökad β-celldöd. (Wang, 

Q. et al., 2009) 

När individer insjuknar i diabetes är jämvikten i glukosnivåer i blodet förlorad. Vissa 

β-celler förlorar sin förmåga att utsöndra insulin i och med celldöd vilket leder till en 

större arbetsmängd för de β-celler som fortfarande fungerar. Därtill är insulinresistens 

en faktor som ytterligare ökar β-cell arbetsbördan. Även detta gör att β-cellerna är 

under en ökad nivå av ER-stress. (Kaufman, 2002) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många faktorer som påverkar 

ER-stress och många har endast undersökts i cellinjer eller i möss eller råttor.  
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3. Cytoskelettet och intermediärfilament 

Cytoskelettet är ett nätverk som innefattar tre huvudsakliga polymerer; mikrofilament, 

mikrotubuli och intermediärfilament. (Fletcher, Mullins, 2010) Tillsammans har de 

som uppgift att bland annat upprätthålla cellens form, hjälpa cellen att förflytta sig och 

behålla integriteten av alla intracellulära delar. De kan även fungera som banor för 

partiklar, protein och organeller att förflytta sig på. De olika polymererna av 

cytoskelettet kan ha många olika uppgifter, deras olikheter bestäms till stor del av 

deras mekaniska styvhet, dynamiken av deras uppbyggnad, polariteten och typer av 

molekyler som de associerar med. (Sadava et al., 2009) Deras huvudsakliga uppgifter 

kommer att presenteras detta avsnitt med speciell betoning på intermediärfilament.  

Figur 7. En schematisk bild som visar att T1D och T2D får sin början från olika håll men 

sedan möts och kan genom gemensamma mekanismer (bland annat ER-stress) leda till en 

reducerad β-cellmassa, som är sekundär till i β-celldöd. Det finns proapoptotiska signaler i 

båda typerna av diabetes, i denna figur är det i T1D beroende av transkriptionsfaktorerna NF-

kβ och STAT1. I T2D är det signaleringsmolekyler i form av tidiga mediatorer som ännu är   

oklara, men dessa kan vara cytokiner eller bildningen av kväveoxid (NO). Bildkälla: (Eizirik, 

Cardozo & Cnop, 2008b) 
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Mikrofilament hittas i cellen som filament, antingen ihopsamlade eller i nätverk. 

Mikrofilamenterna är minst till storleken av alla filamenter i cytoskelettet. Diametern 

av mikrofilament är ca. 7 nanometer och de kan vara flera mikrometer långa. 

Mikrotubuler är de minst dynamiska av cytoskelettets komponenter och deras längd 

kan räcka över en hel cell. (Fletcher, Mullins, 2010)  

Mikrofilament är uppbyggda av proteinet aktin och mikrotubuli av proteinet tubulin. 

Båda proteinerna är polära, de har alltså en plus- och en minusända. Polariteten 

möjliggör för filamenterna att fungera som en bana för motorproteiner att förflytta sig 

på. Proteinet myosin är exempelvis ett motorprotein som använder sig av 

mikrofilament i exempelvis muskelkontraktioner. (Sadava et al., 2009)  

Mikrofilamenten och mikrotubulerna har en förmåga att polymeriseras och 

depolymeriseras. Denna egenskap bidrar till att de kan stöda och förändra formen av 

en cell samt styra organiseringen av intercellulära komponenter. Mikrofilament och 

mikrotubuli regleras av olika regulatoriska proteiner som bland annat kan styra 

förlängning av filament, avsluta förlängning av filament och styra polymerisering. 

(Fletcher, Mullins, 2010) 

Intermediärfilament skiljer sig från de övriga komponenterna av cytoskelettet. 

Mikrofilament och mikrotubuli byggs upp av huvudsakligen ett globulärt protein 

medan de proteiner som bygger upp intermediärfilament är så många att de kan delas 

in i sex olika grupper/typer. Intermediärfilament proteinfamiljen kodas av över 70 

gener. (Szeverenyi et al., 2008) Intermediärfilament är mest dynamisk av 

cytoskelettets alla polymerer med en diameter på 8 – 12 nm. En annan märkbar 

skillnad från mikrofilament och mikrotubuli är att intermediärfilamenten inte är 

polära. (Coulombe, Wong, 2004) 

Orsaken till att så många olika proteiner bygger upp intermediärfilament är för att 

uttrycket av intermediärfilament är specifikt för olika celler och vävnader. Uttrycket 

av intermediärfilament är också beroende av olika stadier av celldifferentiering och 

även i olika skeden av utvecklingen. (Toivola, et al., 2010) 

De olika grupperna intermediärfilament uppdelas utifrån likhet i struktur, och 

grupperna kan bestå av många olika proteiner och en närmare översikt finns i tabell 2. 

I epitelcellerna är intermediärfilament uppbyggda av typ 1 (sura) och typ 2 (basiska) 

keratiner. Keratiner hör till den största gruppen av protein som bygger upp 
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intermediärfilament. (Toivola et al., 2015) Typ 3 intermediärfilament finns i muskel- 

nerv- och gliaceller och består av bland annat proteinerna syncoilin och vimentin. Till 

den fjärde typen hör bland annat nestin, synemin och α-internexin och de kan hittas i 

neuroner och i celler i det neuroendokrina systemet. Den femte typen av 

intermediärfilament består av laminer och hittas i det inre lagret av kärnmembranet 

medan den sjätte gruppen endast finns i linsen i ögat. Den sjätte gruppen består av 

proteinerna filensin och fakinin (engelska: phakinin). (Roux et al., 2016) 

Tabell 2. Intermediärfilament delar upp i 6 olika grupper/typer av filament. Dessa 

olika protein bildar filament som sedan uttrycks i specifika celler och vävnader och 

även i olika stadier av celldifferentiering och utvecklingen. (Toivola et al., 2010) 

Typ Protein Lokalisering 

I Sura keratiner   

 K9-K28 epitelceller 

 K31-K40 Hår/naglar 

II Basiska keratiner  

 K1-K8, K71-K80 Epitelceller 

 K81-K86 Hår/naglar 

III Desmin, synkoilin, 

paranemin 

Muskler 

 Gliafilamentprotein Astrocyt/gliaceller 

IV NF-L, NF-M, NF-H, 

 α-internexin 

Neuroner 

 Synemin α/β Muskler 

 Nestin Neuroepitelceller 

V LaminA, Lamib B1/B2, 

Lamin C1/C1 

Allmänt förekommande 

VI Fakinin, filensin Linsen i ögat 
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3.1 Strukturen av intermediärfilament 

Intermediärfilamentprotein består av tre delar, en central α-helixstruktur, en N-

terminal del (huvuddel) och en C-terminal del (svans del). De terminala ändorna har 

ingen α-helixstruktur. Den centrala α-helixstrukturen är uppbyggd av aminosyror som 

är regelbundet organiserade så att varje första och fjärde aminosyras sidokedja är 

hydrofobisk och genererar en hydrofob söm. Två α-helixstrukturer kan associera med 

varandra och bilda en superhelixstruktur, alltså en dimer formad som en tvinnad 

slinga. keratinerna är annorlunda och bildar heterodimerer som är bildade av olika 

typer av keratin (avsnitt 3.1.2). När intermediärfilament bildas måste först dimerer 

bildas, efter dimerisering kan sedan två dimerer bilda tetramerer. Tetramererna 

ansamlas lateralt för att sedan polymeriseras och bilda korta intermediärfilament. 

Dessa korta intermediärfilament förlängs sedan genom att flera korta 

intermediärfilament sammanslås och fullständiga filament har bildats. (Herrmann et 

al., 2009) 

Den centrala α-helixstrukturen består av tre olika länkande domäner, vilket leder till 

att det bildas fyra olika under-typer av slingorna. De olika slingorna av α-

helixstrukturen har fått namnen slinga 1A, slinga 1B, slinga 2A och slinga 2B. α-

helixstrukturen är generellt sett väldigt bevarad (figur 8). (Steinert, Parry, 1985) 

 

3.1.2 Keratin intermediärfilament 

Keratin är den största gruppen av protein som bygger upp intermediärfilament, och 

hittas i bland annat epitelceller, hår och naglar. De skiljer sig till viss del från de andra 

proteinerna som bygger upp intermediärfilament. (Szeverenyi et al., 2008) I kontrast 

till de andra typerna av intermediärfilamentproteinfamiljen så bygger två olika typer 

av keratin tillsammans upp intermediärfilament i epitelceller (se tabell 2). En typ 1 

keratin och en typ 2 keratin interagerar för att bygga upp dimerer som sedan bildar 

tetramerer och därefter intermediärfilamentens fullständiga struktur (avsnitt 3.1) Likt 

andra intermediärfilamentproteiner så är keratinstrukturen delad i tre olika delar. En 

α-helixstruktur som är central och ”omringas” av en C-svansdel och en N-huvuddel. 

(Roux et al., 2016) 

Posttranslationell modifiering (PTM) är en viktig del av keratinernas reglering. Dessa 

PTMs kan inkludera acetylering och glykosylering men främst fosforylering är en 
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vanlig modifikation (Omary et al., 2006)  IF proteiner generellt har flera serin/treonin-

fosforyleringsställen i huvud- och svansdelen av deras struktur, även keratin. Keratin 

är av intresse på grund av att K8 och K18 är de huvudsakliga intermediärfilamenten i 

β-cellen. En liten mängd K7 har även konstaterats finnas i β-cellerna. (Alam et al., 

2013) I K8 innefattar alla Serin-fosforyleringsställen 3 ställen. Ser24, Ser74 och 

Ser432. I K18 är serin-fosforyleringsställen 2, Ser34 och Ser52. Ser74 i K8 kan 

fosforyleras av p38 och JNK, som är kända som kinaser som aktiveras i stress-

associerade förhållanden. (Ku, Omary, 2006, Snider, Omary, 2014) Fosforylering är 

en viktig del som reglerar intermediärfilaments funktion, vilket kommer diskuteras i 

nästa avsnitt.  

 

Figur 8. En typisk intermediärfilamentstruktur, i detta fall keratin. Samt 

fosforyleringsställen for K8 och K18. A. Strukturen består av en α-helixstruktur som är 

uppdelad i 4 olika delar (1A, 1B, 2A och 2B) genom tre olika länkande domäner. Strukturen 

består av en N-terminal och C-terminal huvud- och svansdel. B. fosforyleringsställen på K8 

och K18, som är β-cellens huvudsakliga intermediärfilamentprotein. Fosforyleringsställen 

befinner sig i C- och N-terminala ändan. Bildkälla: bild redigerad från (Roux et al., 2016) 

 

3.1.3 Funktionen av intermediärfilament i cellen 

Den uppgift som är mest erkänd för intermediärfilament är deras involvering i att 

skydda cellen mot mekanisk och icke-mekanisk stress. Intermediärfilamentens 

dynamiska struktur och förmåga att omorganisera sig i cellen är väl lämpad för att 

skydda cellen från olika slag av mekanisk stress. Mekanisk stress innefattar 

exempelvis mekanisk påfrestning på hud, blodkärl eller muskelvävnad. (Styers, 

Kowalczyk & Faundez, 2005) Icke mekanisk stress kan tas i uttryck som toxisk stress 
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men även oxidativ och metabolisk stress eller stimulans som leder till apoptos. En av 

de tydligare uppgifterna som intermediärfilament har är att skydda cellerna från 

apoptos (Toivola et al., 2005, Toivola et al., 2010) Toxin- och drogrelaterad stress har 

blivit studerat främst i lever hos möss som saknar eller överexpresserar K8 eller K18 

och det har visat sig öka känsligheten mot skador.  (Omary et al., 2009) 

Intermediärfilament är alltså involverade i många olika stressrelaterade funktioner. 

Till intermediärfilamentens uppgifter hör också mekaniska uppgifter som att stöda 

cellens struktur. Icke-mekaniska uppgifter är även centrala för intermediärfilamentens 

funktion och innebär reglering av organellers position i cellen, stöd av uppbyggnad av 

vävnader och involvering i stress-relaterade signaleringskaskader. En vanlig respons 

till stress är en omorganisering av intermediärfilamentens nätverk. (Snider, Omary, 

2014) I respons till stress kan också intermediärfilament uppregleras, exempelvis i 

samband med sårläkning och även efter pankreatit. (Toivola et al., 2010) 

Intermediärfilament regleras med hjälp av PTM, detta inkluderar bland annat 

fosforylering, acetylering och glykosylering. PTM av exempelvis keratin är viktigt för 

dess funktion och exempelvis kan fosforylering av K8 och K18 skydda cellen från 

apoptotiska signalvägar genom att omorganiseras. Fosforylering av K8 är viktigt för 

en ordentlig filamentformation och keratinets förmåga att skydda cellen mot stress är 

även tätt kopplat till fosforylering. (Omary, Coulombe & McLean, 2004, Snider, 

Omary, 2014) En förändring genom genmutering av fosforyleringsstället i 

huvuddomänen av K8 (Ser74) eller i K18 (Ser53) leder till en ökad celldöd och 

leverskador i möss, vilket visar att intermediärfilamentens fosforylering är viktig. 

Förändringar i fosforyleringen av intermediärfilament är något som blivit observerat i 

samband med sjukdomar i människan. Fosforyleringen kan i samband med sjukdom 

både minska och öka. Fosforyleringen och defosforyleringen av intermediärfilament 

reglerar deras biofysiska och strukturella egenskaper. En fosforylering kan tillexempel 

leda till förändringar i filamentens konformation och det kan även leda till 

demonterade filament. (Snider, Omary, 2014) 
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3.1.5 Keratin 8 och Keratin 18 är β-cellens främsta intermediärfilament 

protein 

I β-cellen byggs intermediärfilamentens struktur upp i huvudsak av ett typ 1 keratin 

(K18) och ett typ 2 keratin (K8) (Roux et al., 2016).  

En förändring av GLUT2 transportörens placering i β-cellerna har tidigare observerats 

i studier som behandlar keratinernas roll i β-celler i möss. GLUT2 transportören var i 

β-celler i möss med avsaknad av K8 mindre membranbunden medan de β-celler med 

K8 hade en mer membranbunden GLUT2. (Alam et al., 2013) GLUT2 är viktig för 

insulinutsöndringens mekanismer, eftersom GLUT2 transporterar glukos över 

cellmembranet för att slutligen åstadkomma en insulinutsöndring (avsnitt 2.2.2). 

(Rorsman, Renström, 2003) 

I studien med möss som saknade K8 kunde det även observeras att insulingranulerna 

var mindre i storlek, hade en mindre mängd insulin och var mer osymmetriska i 

jämförelse med insulingranuler i möss med normal nivå av K8. (Alam et al., 2013) En 

förminskning med 44% av den totala ATP mängden i mitokondrier med avsaknad av 

K8 i jämförelse med möss med normal nivå av K8 har observerats. En förändring av 

mitokondriernas morfologi i form av fragmenterade nätverk har även observerats i 

samband med avsaknad av K8 i möss. ATP mängden är viktig för β-cellernas funktion 

i och med ATP:ADP förhållandet som krävs för stängning av kaliumkanaler i samband 

med utsöndringen av insulinutsöndringen. (Jheng et al., 2012, Silvander et al., 2017)  

En uppreglering av K8 i de Langerhanska öarna har observerats både i icke-feta 

diabetiska möss (NOD-möss) (eng. Non-obese diabetic mice) och i möss behandlade 

med STZ, som är giftigt för β-celler. (Alam et al., 2013) En uppreglering av 

intermediärfilament har som konstaterat även blivit observerat i samband med stress i 

andra vävnader. (Toivola et al., 2010) Dessa resultat indikerar på att K8 kan ha en 

uppgift i Langerhanska cellöar under stress, eftersom behandling med STZ är specifikt 

för β-celler. I samma artikel kunde det även konstateras att möss som saknar K8 

påvisar en sämre förmåga att reglera glukosnivån, vilket även det ger en indikation på 

att K8 är viktigt för cellernas normala funktioner som exempelvis insulinutsöndring.  

(Alam et al., 2013) 
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6. Målsättning och hypotes 

 

6.1 Hypotes 

ER-stress är en känd faktor i utvecklingen av diabetes och bidrar till β-cellernas död. 

Intermediärfilamenterna har som uppgift att bland annat skydda celler från stress och 

en uppreglering av intermediärfilament är ett exempel på en reaktion efter olika former 

av stress och vid återhämtning av olika vävnader. Därför är min hypotes att K8 och 

K18, som bygger upp intermediärfilament i β-celler, kan ha en roll i β-cellernas 

funktion och respons till olika β-cellstressfaktorer ss ER stress. Intermediärfilament i 

β-celler som är under stress kan i respons till stressen förändras i exempelvis uttryck 

eller genom olika PTM:er.  

  

6.2 Målsättningar 

Den grundläggande frågeställningen i denna avhandling är vilken roll K8 och K18 har 

i β-cellernas funktion vid påverkan av ER-stress inducerande faktorer. I denna 

avhandling innefattar följande målsättningar.  

1.  Utreda om närvaron eller frånvaron av β-cell keratiner påverkar nivån och 

lokaliseringen av ER-stress proteinet GRP78  och  β-cell apoptos, vid behandling med 

tunicamycin som en ER-stress inducerande faktor. 

2. Utreda om närvaron eller frånvaron av β-cell keratiner påverkar nivån och 

lokaliseringen av GLUT2, apoptos och ER-stress i β-celler behandlade med β-cell 

toxinet streptozotocin.  

3. Analysera hur behandling av β-celler med tunicamycin eller inflammatoriska 

cytokiner påverkar keratinernas nivå, omorganisering och posttranslationella 

modifikationer i cellerna. 

4. Utreda om det är möjligt att analysera insulinmängd med hjälp av metoden dot-

blotting  
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7. Material och metoder 

7.1 MIN6-cellinje och cellkultur 

I detta projekt användes MIN6-celler. MIN6-celler är mus insulinoma celler som 

karaktäriseras av glukos-stimulerad insulinutsöndring, glukostransport, förmågan att 

använda glukos och fosforylering av glukos. (Ishihara et al., 1993) I kultur blev 

cellerna upprätthållna i ett högglukos DMEM-medium (25mM glukos) + 15 % fetalt 

kalvserum (FBS), 1 vol/% L-glutamin, 1 vol/% penicillin-streptomycin, 1mM 

natriumpuryvat och 0,05 mM 2-merkaptoetanol. 0,05 mM 2-merkaptoetanol blev 

alltid tillsatt precis innan användning av mediumet. Medium byttes 2-3 gånger / vecka. 

När cellerna uppnådde en konfluens av 80 % delades cellerna i nya kulturer med hjälp 

av 0,25 % trypsin. Cellerna växte i 37 ˚C och 5% CO2-nivå.  

Celldelningen gjordes genom att avlägsna cellmedia från cell flaskan och  tvätta 

cellerna 2 gånger, med 5 ml PBS. Efter detta  lösgjordes cellerna från cellflaskans 

botten genom att inkubera flaskan i 37 ˚C med 1 ml trypsin (innehållande 0,25% 

EDTA) i 3 minuter. Efter inkuberingen neutraliserades trypsinet genom att tillsätta 9 

ml media till cellflaskan och cellerna separerades från varandra genom att suspendera 

cell suspensionen genom en pipett flera gånger. Sedan delades cellösningen 1:5 till 

nya flaskor och nytt cellmedia tillsattes i lösningen upp till 10 ml. 

Vid delning av MIN6-celler till brunnsplattor räknades cellantalet genom att tillsätta 

10 µl cellsuspension (separerade celler som blivit behandlade med trypsin och 

neutraliserade med cellmedia) i en cellräkningskammare (eng: Countess™ Cell 

Counting Chamber Slide, Thermo Fischer). Cellerna räknades sedan med hjälp av en 

cellräknare (countessTM, Thermo Fischer).  

 

7.1.1 Behandling av otransfekterade och transfekterade MIN6-celler för 

western blot och immunofluorescens färgning 

Cellerna behandlades under projektets gång med olika koncentrationer av både 

tunicamycin och STZ, behandlingarna kunde även pågå under olika tidsintervall. När 

cellerna uppnådde en konfluens av 70 – 80%, delades de i 6-brunnsplattor (avsnitt 

6.1), i varje brunn tillsattes 0,6 x 106 celler i 2 ml media. Vid behandling inför 

immunofluorescens färgning tillsattes sterila täckglas i botten av 24-brunnsplattor och 

cellerna placerades sedan på dem (transfekterade eller otransfekterade). Efter delning 
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i brunnsplattor inkuberades cellerna i åtminstone 2 dagar för att ge dem tid att fästa 

sig vid plattan och för att ge utrymme för tillväxt innan behandling.  En dag innan 

behandling av MIN6-celler byttes deras media. Vid 24h - och 12h behandlingar av 

MIN6-celler behandlades de på den tredje dagen efter delning. Vid 6 h behandling 

behandlades cellerna på den fjärde dagen efter delning. 

Vid behandling med tunicamycin användes koncentrationerna 2, 5 och 10 µg/ml. 

Tunicamycin löstes upp i DMSO och späddes ut i cellmedia för att uppnå de ovan 

nämnda koncentrationerna. Av STZ användes koncentrationerna 1 mM, 3 mM och 

5mM och som upplösningsmedel användes 0.1M natriumcitratbuffert (pH 4.5) och 

sedan späddes lösningen i cellmedia för att uppnå rätt koncentration. Inför 

behandlingen av MIN6-celler avlägsnades gammal media och brunnarna tvättades 1 

gång med PBS. Sedan tillsattes den önskade koncentrationen av tunicamycin eller STZ 

i brunnarna tillsammans med nytt media. Transfekterade MIN6-celler behandlades på 

samma sätt. 

 

7.1.2 Ex vivo behandling av β-celler isolerade från Langerhanska cellöar 

i möss 

Isolerade Langerhanska cellöar från möss odlades i kultur i 2 dagar. Efter detta, 

separerades öarna till enskilda celler, och odlades ytterligare en dag före behandling 

med tunicamycin eller STZ. Vid behandling av β-celler isolerade från Langerhanska 

cellöar i möss byttes inte media innan behandlingen startade, materialet besparades 

genom att inte tvätta cellerna med PBS innan behandling eftersom de inte fäster sig 

vid bottnet av brunnarna lika väl som MIN6-celler.  

Celler som inte fäst sig i bottnet av brunnarna samlades upp vid påbörjan av 

behandling genom att förflytta cellmedia från brunnarna till 15 ml falconrör för att 

centrifugeras på 1000 rpm i 4 minuter. Under tiden förhindrades cellerna som fäst sig 

i brunnarna att torka ut genom att sätta 1 ml av mediat med rätt koncentration av 

substrat (tunicamycin eller STZ) över dem. Efter centrifugering avlägsnades 

supernatant från falconröret och cellpelleten som skapats löstes upp genom att 

suspenderas med hjälp av den resterande volymen (1 ml) av media med rätt 

koncentration av substrat (tunicamycin eller STZ). Slutligen, tillsattes den 

suspenderade cellpelleten till samma brunn som cellerna ursprungligen blivit tagna 

från. 
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 7.2 Transfektion 

Transfektion är en metod som används för att studera funktionen av och produkter av 

gener genom att introducera främmande nukleinsyror till en cell. Främmande 

nukleinsyror kan introduceras på olika sätt: biologiskt, kemiskt eller fysiskt. 

Biologiska transfektionsmetoder innefattar virus-medierad överföring (transduktion) 

av nukleinsyror. Kemiska metoder innefattar användning av katjoniska polymerer, 

kalciumfosfat, katjoniska lipider och katjoniska aminosyror (Kim, T. K., Eberwine, 

2010).   

Fysiska metoder innefattar metoder som mikroinjektion, elektroporering och 

laserbaserad transfektion. Elektroporering kommer att användas i dessa experiment. I 

elektroporering störs cellmembranet genom korta elektriska pulser. Dessa pulser gör 

membranet genomträngligt för molekyler, såsom nukleinsyror. MIN6-cellerna 

transfekterades med K8 och K18 för att överexpressera intermediärfilament i MIN6-

cellerna. Transfektering med pcDNA användes som vektor kontroll (Mehier-Humbert, 

Guy, 2005). 

 

7.2.1 Elektroporering av MIN6-celler 

MIN6-cellerna användes för transfektering när de uppnått en konfluens av 70 – 80%. 

Transfekterade MIN6-celler analyserades i detta projekt med hjälp av 

immunofluorescens färgning och western blot. Vid transfektering ämnat för analys av 

MIN6-celler med immunofluorescens färgning användes 24 brunnsplattor med 

täckglas i botten av brunnarna. För analys av MIN6-celler med hjälp av western blot 

användes 12 brunnsplattor. 

Vid transfektering förbereddes cellerna initialt enligt avsnitt 6.1. Vid transfektering av 

MIN6-celler användes NeonTM transfektionssystem (invitrogen), enligt tillverkarens 

anvisningar. Vid användning av 24-brunnsplattor användes ett cellantal på 105 MIN6-

celler per brunn. Till 12-brunnsplattor användes 1.5 x 105 MIN6-celler per brunn.  

Efter cellräkning tillsattes den volym av cellösningen som gav rätt antal celler för det 

antal brunnar som skulle användas till märkta 50 ml falconrör. Nyblandat media 

tillsattes i falconröret upp till 5 ml och centrifugerades 4 minuter på 1000 rpm. Efter 

centrifugering avlägsnades supernatanten cellpelleten togs tillvara.  
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Den önskade plasmidkoncentrationen per brunn var 1 µg/10 µl och den totala volymen 

av plasmid och resuspensionsbuffert skulle bli 10 µl för varje brunn. Volymen av 

plasmid räknas ut med hjälp av plasmidernas koncentration och önskad koncentration 

i brunnen. Den volym som plasmiden behöver för koncentrationen 1 µg/10 µl 

subtraheras från 10 µl och resuspensionsbufferten ersatte den resterande volymen för 

att summan skulle bli 10 µl.  

Innan elektroporering fylldes tuben ämnad för elektroporering (NeonTM tub) med ca. 

3 ml elektrolytbuffert. Efter plasmider och resuspensionsbuffert blivit tillsatta i 

cellpelleten användes en 10 µl NeonTM spets på en NeonTM pipett för att placera 10 µl 

av cellösningen med resuspensionsbuffert och plasmider i NeonTM tuben med 

elektrolytbuffert. Både före och efter elektroporering tvättades pipettspetsen med 70% 

etanol och rensades med PBS. 

Cellerna elektroporerades med 1300 volts pulser, 2x10 millisekunder. Därefter sattes 

lösningen i en enskild brunn och nyblandad, uppvärmd media tillsattes över de 

transfekterade cellerna. Efter elektroporering spreds cellerna jämnt ut i brunnarna 

genom att plattan fördes i en 8-formad rörelse minst 10 gånger. 

 

7.3 SDS-Page och western blot 

Efter varje experiment ämnat för westernblot samlades MIN6-cellerna upp och 

cellmedia togs tillvara. Cellmediat som togs tillvara var ämnat för dot-blot analys 

(avsnitt 7.3.3). Vid uppsamling av celler och media förbereddes 2 uppsättningar av 2 

ml provrör, där en uppsättning förbereddes för tillvaratagning av  cell-lysat och en 

uppsättning förbereddes för tillvaratagning av endast cellmedia. 

För att separera cellmedia och cell-lysat pipetterades all media från en brunn i gången 

till provrör och centrifugerades sedan 4 minuter på 1000 rpm, materialet från varje 

brunn samlades in i olika provrör. Cellbrunnarna tvättades därefter 1 gång med iskallt 

PBS och sedan tillsattes homogeniseringsbuffert i brunnarna (se bilaga för recept). 

Efter det lösgjordes cellerna från bottnarna genom att skrapa med en upp och ner vänd 

200 µl pipettspets tills alla celler var lösgjorda från brunnsbottnet. 

Efter centrifugering av de provrör som innehöll media från brunnarna avlägsnades 

cellmediat och cellpelleten lämnade kvar i provröret. Cellmediat togs tillvara genom 

att föra över det till ett nytt provrör. Cellpelleten som lämnades kvar tvättades x 2 med 
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100 µl iskall PBS. Sedan samlades homogeniseringsbufferten med de skrapade 

cellerna upp och tillsattes i provrören med den tvättade cellpelleten. Cellmediat sattes  

i -20 ˚C för att förvaras och användas för insulin dot-blot analys (avsnitt 7.3.3). 

Cell-lysaten homogeniserades efter uppsamling genom att upphettas 5 minuter på 95 

˚C. DNAt sönderdelades genom att föra cell-lysatet 10 gånger genom sprutor med 27G 

nålar i ändan. Sedan hettades provet upp 5 minuter på 95 ˚C igen och sattes för 

förvaring i -20 ˚C för senare användning och analys med hjälp av westernblot. 

 

7.3.1 BCA proteinanalys 

För att kunna jämföra uttrycket av de proteiner som är av intresse i de olika cell-lysaten 

blir proteinkoncentrationen i alla prov utjämnade. Genom att använda Pierce® BCA 

Protein Assay Kit (thermo Scientific) möjliggörs en bestämning av den totala 

proteinkoncentrationen. Analysmetoden baserar sig på en BCA-syra (eng: 

bicinchoninic acid). Protein har fömågan att reducera Cu2+ till Cu+ i ett alkaliskt media 

och i kombination med BCA-syran bilda en reaktionsprodukt av violett färg. Den 

violetta färgen kan sedan mätas kolorimetriskt vid 562 nm, beräknas med hjälp av en 

standardkurva och ge den totala mängden protein i provet i fråga.  

Innan cell-lysaten protein bestäms, hettas de upp 5 minuter på 95 ˚C. Efter det späds 

de 1:10 med MQ-vatten och laddas i en 96-brunnsplatta. Utöver de utspädda cell-

lysaten förbereddes även ett negativt kontrollprov där homogeniseringsbufferten som 

blivit använd vid insamlingen av cellerna liksom cell-lysaten späddes 1:10 och för att 

skapa standardkurvan tillsattes prov med 50, 100, 250, 500, 750 och 1000 µg/ml 

bovint serumalbumin (BSA).  

96-brunnsplattan inkuberades sedan 30 minuter i 37 ˚C i mörker och provens 

absorbans analyserades sedan med hjälp av en Wallac Victor2™ (Perkin Elmer) 

spektrofotometer på 560 nm. Proteinkoncentrationerna kunde sedan beräknas med 

standardkurvan som skapats. Cell-lysaten späddes sedan ut med en bestämd mängd 

laemmli buffert så att alla prov slutligen innehöll 5 µg/10 µl protein. 
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7.3.2 SDS-page och westernblotanalys 

Efter proteinanalys används natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores 

(SDS-PAGE), för att separera proteiner enligt deras molekylvikt. Därmed ges 

möjligheten att analysera de protein som är av intresse. I metoden används en 

akrylamidgel som proven laddas i tillsammans med en proteinstandard (Precision Plus 

Protein Dual Color Standards, Bio-rad) med kända molekylvikter för att kunna urskilja 

proteinstorleken av de protein som är närvarande i provet av intresse. Akrylamidgelen 

är delad in i en övre del och en nedre del. Den övre delen packar proteinerna så att de 

samtidigt övergår till den nedre delen som sedan separerar proteinerna. I detta projekt 

användes geler med 2 olika akrylamidkoncentrationer; 10% och 15 %. Recepten kan 

hittas i bilagor (se avsnitt 11). De protein som var av intresse i detta projekt varierade 

från 78 kDa (GRP78) och 12 kDa (cytokrom C). För de prov där endast proteiner med 

högre molekylvikt var av intresse kunde en 10 % gel användas medan de prov som 

undersökte proteiner som hade en lättare molekylvikt kunde laddas i geler med 15 % 

akrylamidkoncentration. En högre koncentration av akrylamid möjliggör en ordentlig 

separering av de protein med lättare molekylvikt.  

Natriumdodecylsulfat (SDS) används för att göra alla proteiner negativt laddade och 

för att åstadkomma separering av proteiner endast på basis av molekylär vikt och inte 

laddning. Gelen med de laddade proverna sattes i en kammare med 100 V, tills 

proteinerna är tillräckligt separerade. Under denna tid kommer de negativa 

molekylerna att vandra mot plus-polen i kammaren och separeras enligt molekylvikt. 

Ju mindre proteiner är desto längre mot plus polen kan de vandra. (Hames, 1998)  

Efter separering överförs proteinerna till ett polyvinylidenfluoridmembran (PVDF-

membran). PVDF-membranet och gelen placeras i en kammare i ett elektriskt fält på 

100 V i 60 minuter vid 4 ˚C. Även där kommer proteinerna att vandra mot plus-polen 

i kammaren. Gelen är placerad mot minus-polen och membranet mot plus-polen. När 

elektriciteten tillförs i kammaren överförs allt protein till membranet (Stott, 1989).  

PVDF-membranet kan efter överföringen analyseras med hjälp av western blot. Efter 

överföringen ska membranet blockeras med en blockeringslösning 60 min. I detta 

projekt användes 5 % mjölk ( 5% mjölk i 2% PBS-tween20) och 5 % BSA-lösning ( 

5% BSA i 2% TBS-tween20) för membran där antikroppar som känner igen 
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fosforylering av ett specifikt protein skulle användas. Efter blockering tvättas 

membranet 3 gånger 5 min med 0,2 % PBS-tween20 varefter membranet inkuberas 

med en primär antikropp (tabell 3) i 4 ˚C över natten. 

 Efter inkubering av den primära antikroppen tvättas membranet 3 gånger 5 min med 

0,2 % PBS-tween20 och för membran ämnat för detektering av fosforylering av 

protein används 0,2% TBS-tween20. Därefter inkuberas membranet med en sekundär 

antikropp (sammanfattning över sekundära antikroppar finns i tabell 4). Den 

sekundära antikroppen binder till den primära antikroppen. De sekundära 

antikropparna som användes i detta projekt är konjugerade med pepparrotsperoxidas 

(eng. horseradish peroxidase, HRP) som är ett kemiluminescerande ämne (Stott, 

1989). Vid användning av HRP kan proteinet som membranet blivit inkuberat för 

framkallas på röntgenfilmer i mörkerrum med hjälp av en AGFA Curix 60 

framkallningsmaskin från AGFA Healthcare (Mortsel, Belgien), före framkallning 

inkuberas membranet 1 min i ECL+. Membran som blivit inkuberade med HRP 

konjugerade sekundära antikroppar kan även framkallas med hjälp av ECL och en 

Invitrogen™ iBright™ maskin. De framkallade membranen kan senare kvantifieras 

med hjälp av mjukvaruprogrammen imageJ och microsoft excel. 

 

7.3.3 Dot-blot 

För att kunna analysera hur vissa behandlingar påverkar β-cellernas funktionsförmåga 

är analysering av insulinutsöndringen viktig. Insulinutsöndringen hör till β-cellernas 

viktigaste funktionsförmåga. Vissa behandlingar kan försämra β-cellernas 

insulinutsöndringsförmåga och andra kan stimulera en insulinutsöndring.  

Dot-blot optimering var en del av detta projekt för att utveckla ett sätt att analysera 

och jämföra insulinmängd mellan cellmedia som blivit insamlat under olika 

experiment. Genom att använda dot-blotting kan en standardkurva med känd 

insulinmängd skapas och på basis av denna standardkurva kunde prov av exempelvis 

MIN6-celler som blivit behandlade med olika stressorer eller bukspottskörtel lysat 

från olika genotyper och deras insulinutsöndringsförmåga analyseras. En optimering 

av detta skulle innebära ett billigare alternativ för analysering av insulinmängd i prov.  

I vanliga fall analyseras insulinmängden med hjälp av en enzymkopplad 

immunadsorberande analys, ELISA. Vanligtvis kan proteinmängden i prov analyseras 
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med hjälp av SDS-PAGE och western blot, men molekylvikten av insulin är så pass 

lätt (6 kDa) att det är mycket svårt att få en kvantifierbar signal av insulin. Därför 

innefattade detta projekt ett försök till att optimera dot-blotting som en metod som 

skulle kunna ersätta ELISA. 

 Dot-blot följer samma princip som western blot, dock används nitrocellulosa-

membran och provet som ska analyseras droppas direkt på membranet. (Stott, 1989) I 

dot-blotting skapades först en insulinstandardkurva genom att använda insulinet 

NovoRapid® (novo nordisk). Insulinet späddes ut till koncentrationerna 5000 ng/ml – 

45 000 ng/ml med 5000 ng/ml mellanrum. Insulinet blev utspätt i det media som 

MIN6-cellerna varit i kultur med under experiment av intresse. Media som används 

till insulin dot-blot tas tillvara i enlighet med avsnitt 6.3. De prov som blivit insamlade 

från experiment och de utspädda proven till standardkurvan med känd koncentration 

droppades sedan i 10 µl droppar på ett nitrocellulosamembran. 

Membranet tilläts sedan torka i 90 min, och därefter inkuberades membranet i 

blockeringslösning, 5 % mjölk, i 30 minuter. Efter blockering tvättades membranet 3 

gånger 5 min med 0,2 % PBS-tween20 och inkuberades sedan i 45 minuter med en 

primär antikropp. Efter inkubering med primär antikropp tvättades membranet 

återigen 3x5 min med 0,2% PBS-tween20 och inkuberades 45 min i 

pepparrotskonjugerad sekundär antikropp. Därefter tvättades membranet 2x5 min och 

1x10 min för att sedan framkallas i mörkerrum med AGFA Curix 60 

framkallningsmaskin från AGFA Healthcare (Mortsel, Belgien), före framkallning 

inkuberas membranet 1 min i ECL Metoden kräver alltså ingen gelelektrofores eller 

överföringsmetod till membranet. 
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Tabell 3.  Översikt över koncentrationen av primära och sekundära antikroppar och 

deras storlek (kDa).  

Primär 

antikropp 

Koncentration Storlek 

(kDa) 

Sekundär 

antikropp 

Koncentration 

K8 (troma 1) 

Developmental 

Studies 

Hybridoma 

Bank 

1:500 

I 0,5 BSA i PBS + 

0,2 % NaN3 

55 Anti – råtta 

HRP-länkad 

antikropp  

Cell signalling 

(7077) 

 

1:10 000 i 5 % 

mjölk 

GRP78 

Polyclonal 

Antibody 

(PA5-85169) 

Invitrogen 

 

1:1000 I 0,5 BSA i 

PBS + 0,2 % NaN3 
78 Anti- kanin 

HRP-länkad 

antikropp 

Promega 

(W4011) 

1:10 000 i 5 % 

mjölk 

Anti-Phospho-

Cytokeratin 8 

(S73) (3856) 

St John’s 

Laboratory 

1:1000 I 0,5 BSA i 

PBS + 0,2 % NaN3 
53 Anti- kanin 

HRP-länkad 

antikropp 

Promega 

(W4011) 

1:10 000 i 2,5 % 

BSA i PBS-tween20 

Insulin B (C-

12) (sc-377071) 

Santa Cruz 

Biotechnology, 

Inc. 

1:500 I 0,5 BSA i 

PBS + 0,2 % NaN3 
6 Anti-mus 

HRP-länkad 

antikropp 

GE healthcare 

(NA931) 

1:10 000 i 5 % 

mjölk 

Cytochrome C 

(136F3) 

Cell Signaling 

1:500 I 0,5 BSA i 

PBS + 0,2 % NaN3 
12 Anti- kanin 

HRP-länkad 

antikropp 

Promega 

(W4011) 

1:10 000 i 5% mjölk 

Cleaved 

Caspase – 3 

(lånat av J. 

Eriksson) 

Cell Signaling 

1:1000 I 5% BSA i 

TBS + 0,2 % NaN3 
32 

17 

Anti-kanin 

HRP-länkad 

antikropp 

Promega 

(W4011) 

1:10 000 i 5% mjölk 

GAPDH 

Abcam 

1:1000 I 0,5 BSA i 

PBS + 0,2 % NaN3 
36 Anti-kanin 

HRP-länkad 

antikropp 

Promega 

(W4011) 

1:10 000 i 5 % 

mjölk 
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7.4 Immunofluorescens färgning 

Immunofluorescens färgning följer samma princip som western blot. En primär 

antikropp används för att binda till ett specifikt målprotein och sedan används en 

sekundär antikropp som binder till den primära antikroppen och avger en signal som 

är detekterbar. I detta fall är dock sekundära antikroppen konjugerad till en fluorofor, 

till skillnad från den HRP-konjugerade sekundära antikroppen som används i western 

blot. (Donaldson, 2015) 

Inför immunofluorescens färgning transfekterades cellerna i enlighet med avsnitt 6.2 

och sedan behandlades de enligt avsnitt 6.1.1. MIN6-celler blivit behandlade av 

tunicamycin eller STZ fixerades direkt efter behandlingen för att behålla deras 

ursprungliga struktur.  MIN6-celler fixerades genom att använda antingen 4% PFA 

eller iskall aceton. Inför fixeringen avlägsnades cellmedia och brunnsbottnen tvättades 

med 37 ˚C PBS 3 gånger. Sedan följde fixering, 4% PFA tillsattes i brunnarna och 

inkuberades i rumstemperatur i 20 min. För acetonfixering togs täckglasen som initialt 

blivit placerade i brunnarna ut och placerades i en glasskål och täcktes med iskallt 

aceton. De acetontäckta täckglasen förvarades sedan i frys i 6 – 7 min och placerades 

sedan tillbaka i brunnarna. Efter fixering med antingen 4% PFA eller iskallt aceton 

tvättades glasen ytterligare ett par gånger med 1xPBS. Sedan kunde glas som inte 

omedelbart immunofluorescens färgades förvaras i brunnarna dränkta i 1xPBS för att 

användas vid senare skede. 

De glas som användes för färgning placerades på en parafilm i en sluten box på ett 

whatman-filter för att bibehålla luftfuktigheten i boxen. Efter fixering följde en 3x5 

min tvätt med 0,025 % Triton x-100 (Triton x-100 utspätt i PBS) och sedan 

permeabilisering med en 5 – 10 min 0,2 % NP-40 (NP-40 utspätt i PBS) inkubering. 

Permeabilisering är till för att möjliggöra för antikropparna som cellerna inkuberas 

med att ta sig in i cellerna och binda till målproteinerna. Efter permeabilisering 

tvättades glasen ytterligare 3 gånger 5 min med 0,025 % Triton x-100. Sedan 

blandades en blockeringslösning med 2% normalt åsneserum (eng: normal donkey 

serum, NDS) och 2 % normalt getserum (eng: normal goat serum, NGS) i 2,5 % BSA 

i PBS. Glasen blockerades med blockeringslösningen i 30 min.  

Den primära antikroppen späddes ut i blockeringslösningen enligt den koncentration 

som är lämpad för antikroppen (tabell 4). Efter blockering av glasen följde en 

inkubering av antikroppen vid 4 ˚C över natten.  
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Efter inkubering av den primära antikroppen tvättades glasen med 1xPBS 3 gånger 5 

min och sedan inkuberades de 45 min med den sekundära antikroppen (tabell 5). Den 

sekundära antikroppens koncentration användes alltid i förhållandet 1:200 och 

späddes ut i 1x PBS. Efter inkubering av den sekundära antikroppen tvättades glaset 

3 gånger 5 min med 1x PBS. Den andra tvätten kunde användas för att färga kärnorna 

av cellerna. Till detta användes DNA-färgerna DRAQ5 och DAPI i förhållandet 1:700 

DRAQ5 och 1:5000 DAPI.  Efter den sista tvätten avlägsnades PBS och täckglasen 

placerades på ett objektglas med cellerna i riktning neråt mot glaset. På objektglaset 

fanns även en droppe av ProLong™ Gold Antifade Mountant som har som uppgift att 

förhindra att provet torkar ut och att fluorescens signalen försvagas.  

Tabell 4. Primärantikroppar som användes för fluorescensfärgning. 

Primär antikropp Värd Koncentration Tillverkare 

Anti-GLUT2 

(NP-112474) 

Kanin 1:100 Millipore 

K8 (troma 1) 

(AB_531826) 

Råtta 1:150 Developmental Studies 

Hybridoma Bank 

GRP78 

(PA5-85169) 

 

Kanin 1:70 Invitrogen 
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Tabell 5. Sekundärantikroppar som användes vid färgning av MIN6-celler samt de 

som användes för färgning av kärnor. 

Sekundär antikropp Excitationsvåglängd Koncentration Tillverkare 

Alexa Fluor Åsna-

anti-kanin 

488 nm 1:200 Invitrogen 

Alexa Fluor Get-

anti-råtta 

568 nm 1:200 Invitrogen 

Färgning av 

cellkärnor 

Excitationsvåglängd Koncentration Tillverkare 

DAPI 

nukleinsyrafärgning 

358 nm 1:5000 (i 

kombination med 

DRAQ5) 

1:10 000 (enskilt) 

Invitrogen 

DRAQ5 (4084) 647 nm 1:700 (i 

kombination med 

DAPI) 

1:3000 (enskilt) 

Cell 

Signaling 

 

 

 

7.5 Mikroskopi samt analys av immunofluorescens och western blot 

resultat 

Immunofluorescens färgade prov blev visualiserades och analyserades med hjälp av 

ett konfokalmikroskop av märket Leica TCS SP5 (Leica microsystems). De bilder som 

blev tagna sparades och öppnades för analys i mjukvaruprogrammet Leica LAS X 

(leica microsystems).  

Filmer från western blot av de proteiner som var av intresse analyserades med hjälp 

av mjukvaruprogrammet imageJ. Filmer som erhållits ska först inskannas och den 

inskannade bilden som analyseras ska förändras till 8-bitars färg. 8-bitars färg innebär 

att bilden är svartvit. Sedan används en gelanalysfunktion som ImageJ har för att 

kvantifiera intensiteten av proteinet av intresse på den inskannade bilden (Schneider, 

Rasband & Eliceiri, 2012). Det är möjligt att kvantifiera proteinuttrycket på detta sätt 
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eftersom Intensiteten av signalen för proteinet i fråga är proportionell till dess uttryck, 

en starkare signal innebär ett större uttryck.  

Intensiteten av proteinet överfördes sedan till excel för att sedan normaliseras mot ett 

kontrollprotein (GAPDH). Kontrollproteinet är till för att kontrollera att 

proteinmängden är likvärdig i varje prov.  

 

7.6 Statistisk analys 

Samtliga western blot-analyser analyserades genom att normalisera alla kvantifierade 

värden mot de kontrollprov som användes i experimentet. I och med att experimenten 

bestod av många grupper av olika behandlingar användes ett envägs anova test för 

statistisk analys med hjälp av Graphpad Prism (GraphPad software) för att ge ett p-

värde. Stapeldiagram av resultatet gjorde med hjälp av Graphpad Prism. 
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8. Resultat 

 

8.1 Effekten av tunicamycin-behandling i otransfekterade - och pcDNA -

eller K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

För att kunna besvara de frågor som målsättningarna för arbetet ställde användes 

otransfekterade MIN6-celler, K8/K18-transfekterade MIN6-celler (K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler) samt pcDNA-transfekterade MIN6-celler (pcDNA 

MIN-6 celler). K8/K18 överexpresserande MIN6-celler föreställer en modell med 

överexpresserande keratin intermediärfilament och de jämfördes med pcDNA MIN6-

celler som föreställer en vektorkontroll. Det är alltså en modell för MIN6-celler utan 

K8 men som genomgått samma form av stress (elektroporering) som K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler. 

För att det ska vara möjligt att undersöka beteendet av K8 under ER-stress behöver 

man uppnå en önskad ER-stressnivå i MIN6-cellerna. ER-stressen inducerades i detta 

fall med hjälp av tunicamycin (avsnitt 2.4). En förhöjd nivå av ER-stress observeras 

genom att analysera nivåerna av proteinet GRP78 i de olika proven som produceras 

(avsnitt 2.4.1). För att undersöka ifall K8 nivån förändras i MIN6-celler under ER-

stress inducerat av tunicamycin undersöktes både otransfekterade MIN6-celler och 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Otransfekterade MIN6-celler har en låg nivå 

av endogent K8 och de behandlas på grund av det som en modell med K8 ner reglering.  

Närvaron av K8 och dess uppgift vid ER-stress undersöktes genom att jämföra 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler. Svaret på om 

stressnivåer och nivån av apoptotiska signalprotein i samband med ER-stress är 

annorlunda i MIN6-celler med K8 närvarande kunde undersökas genom att jämföra 

dessa experiment. För att kunna besvara frågor som rör lokalisering av olika protein 

krävdes analys med immunofluorescens färgning under mikroskop. K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler användes även för att undersöka fosforylering av 

K8/K18 filament i respons till ER-stress. 

 

 



41 
 

8.1.2 Endogent K8 är oförändrat i otransfekterade MIN6-celler i 

samband med tunicamycin-inducerad ER-stress  

 

Otransfekterade MIN6-celler användes för att bestämma vilken koncentration av 

tunicamycin som skulle användas i experimenten samt för att ge en bild av vilka 

protein som var av relevans ur målsättningarnas synvinkel i projektet (ex. apoptotiska 

protein, ER-stressmarkörer, markör för fosforylering av K8 och K8).   

 

Figur 9. Tunicamycin är en effektiv kemikalie för uppreglering av ER-stressmarkören 

GRP78 och endogent K8 är oförändrat i MIN6-celler i samband med ER-stress.  A. Visar 

resultat från westernblottar i otransfekterade MIN6-celler behandlade 24 h med tunicamycin. 

B. Visar kvantifiering av GRP78 med laddningskontroll GAPDH. GRP78 ökade signifikant 

efter 24 h med 5 µg/ml och 10 µg/ml tunicamycin. C. Visar kvantifiering av endogent K8 i 

samma uppsättning av prov behandlade med tunicamycin, ingen signifikant förändring i 

uttrycket. n=3 med prov i triplikat i samtliga grafer. Samtliga resultat är analyserat statistiskt 

med ett envägs anova test där *= p< 0.05. 
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 En signifikant ökning av GRP78 kunde observeras i celler behandlade med 5- och 10 

µg/ml tunicamycin (figur 9B). Förändringen av ER-stressnivån visar att tunicamycin 

är en effektiv kemikalie att använda för att inducera en önskad ER-stress i MIN6-

celler. 

Endogent K8 förändras inte signifikant i otransfekterade MIN6-celler. I de MIN6 

cellprov som blev behandlade 24 h med 10 µg/ml tunicamycin är den endogena K8 

nivån på samma nivå som MIN6-celler behandlade med kemikaliens 

upplösningsmedel (DMSO).  

 

8.1.3 K8/K18 överexpresserande MIN6-celler behandlade med 

tunicamycin visar en förhöjd nivå av K8 i jämförelse med K8/K18 

överexpresserande MIN6-kontrollceller  

För att undersöka förändring av K8 nivåer i samband med ER-stress genomfördes en 

transfektion av MIN6-celler med K8 och K18. K8 och K18 är det keratinpar som bildar 

intermediärfilament i β-celler. Genom att ha en uppsättning av K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler som blivit behandlade med tunicamycin och K8/K18 

överexpresserande MIN6-kontrollceller som blivit behandlade endast med 

upplösningsmedlet för tunicamycin (DMSO) kan K8 nivåerna undersökas och 

jämföras mellan de olika förhållandena.  

I otransfekterade MIN6-celler  observerades en signifikant förhöjd ER-stressnivå efter 

en 24 h 5 µg/ml och 10 µg/ml tunicamycinbehandling (Figur 9B). Därför kan ER-

stressnivån antagas vara förhöjd i samband med en 10 µg/ml (6h, 12h, 24h) 

tunicamycin-behandling i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6 

celler (figur 10D). Ingen signal av GRP78 kan observeras i K8/K18 överexpresserande 

MIN6-kontrollceller (figur 10C) som blivit behandlade 24h med upplösningsmedlet 

till tunicamycin (okvantifierbara). En visuell jämförelse av GRP78 nivån i MIN6-

kontrollcellerna och de prov som blivit behandlade med tunicamycin 6h, 12h och 24h, 

kan ett ökat uttryck av GRP78 (ER-stress) konstateras (figur 10C). I samband med den 

förhöjda ER-stressnivån kan det observeras en förhöjd nivå av K8 efter 24 h i 

jämförelse med K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller (figur 10B).  
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I otransfekterade MIN6-celler kunde ingen förändring i endogent K8 observeras (figur 

9C). Nivån av K8 kan observeras som högre i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

efter 24h 10 µg/ml tunicamycin-behandling i jämförelse med K8/K18 

överexpresserande MIN6-kontrollceller. förändringen är inte signifikant, därmed kan 

endast en trend av en ökad K8 nivå konstateras i K8/K18 överexpresserande MIN6-

celler samband med en förhöjd nivå av ER-stress (figur 10B). 

 

8.1.4 Uppregleringen av GRP78 är senarelagd i behandlade K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler i jämförelse med behandlade pcDNA 

MIN6-celler 

 

GRP78 nivån i relation till K8 närvaro undersöktes genom att jämföra K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler. Båda modellerna 

behandlades med 10 µg/ml tunicamycin i olika tidsintervaller (6h, 12h, 24h). Enligt 

hypotesen skulle GRP78 nivåerna minska i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

och indikera en förminskad nivå av ER-stress när K8 är närvarande i enlighet med 

intermediärfilamentens skyddande mekanismer i celler. 

Intressant nog visade sig GRP78 nivåerna efter 6 h och 12 h påvisa ett lägre uttryck i 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler i jämförelse med pcDNA MIN6-celler. Ingen 

skillnad mellan K8/K18 överexpresserande MIN6-celler behandlade 24 h med 10 

µg/ml tunicamycin och pcDNA MIN6-celler behandlade 24 h med 10 µg/ml 

tunicamycin kunde observeras (figur 10D). Noteras kan också att det är efter 24 h som 

K8 nivån visade sig uppregleras mest i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler i 

jämförelse med K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller (figur 10B).  
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Figur 10. K8 i behandlade K8/K18 överexpresserande MIN6-celler i jämförelse med  

K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller  samt  GRP78 nivån i K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler i jämförelse med pcDNA MIN6-celler A. Visar 

westernblotresultat från K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Varje tidpunkt har en 

upplösningsmedel-behandlad (kontroll) och en tunicamycin-behandlad (10 µg/ml 

tunicamycin) version av K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. B. Visar alla prov i 

kvantifierade och normaliserade till 6 h obehandlade K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. 

En ökning av K8 nivå kan noteras vid tidpunkten 24 h i jämförelse med kontrollprov. 

Kvantifieringen visade sig inte vara statistiskt signifikant, n=1 i duplikat. C. Visar 

westernblotresultat från K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler, 

båda modellerna behandlade med 10 µg/ml tunicamycin. D. Visar skillnaden mellan GRP78 

i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler, båda modellerna 

behandlade med 10 µg/ml tunicamycin. GRP78 nivån är kvantifierad med 

laddningskontrollen GAPDH. Initialt är GRP78 nivån lägre, vilket indikerar på en senare 

uppreglering av GRP78 nivån i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler i jämförelse med 

pcDNA MIN6-celler. Efter 24 h är nivån av GRP78 relativt jämn mellan modellerna. 

Respektive kvantifiering visar ingen signifikant förändring i uttryck (n=1 i duplikat av 

samtliga prov bortsett från triplikat i 6 h tunicamycin-behandlade från K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler). Samtliga resultat är analyserat statistiskt med ett envägs 

anova test där inget signifikant resultat kunde konstateras. 
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8.1.5 K8/K18 överexpresserande MIN6-celler visar ingen signifikant 

ökning av fosforylerat K8 som ett resultat av 24 h tunicamycin-behandling 

och en ökad nivå av ER-stress 

 För att undersöka om nivån av fosforylering av K8 ökar i samband med en ökad ER-

stressnivå krävdes även här en transfektion av MIN6-celler med K8 och K18 för att 

bilda fullständiga filament i cellerna. Westernblottar av K8/K18 överexpresserande 

MIN6-celler påvisade dock ingen signifikant ökning av fosforylering av K8 i samband 

med en ökad nivå av ER-stress (Figur 11B).  

I samband med färgning och mikroskopering av tunicamycin-behandlade K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler kan man se ett begränsat område av MIN6-celler med 

en till synes stor mängd fosforylerad K8 vilket inte kan observeras i K8/K18 

överexpresserande MIN6-kontrollceller vid mikroskopering. Bortsett från det 

begränsade området av fosforylerat K8 i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler med 

en stark LJ4 (K8 pS74) signal kan man se ett likadant mönster av LJ4 (K8 pS74) signal 

i både kontrollceller och behandlade K8/K18 överexpresserande MIN6-celler (Figur 

12).  

 

Figur 11. Ingen ökad nivå av K8 S74 fosforylering enligt western blot. A. Visar nivån av 

fosforylerat K8, LJ4 (K8 pS74) enligt western blot. K8 S74 fosforylering kvantifierades med 

hjälp av normalisering mot K8. B. Kvantifiering visar ingen signifikant förändring i  

fosforylering av K8 efter behandling med 10 µg/ml tunicamycin i någon av tidsintervallerna 

(6h, 12h och 24h). n=2 i samtliga prov förutom n=3 i 6 h tunicamycin-behandlade K8/18 

överexpresserande MIN6-celler. Samtliga prov analyserades statistiskt med ett envägs anova 

test där inget signifikant resultat kunde konstateras. 
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Figur 12. Fosforylering av K8 i 24 h tunicamycin-behandlade K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler. A. Visar K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller 

behandlade med upplösningsmedlet för tunicamycin (DMSO). En jämnt fördelad signal av 

LJ4 (pS74) kan observeras över hela provet. B. Visar K8/K18 överexpresserade MIN6-celler 

behandlade 24h med 10 µg/ml tunicamycin. Det kan observeras en stark signal av LJ4 (pS74) 

på en del av provet (5 - 10 % av totala mängden celler) som inte kan observeras i K8/K18 

överexpresserande MIN6-kontrollceller. Utöver den starka signalen på en specifik del av 

provet kan en likadan signal som i K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller 

observeras. K8 är färgat med rött, LJ4 (K8 pS74) är färgat med grönt och DNA är färgat med 

blått, n=1. 

 

8.1.6 Det apoptotiska proteinfragmentet kluven kaspas 3 uppregleras 

signifikant vid tunicamycin inducerad ER-stress i otransfekterade MIN6-

celler 

För att bestämma om närvaron av K8 spelar en roll vid aktivering av apoptotiska 

signalvägar undersöktes kluven kaspas 3 vilket indikerar en ökning av apoptos.  

I otransfekterade MIN6-celler uppreglerades kluven kaspas 3 signifikant efter 

behandling av tunicamycin (2 µg/ml, 5 µg/ml och 10 µg/ml) i samband med att det 

kunde observeras en liten minskning av okluven kaspas 3 i MIN6-cellerna (Figur 13). 

Ingen signifikant förändring i cytokrom – C kunde observeras (figur 13A). Man kunde 

även observera en morfologisk förändring i MIN6-cellerna efter behandling av 

tunicamycin i form av en mindre storlek samt flera flytande celler i cellskålarna i 

jämförelse med celler behandlade med endast upplösningsmedlet.  
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8.1.7 Tunicamycin-inducerad uppreglering av kluven kaspas 3 i både 

K8/K18 överexpresserande celler och pcDNA MIN6-celler  

För att direkt jämföra rollen av K8 i fråga om apoptos efter tunicamycin-inducerad 

ER-stress undersöktes även här K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA 

MIN6-celler. Genom att behandla de två olika modellerna likadant kunde nivån av 

kluven kaspas 3 jämföras efter behandling.  

Figur 13. signalproteinet kluven kaspas 3 är signifikant uppreglerat vid tunicamycin-

behandling. A. Signal av Kaspas 3, kluven kaspas 3 och cytokrom – C som användes vid 

kvantifiering av proteinuttryck i de tunicamycin-behandlade MIN6-cellerna. B. Kvantifiering 

av Kaspas 3, som klyvs för att bli Kluven kaspas 3. Ingen signifikant förändring kan 

observeras med en något lägre nuvå av kaspas 3 är ett resultat av tunicamycin-behandlingen. 

C. En signifikant ökning av proteinfragmentet kluven kaspas 3 kan observeras som ett resultat 

av en ökad nivå av tunicamycin-inducerad ER-stress. n=3 med prov i triplikat i samtliga 

grafer. Samtliga resultat är normaliserat mot GAPDH och analyserat statistiskt med ett envägs 

anova test där *** = p< 0,001 och ****= p< 0,0001. 
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 K8/K18 överexpresserande MIN6-celler har i likhet med otransfekterade MIN6-celler 

en förhöjd nivå av kluven kaspas 3 efter en 10 µg/ml tunicamycin-behandling på 24 h 

(figur 13C, figur 14). Vid jämförelse av kvantifiering av pcDNA MIN6-celler och 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler kunde det observeras en något lägre nivå av 

kluven kaspas 3 i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler efter en 24 h 10 µg/ml 

tunicamycin-behandling (figur 14 B). Dock är inte förändringen signifikant. Det kan 

endast konstateras att både K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA 

MIN6-celler har en förhöjd nivå av kluven kaspas 3 efter behandling med tunicamycin. 

 

8.1.8 Tunicamycin-behandling leder till GRP78 omlokalisering i K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler  

Immunofluorescens färgning av K8/K18 överexpresserande MIN6-celler förväntades 

svara på frågan om intensiteten av GRP78 är beroende av K8 närvaro eller inte. 

Immunofluorescens färgning förväntades även svara på om K8 på något sätt kan stöda 

GRP78 lokalisering i cellen i samband med ER-stress. En 10 µg/ml tunicamycin- 

behandling användes för immunofluorescens färgning på basen av att koncentrationen 

tidigare gett upphov till en ER-stressrespons i form av en förhöjd GRP78 nivå i MIN6-

celler analyserade med western blot. 

Figur 14. Skillnader i kluven kaspas 3 uttryck i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

och pcDNA MIN6-celler behandlade med tunicamycin. A. western blot resultat av 

tunicamycin-behandlade K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler. 

B. En något högre nivå av kluven kaspas 3 i pcDNA MIN6-celler kan observeras. Dock är 

förändringen inte signifikant (n=1 i duplikat). Samtliga resultat är normaliserat mot GAPDH 

och analyserat statistiskt med ett envägs anova test där inget signifikant resultat kunde 

konstateras. 
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Vid jämförelse av immunofluorescens färgade K8/K18 överexpresserande MIN6-

celler behandlade med tunicamycin och K8/K18 överexpresserande MIN6-

kontrollceller observerades en skillnad i GRP78 lokalisering. Ingen skillnad i 

intensitet kunde observeras. I kontrollcellerna (lägre nivå av ER-stress) lokaliserades 

GRP78 i närheten av kärnan av MIN6-cellen. En del GRP78 klungor kunde även 

observeras vara speciellt starka i celler med K8 filament.  

Efter tunicamycin-behandling kunde flera celler med en mer homogen lokalisering av 

GRP78 i cytoplasman observeras. Man kunde även se en större andel celler med 

GRP78 protein som verkar följa cellernas cellmembran. Ingen skillnad i GRP78 

lokaliseringen i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler 

kunde observeras, GRP78 omlokaliseringen som observerades var alltså oberoende av 

K8 närvaro (Figur 15).   
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8.2 Effekten av behandling med tunicamycin i β-celler isolerade från 

Langerhanska cellöar i möss ex vivo  

Genom isolering av Langerhanska cellöar från vildtyps- (K8 +/+) och knockoutmöss 

(K8-/-) som sedan separerades till enskilda celler och hölls i primärkultur kunde 

reaktionen av K8 och ER-stress undersökas även ex vivo. Ex vivo experiment 

möjliggjorde en behandling av β-celler direkt isolerade från möss och en observation 

av reaktionen av K8 samt på vilket sätt GRP78 beter sig i dessa modeller, som varit 

en del av ett fungerande, biologiskt system, i respons till behandlingen. 

Figur 15. GRP78 förflyttar sig från området i närheten av kärnan av cellerna till 

cytoplasman/cellmembranet efter tunicamycin-behandling i både K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler. Det protein som blivit 

immunofluorescens färgat kan identifieras över kolumnen i fråga. K8 är färgat i rött, GRP78 

är färgat i grönt och DNA har färgats i blått. Ingen skillnad i signalintensiteten kan observeras. 

De två mittersta raderna representerar K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Den översta 

och understa raden representerar pcDNA MIN6-celler.  A. MIN6-kontrollceller endast 

behandlade med tunicamycin upplösningsmedel (DMSO). GRP78 aggregationer kan 

observeras i både MIN6-celler som har K8 närvarande och inte. B. MIN6-celler behandlade 

med 10 µg/ml tunicamycin i 24 h. resultatet visar en mer homogen signal av GRP78 och även 

en del GRP78 vid cellmembranet, n=1.  
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8.2.1 Tunicamycin inducerad ER-stress leder till en förhöjd K8 nivå i β-

celler isolerade från Langerhanska cellöar  

Western blot av behandlade isolerade β-celler i primärkultur från Langerhanska 

cellöar gav insikt i huruvida K8 nivåerna förändras i samband med en ökad nivå av 

ER-stress. Vid 24 h 10 µg/ml behandling med tunicamycin i β-celler isolerade från 

Langerhanska cellöar uppreglerades K8 signifikant (Figur 16B). Vilket kan bekräfta 

att resultatet av K8 nivån i tunicamycin inducerad ER-stress (24h) i K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler (Figur 10B) liknar det beteende som observeras ex 

vivo i celler i primärkultur isolerade från Langerhanska cellöar i möss.  Detta ger även 

en indikation på att K8 i regel kunde uppregleras i samband med GRP78 uppreglering 

eller ER-stress generellt.  

Figur 16. K8 uttrycket ökar i samband med tunicamycin-behandling och ER-stress. A. 

Westernblot resultat för K8 uttryck i K8-/-  och K8+/+ β-celler isolerade från Langerhanska 

cellöar i möss behandlade ex vivo med tunicamycin. B. K8 nivån kvantifieras från K8 signalen 

i cellerna som härstammar från K8+/+ möss. K8 nivån uppregleras signifikant i respons till den 

ökade nivån av ER-stress och tunicamycin-behandlingen ex vivo. n=2 i duplikat. Samtliga 

resultat är normaliserat mot GAPDH och analyserat statistiskt med ett envägs anova test där 

* = p< 0,05 
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8.2.2 Ingen skillnad i nivån av Tunicamycin-inducerad ER-stress i 

knockout och vildtyps celler från isolerade Langerhanska cellöar i 

primärkultur  

β-celler isolerade från Langerhanska cellöar i både K8+/+ och K8-/- möss studerades 

för att ge svar på hur ER-stress (GRP78) nivåerna i ett biologiskt system påverkas med 

eller utan närvaron av K8. Ex vivo observerades trend av en förhöjd GRP78 nivå efter 

24h behandling med tunicamycin (Figur 17B), i likhet med den uppreglering som även 

observerats i otransfekterade celler samt pcDNA MIN6-celler och K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler efter tunicamycin-behandling (figur 9B och figur 

10D). Förändringen var inte signifikant. 

  

 

 

 

 

Figur 17. GRP78 uttrycket ökar i både K8+/+ celler och K8-/- tunicamycin behandlade β-

celler isolerade från Langerhanska cellöar A. westernblot resultat för GRP78 uttryck i K8-

/- och K8+/+ β-celler isolerade från Langerhanska cellöar i möss behandlade ex vivo med 

tunicamycin. B. Kvantifiering av GRP78 uttryck i respons till tunicamycin-behandlingen. 

Förändringen är inte signifikant (n=2 i duplikat). Samtliga resultat är normaliserat mot 

GAPDH och analyserat statistiskt med ett envägs anova test där inget signifikant resultat 

kunde konstateras. 
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8.2.3 Tunicamycin inducerad ER-stress i K8-/- och K8+/+ β-celler isolerade 

från Langerhanska cellöar i möss leder till en uppreglering av kluven 

kaspas 3  

Att undersöka nivån av kluven kaspas 3 förväntades ge klarhet i om närvaron av K8 

påverkade nivån av apoptos i cellerna eller inte. 

En ökad nivå av apoptos kan observeras även i β-celler isolerade från Langerhanska 

cellöar i möss efter behandling med tunicamycin. I dessa celler kan man även 

observera en generellt högre nivå av cytokrom – C i celler med K8 närvarande, vilket 

stöds av tidigare publikationer. (Silvander et al., 2017) Här kan man även konstatera 

att den signal som observeras från western blot av behandling med tunicamycin i β-

celler isolerade från Langerhanska cellöar leder till en högre total nivå av kluven 

kaspas 3 i K8+/+ och K8-/- celler.  

Figur 18. Kaspas 3, kluven kaspas 3 och cytokrom – C nivån i celler isolerade från 

Langerhanska möss. A. Westernblotresultat av tunicamycin-behandling ex vivo i K8+/+ och 

K8-/- celler isolerade från Langerhanska möss. B. Kvantifiering av cytokrom – C visar en lägre 

generell nivå i K8-/- celler i jämförelse med K8+/+ celler. C. Kaspas 3 uttryck visar ingen större 

skillnad före eller efter behandling med tunicamycin. D. Kluven kaspas 3 nivån uppregleras i 

K8 +/+ celler efter behandling.  Ingen signal av kluven kaspas 3 kan observeras i obehandlade 

K8 -/- celler. (n=2) Samtliga resultat är normaliserat mot GAPDH och analyserat statistiskt 

med ett envägs anova test där inget signifikant resultat kunde konstateras. 
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8.3 Effekten av behandling med STZ i otransfekterade och pcDNA eller 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

STZ är en kemikalie som specifikt angriper β-celler. (Szkudelski, 2001) Det har blivit 

konstaterat i publikationer att K8 närvaro är en bestämmande faktor när det gäller β-

cellens förmåga att ta upp STZ. STZ tas upp av β-cellen genom glukostransportören 

GLUT2 och det har observerats att frånvaron av K8 påverkar lokaliseringen av 

GLUT2 i MIN6-celler (Alam et al., 2013). För att undersöka β-cellernas respons till 

STZ ur ER-stressens synvinkel behandlades MIN6-celler med olika koncentrationer 

av STZ i olika tidsintervall.  

 

8.3.1 Endogent K8 i MIN6-celler nedregleras signifikant efter behandling 

med STZ 

Otransfekterade MIN6-celler behandlades med STZ under flera olika tidsintervaller 

för att undersöka förändringen av den endogena nivån av K8 samt att åstadkomma en 

önskad ER-stress för att senare kunna jämföra MIN6-cellernas reaktion till 

behandlingen med eller utan K8. I otransfekterade celler kunde man se en konstant 

trend genom alla koncentrationer (1 mM, 3mM och 5mM) i alla tidsintervaller (6h, 

12h och 24h). Den endogena nivån av K8 nedregleras signifikant efter 6 h och 24 h i 

koncentrationerna 3mM och 5 mM (Figur 19). Efter 12h kan man se en likadan 

insignifikant trend.  

Figur 19. K8 nivån minskar i samband med STZ-behandling i otransfekterade MIN6-

celler A. Westernblot resultat som visar K8 signalen efter behandling med STZ i 

otranfekterade MIN6-celler. B. Kvantifiering av K8 uttryck i 1 mM, 3mM och 5mM i 

tidsintervallerna 6 (n=1 i triplikat), 12 (n=1 i triplikat) och 24 h (n=2 i triplikat). Skillnaderna 

efter 6 och 24 h är signifikanta. Samtliga resultat är normaliserat mot GAPDH och analyserat 

statistiskt med ett envägs anova test där *=p<0,05, ****= p<0,0001. 
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MIN6-cellerna behandlades även med 1 mM STZ men där kunde man inte se en lika 

tydlig nedreglering av K8 i någondera av tidsintervallen. K8 nivån observerades alltså 

nedregleras i takt med en ökad koncentration av behandling. 

 

8.3.2 K8 nivån i STZ-behandlade K8/K18 överexpresserande MIN6-

celler är högre i jämförelse med K8 nivån i K8/K18 överexpresserande 

MIN6-kontrollceller 

En uppreglering av K8 nivån har tidigare blivit observerat i NOD-möss (icke-feta 

diabetiska möss) vid en förlängd låg-dos behandling med STZ. (Alam, C. M. et al., 

2013) Därför var det av speciellt intresse att även här att undersöka om MIN6-celler 

kan påvisa ett liknande beteende. Därför användes en modell med K8 närvarande för 

att undersöka beteendet i av K8 i respons till STZ-behandlingen.  

Vid STZ-behandling av K8/K18 överexpresserande MIN6-celler kunde en trend av 

ökat K8 uttryck observeras (figur 20B).  Vid 6 h är K8 nivån inte högre än i kontrollen 

som bestod av K8/K18 överexpresserande MIN6-kontrollceller behandlade med 

upplösningsmedlet natriumcitratbuffert, efter 24 h har dock K8 nivån gradvist stigit 

och nått en högre nivå av K8 i jämförelse med kontrollen (Figur 20).  

 

8.3.3 Fosforylering av K8 kan inte observeras efter STZ-behandling 

varken genom western blot eller immunofluorescens färgning 

Fosforylering av K8 analyserades genom att använda K8/K18 överexpresserande 

MIN6-celler immunofluorescens färning och western blot med hjälp av antikroppen 

LJ4 (K8 pS74). Fosforylering av K8 skulle ge indikation på att de intermediärfilament 

som finns i MIN6-cellerna reagerar på stressen som de är under i samband med STZ-

behandlingen.   
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Figur 20. K8 nivån ökar i samband med behandling med 3 mM STZ i olika tidsintervaller, K8 

pS74 nivån är oförändrat i samband med STZ-behandlingen. Som kontroll behandlades K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler i tidsintervallerna 6 h (n=1 i duplikat) och 24 h (n=1 i triplikat) 

med upplösningsmedlet för STZ. För behandling användes tidsintervallerna 6 h (n=1 i 

duplikat), 12 h (n=1 i triplikat) och 24 h (n=1 i triplikat) och 3 mM STZ. För 

immunofluorescensfärgning kan färg för proteinet av intresse observeras ovanför kolumnerna. 

K8 är färgat i rött, LJ4 (K8 pS74) är färgat i grönt och DNA i blått. A. Westernblot resultat 

med LJ4 (K8 pS74) och K8 nivå i samband med 3mM STZ-behandling. B. Kvantifiering av 

westernblot resultat påvisar en ökad nivå av K8 i samband med ett längre tidsintervall av STZ-

behandling. K8 resultatet är normaliserat mot laddningskontrollen GAPDH. C. Kvantifiering 

av LJ4 (K8 pS74) visar ingen ökning av K8 fosforylering i samband med STZ-behandling. 

LJ4 (K8 pS74) nivån är normaliserat mot uttrycket av K8. D. Mikroskopering av K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler behandlade med STZ upplösningsmedel i 6 h. Ingen stark 

signal av fosforylerat K8 (K8 pS74) kan observeras. E. I K8/K18 överexpresserande MIN6-

celler behandlade 6 h med 3 mM STZ kan ingen signifikant förändring i LJ4 (K8 pS74) 

observeras. Samtliga resultat är analyserat statistiskt med ett envägs anova test där inget 

signifikant resultat kunde konstateras. 
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Ingen signifikant ökning av fosforylering kan observeras i westernblottade K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler som blivit behandlade med STZ. En lätt insignifikant 

ökning kan observeras efter 6 h, vilket också är den tidsintervall som senare användes 

vid immunofluorescens färgning av fosforylerat K8 (LJ4, K8 pS74) i STZ-behandlade 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Mikroskopering av K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler behandlade 6 h med STZ bekräftade att man inte kan 

observera en skillnad mellan behandlade och obehandlade K8/K18 överexpresserande 

MIN6-celler ur fosforyleringens synvinkel (Figur 20D,E). 

 

8.3.4 ER-stressnivån förändras inte signifikant i otransfekterade MIN6-

celler behandlade med STZ 

STZ-behandlingen på otransfekterade MIN6-celler gav ett otydligt resultat gällande 

ER-stress. Beroende på tidsintervall och koncentration varierade ER-stressnivån utan 

något specifikt mönster. ER-stressnivån påverkades inte signifikant av behandlingen 

trots en hög koncentration av behandling i jämförelse med andra studier gjorda med 

STZ och olika tidsintervaller till trots (Figur 21C). 
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Figur 21. GRP78 nivåerna varierar i respons till STZ-behandlade otransfekterade 

MIN6-celler. A. Westernblotresultat av 24 h STZ-behandling i tre olika koncentrationer 

1mM, 3mM och 5mM (n=2 i triplikat) B.  Westernblotresultat av 12 h STZ-behandling i tre 

olika koncentrationer 1mM, 3mM och 5mM (n=1 i triplikat) C. Westernblotresultat av 6 h 

STZ-behandling i tre olika koncentrationer 1mM, 3mM och 5mM (n=1 i triplikat). Samtliga 

resultat är normaliserat mot GAPDH och analyserat statistiskt med ett envägs anova test där 

inget signifikant resultat kunde konstateras. 

 

8.3.5 Signifikanta skillnader i ER-stressnivån kunde inte bestämmas i 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler jämfört med pcDNA MIN6-celler 

För att undersöka skillnader i ER-stressnivåer hos MIN6-celler med 

överexpresserande intermediärfilament och MIN6-celler med ner reglerat K8 

användes K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler för att 

behandlas med STZ och jämföras.  

Efter behandling i olika tidsintervaller kunde ingen signifikant förhöjd nivå av GRP78 

observeras. I analysering med hjälp av western blot kan skillnader i ER-stress mellan 

pcDNA och K8/K18 överexpresserande observeras. Dock kan man även observera en 

lätt artefakt i membranet vid området där K8/K18 överexpresserande cellprov är 

placerade, vilket gör resultatet svårtolkat. Vid 6 h kan en högre nivå av GRP78 

observeras i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Efter 6 h behandling kan man 

observera en nedreglering av GRP78 i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler, dock 

i samband med en observation av artefakten på membranet (Figur 22).   
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Figur 22. Skillnaden i GRP78 nivå beroende på K8 närvaro. A. Western blot resultat 

som visar signalintensiteten av GRP78 och K8 i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler 

och pcDNA MIN6-celler. K8 intensiteten är nästintill obefintlig i pcDNA MIN6-celler. B. 

Kvanifiering av GRP78 signalen i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA 

MIN6-celler behandlade med STZ i olika tidsintervaller (n=1 i duplikat). Skillnader i nivån är 

insignifikanta.  Samtliga resultat är normaliserat mot kontrollproven och analyserat statistiskt 

med ett envägs anova test där *= p< 0.05. 

 

8.3.6 Immunofluorescens färgning av GRP78 i K8/K18 

överexpresserande och pcDNA MIN6-celler påvisar en viss skillnad i 

lokalisering av GRP78 före och efter STZ-behandling  

För att undersöka om GRP78 påverkas av STZ-behandlingen och om det är någon 

skillnad mellan MIN6-celler med K8 närvarande och MIN6-celler utan K8 närvarande 

användes K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler. MIN6-

cellerna behandlades sedan med 3mM STZ 6 h på basis av tidigare ER-stressnivåer i 

otransfekterade MIN6-celler (Figur 21).  

Vid mikroskopering kunde det observeras en trend av mera ansamlade GRP78 klungor 

i MIN6-celler som endast blivit behandlade med upplösningsmedlet 

natriumcitratbuffert (kontrollprov). Efter behandling med STZ kunde det observeras 

en mer homogen fördelning av GRP78 i cellerna. Dock kunde ingen skillnad av 

GRP78 lokaliseringen observeras mellan celler med K8 närvarande och celler med K8 

frånvarande observeras, lokaliseringen av GRP78 verkade alltså vara oberoende av K8 

närvaro. 
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Figur 23. GRP78 omlokaliseras från området kring kärnan till cytoplasman/membranet 

i både K8/K18 överexpresserande MIN6-celler och pcDNA MIN6-celler i respons till 

STZ-behandling. Protein av intresse och dess färg kan observeras övanför kolumnerna, K8 

är färgat rött, GRP78 är färgat grönt och DNA är färgat blått. A. GRP78 aggregeras i närheten 

av kärnan i obehandlade celler. B.  6 h 3mM STZ-behandlade celler har en homogen signal 

av GRP78. Ingen skillnad i intensitet kan observeras mellan de två olika förhållandena (n=1).   
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8.3.7 Nivån av kluven kaspas 3 ökar i otransfekterade MIN6-celler 

behandlade med STZ  

För att undersöka i vilken utsträckning apoptos är närvarande i celler som blivit 

behandlade med STZ analyserades kluven kaspas 3 som är ett proteinfragment som 

bildas vid klyvning av kaspas 3 till följd av cytokrom - C utsläpp (avsnitt 8.6.1). 

Figur 24. Kaspas-3, kluven kaspas -3 och cytokrom – C nivåer i otransfekterade MIN6-

celler behandlade med STZ. A.  Westernblotresultat av 24 h STZ-behandling i tre olika 

koncentrationer 1mM, 3mM och 5mM (n=2 i triplikat) B. Westernblotresultat av 12 h STZ-

behandling i tre olika koncentrationer 1mM, 3mM och 5mM (n=1 i triplikat). C. 

Westernblotresultat av 12 h STZ-behandling i tre olika koncentrationer 1mM, 3mM och 5mM 

(n=1 i triplikat). D. Kvantifiering av cytokrom – C, en ner reglering av cytokrom - C kan 

observeras i samtliga prov. En lägre koncentration verkar dock inducera en trend av ökad nivå 

av cytokrom – C i 6 h och 24 h tidsintervallerna. En signifikant ökning i 1 mM STZ-

behandling kan observeras i 24 h behandling av otransfekterade MIN6-celler och en 

signifikant minskning av cytorkom – C uttryck kan observeras efter 24 h 5mM behandling. E. 

Kvantifiering av Kaspas 3 westernblot resultat. Det sker ingen större förändring i Kaspas 3 

uttryck i otransfekterade MIN6-celler behandlade  med STZ i olika tidsintervaller och 

koncentrationer. F. Kvantifiering av kluven kaspas 3 i otransfekterade MIN6-celler 

behandlade med olika koncentrationer i 24 h. 6 h behandlade otransfekterade celler hade en 

signal av kluven kaspas men den var inte kvantifierbar (C.). Samtliga resultat är normaliserat 

mot GAPDH och analyserat statistiskt med ett envägs anova test där *= p < 0.05, **= p<0.01 
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I likhet med tunicamycin-behandlade MIN6-celler aktiveras kluven kaspas 3 efter 

behandling med STZ i 6 h och 24 h. Dock kan signalen av kluven kaspas 3 inte 

observeras i STZ-behandlade MIN6-celler efter 12 h. ER-stressen ökar inte signifikant 

i dessa prov (figur 21), men apoptosen ökar ändå vilket betyder att en direkt korrelation 

mellan apoptos som följd av behandling med STZ och en förhöjd nivå av ER-stress 

inte kan observeras.  

Signalen av cytokrom – C nedregleras signifikant i otransfekterade MIN6-celler, 

nedregleringen av cytokrom – C liknar den nedreglering av K8 som kan observeras i 

STZ-behandlade otransfekterade MIN6-celler.  

 

8.3.8 Ingen signifikant förändring i signalen av kluven kaspas 3 kan 

observeras i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler jämfört med pcDNA 

MIN6-celler 

Skillnaden i apoptos mellan MIN6-celler med K8 närvarande eller inte undersöktes 

för att svar på frågan om K8 har en skyddande effekt av dessa MIN6-celler ur en anti-

apoptotisk synvinkel.  

Man kan anta att apoptosen skulle öka signifikant i de celler som har K8 närvarande 

eftersom upptagningsförmågan av STZ tros vara bättre. Man kan dock inte se någon 

direkt skillnad i signalen av kluven kaspas 3 i K8/K18 överexpresserande och pcDNA 

MIN6-celler som blivit behandlade likadant (Figur 25).  

Figur 25.  En svag signal av kluven kaspas 3 vid STZ-behandling i både K8/K18 

överexpresserande och pcDNA MIN6-celler. Western blot resultat visar en signal av kluven 

kaspas 3 vilket indikerar en ökad nivå av apoptos i cellerna som följd av STZ-behandling (n=1 

i duplikat). 
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8.3.9 Immunofluorescens färgning av glukostransportören GLUT2 visar 

ingen skillnad av lokalisering i samband med STZ-behandling i varken 

pcDNA- eller K8/K18 överexpresserande MIN-6 celler 

För att undersöka om man kan observera någon skillnad i MIN6-cellernas GLUT2 

lokalisering efter STZ-behandling beroende på om K8 är närvarande eller ej användes 

mikroskopering av 6 h STZ-behandlade K8/K18 överexpresserande - och pcDNA 

MIN6-celler.  

Obehandlade MIN6-celler visar tydligt en omlokalisering av GLUT2 om K8/K18 inte 

är närvarande, vilket bekräftar tidigare observationer av (Alam et al., 2013).  Efter 

STZ-behandlingen observerades en homogen lokalisering av GLUT2 i cytoplasman 

av MIN6-cellerna. I en del av cellerna kunde en starkare signal av GLUT2 observeras, 

dock oberoende av K8 närvaro (Figur 26).  

 

Figur 26. GLUT2-transportören är mera membranassocierat i obehandlade MIN6-

celler när K8/K18 är närvarande än i celler utan K8/K18 filament för att sedan 

homogent omlokaliseras till cytoplasman efter STZ-behandling. A. Obehandlade K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler färgat för K8 (rött), GLUT2 (grönt) och DNA (blått). GLUT2 

observeras som tydligt membranbundet i de MIN6-celler som har K8 närvarande medan 

GLUT2 signalen längs med membranet blir mera diffus i de celler som inte har K8 närvarande. 

B. K8/K18 överexpresserande MIN6-celler behandlade 6 h med 3 mM STZ visar en homogen 

signal och lokalisering av GLUT2 oberoende av K8 närvaro (n=1). 
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8.4 Användning av dot-blot för att bestämma mängden insulin kan vara 

användbart vid en tillräckligt hög koncentration och 

koncentrationsskillnad 

För att avgöra om användning av dot-blot för att bestämma mängden av insulin är 

möjlig behövdes först en optimering av metoden. En standardkurva skapades med start 

från 5000 ng/ml insulin upp till 45 000 ng/ml insulin. Volymen 10 µl av ovan nämnda 

utspädningar tillsattes på membranet. Det ger en total massa på 50 ng upp till 450 ng 

per standard på membranet. Genom att öka koncentrationen med 5000 ng/ml per 

standars prov kunde en stadig ökning av insulinsignalen observeras (Figur 27).  

Mängden insulin kunde inte bestämmas i de prov med medium från cellprover som 

blivit behandlade med 1 mM, 10 mM eller 25 mM glukos.  I figur 27 kan dock 

standardkurvan observeras och signalen kan konstateras intensifiera från och med 

5000 ng/ml insulin. Detta innebär att om insulinmängden överskrider 5000 ng/ml 

insulin, eller 50 ng insulin på membranet, kan insulinutsöndringsförmågan troligtvis 

analyseras med hjälp av dot-blotting. En ELISA-analys gjordes på det media från 

MIN6-celler som blivit behandlade med 1mM och 25mM glukos, där resultatet gav 

207 ng/ml för 1M glukosbehandlade MIN6-celler samt 521 ng/ml i 25 mM 

glukosbehandlade MIN6-celler. 
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Figur 27. Dot-botting kunde inte användas i MIN6-celler behandlade med glukos på 

grund av för liten insulinmängd. De första 9 kvadraterna skapar en standardkurva med 

kända mängder insulin. En ökad signal kan observeras från koncentration till koncentration. 

Koncentrationen av insulin börjar från 5000 ng/ml insulin till 45 000 ng/ml insulin. Den röda 

texten markerar den mängd av insulin som slutligen placerades på membranet (10 µl) av 

utspädningen som gjorts. De kvadrater som är markerade från 0 mM – 25 mM indikerar 

koncentration av glukos som MIN6-celler behandlats med vars cellmedia (10 µl) pipetterats 

på membranet. Mängden av insulin i proven var initialt okänd men kunde det konstateras att 

de troligen hade en för liten mängd insulin för att ge en ordentlig signal av insulin. På basis 

av ELISA analys av insulinmängd i de prov från MIN6-celler behandlade med glukos kunde 

det konstateras att deras totala volym var för liten för att ge en signal på 

nitrocellulosamembranet. Mängden insulin på membranet efter pipettering av 10 µl media av 

proven är skrivet i rött; 2,07 ng och 5,07 nanogram. På basis av när standardkurvan med känd 

insulinmängd gav en signal av insulin borde mängden insulin överstiga 50 ng för att ge en 

signal. 
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9. Diskussion 

ER-stress är en del av T1D och T2D sjukdomsutveckling. I samband med att β-

cellerna förlorar sin normala förmåga att utsöndra insulin och upprätthålla en jämvikt 

i glukosnivån i kroppen så uppstår även ER-stress. (Cnop et al., 2005) GRP78 är en 

ER-stress markören som är ett centralt protein i ER-stressreaktionen i cellen. 

(Rutkowski, Kaufman, 2004) I samband med andra studier som behandlar keratiner 

och deras respons till olika former av stress i olika vävnader har det visat sig att K8 

bland annat kan uppregleras i samband med stress och även fosforyleras. Frånvaron 

av K8 har även visat sig göra exempelvis leverceller mera mottagliga för skador. 

(Snider, Omary, 2014) Eftersom ER-stress är vanligt förekommande i β-celler vid 

utvecklingen av T1D och T2D och intermediärfilament generellt associeras till 

stressrespons i olika vävnader är intermediärfilamentens (K8/K18) beteende i β-

cellernas stressrespons av intresse. Denna avhandling fokuserade på hur K8 regleras 

under ER-stress, dels hur närvaron av K8 påverkar ER-stressreaktionen i sig. Är 

närvaron av K8 en förutsättning för att GRP78 eller ER-stress generellt ska fungera 

felfritt eller kan cellen upprätthålla funktionen av GRP78 och ER-stressen som 

uppstått trots avsaknad av K8. Är närvaron av K8 till exempel ett kriterium för den 

korrekta lokaliseringen av GRP78 eller kan GRP78 fungera felfritt trots avsaknad av 

K8. Avhandlingen fokuserade även på hur ER-stress påverkade intermediärfilaments 

beteende i β-cellerna. En förhöjd nivå av ER-stress kan ge upphov till en reaktion i 

intermediärfilamenterna i β-cellen i form av till exempel fosforylering eller 

uppreglering. En annan form av reaktion kan vara en förhöjd eller en sänkt 

uttrycksnivå av proteinet eller en omorganisering. 

I studier som behandlar β-cellerna och deras respons till stress har bland annat en 

förlängd behandling med STZ lett till en uppreglering av K8. Frånvaron av K8 har 

påverkat förmåga att behålla en jämvikt i glukosnivån i blodet hos möss och även lett 

till en förändrad morfologi av insulingranuler samt defekter i mitokondrier hos β-

celler.  Detta tyder på att keratinerna och deras uppgifter i β-cellerna är en 

nödvändighet för en felfri funktion av β-cellerna. (Alam et al., 2013, Jheng et al., 2012, 

Silvander et al., 2017) 

De Langerhanska cellöarna är svåra att jobba med in vivo. Därför är det viktigt för 

fortsatta studier som undersöker keratinernas roll i β-cellerna på molekylär nivå att   

utveckla fungerande cellmodeller som möjliggör forskning inom detta område.  



67 
 

9.2 Två olika modeller påvisar en ökad K8 nivå i samband med 24 h 

tunicamycin-behandling och en ökad ER-stress 

I tidigare studier specifikt på β-celler har en uppreglering av K8 observerats i samband 

med förhållanden där β-cellerna var under stress. Denna stress var dock under 

behandling med STZ (REF). En uppreglering av K8 har även observerats i samband 

med glukosstimulering av β-celler. (Ahmed, Bergsten, 2005) 

I detta projekt kunde två av experimenten ge en indikation på att K8, i respons till ER-

stress, kan uppregleras. Detta resultat skulle indikera att intermediärfilamenten även i 

denna vävnad kunde ha en uppgift i stressresponsen av cellen. 

För att undersöka K8 reaktionen till ER-stress genomfördes ett experiment ex vivo. 

Vilket innebar att β-celler från Langerhanska cellöar isolerades och hölls i 

primärkultur från både K8+/+ och K8-/- möss. β-cellerna behandlades med den 

koncentration som gav en ER-stressreaktion i otransfekterade MIN6-celler (avsnitt 

8.1.2). Två olika experiment av β-celler isolerade från Langerhanska öar i möss gav 

en ökning av K8 uttrycket i prov behandlade med tunicamycin i jämförelse med 

kontrollprov av samma natur. Förändringen i K8 expressionsnivån var således 

signifikant. 

Transfektering av MIN6-celler hade en tillräckligt hög transfektionseffektivitet. Det 

möjliggjorde att analysera transfekterade MIN-6 celler med hjälp av westernblot. 

Transfekterade MIN6-celler var i och med den höga transfektionseffektiviteten 

tillräckligt många för att ge en representerande bild av proteinuttrycket i samband med 

tunicamycin och STZ-behandlingar. Även i detta fall användes 10 ug/ml i olika 

tidsintervaller, 6h, 12h och 24h. Efter 24 h kunde en ökning av K8 proteinuttrycket 

observeras i jämförelse med kontrollprov. Detta ger två olika modeller, β-celler 

isolerade från Langerhanska öar i möss och K8/K18 överexpresserande MIN6-celler, 

som i 24 h behandlingar indikerar en förhöjd K8 nivå i respons till ER-stress.  
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9.3 GRP78 aggregeringar lokaliserade i ER  

För att undersöka ER-stressmarkören GRP78, användes kemikalierna STZ och 

tunicamycin i olika experiment som behandling på både pcDNA MIN6-celler och 

K8/K18 överexpresserande MIN6-celler. Dessa jämfördes med pcDNA och K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler som endast blivit behandlade med upplösningsmedlet 

till kemikalien i fråga.  

Enligt en studie gjord på MIN6-celler behandlade med cytokiner omlokaliserades 

GRP78 till cellmembranet som i sin tur inducerade en pro-apoptotisk positiv feedback 

loop (Vig et al., 2019). I de tunicamycin-behandlade prov som analyserades i denna 

avhandling ökade GRP78 nivån i de flesta experiment. I samband med den ökade 

nivån av GRP78 kan även en signifikant uppreglering av kluven kaspas 3 observeras 

vid analys av samma prov. En inducering av en apoptotisk positiv feedback loop i 

samband med uppreglering av GRP78 skulle därmed kunna stöda studien gjord av Vig 

et al., 2019. 

I normala förhållanden har det blivit konstaterat att GRP78 är bundet till 

transmembranreceptorproteinerna IRE1, PERK och ATF6 som är lokaliserade i ER 

(Rutkowski, Kaufman, 2004). En lokalisering i närheten av cellkärnan av GRP78 kan 

observeras i de prov som blev immunofluorescens färgade för GRP78. GRP78 kunde 

observeras i aggregationer i MIN6-celler under normala förhållanden medan en mera 

utspridd, homogen signal av GRP78 observerades i samband med en behandling av 

STZ och tunicamycin. Aggregationer av GRP78 kan dock inte observeras lika tydligt 

i de MIN6-celler som blivit behandlade med STZ. Detta kan dock grunda sig i 

skillnader i fixationsmetoder.  

De resultat som behandlar STZ-behandlade MIN6-celler och immunofluorescens 

färgning av GRP78 är fixeringen genomförd med hjälp av PFA (figur 23). 

Tunicamycin-behandlade MIN6-celler är däremot fixerade med aceton (figur 15). 

Eftersom det inte kunde observeras någon större förändring i GRP78 lokaliseringen i 

PFA-fixerade MIN6-celler i samband med STZ-behandling byttes fixeringen till 

aceton. I aceton-fixerade MIN6-celler immunofärgade med GRP78 kan en mycket 

tydligare aggregation av GRP78 observeras i samband med tunicamycin-behandling 

jämfört med PFA-fixerade MIN6-celler immunofärgade för GRP78. 

Fixeringsmetoden kan alltså vara orsaken till att ingen större aggregering av GRP78 
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kan observeras i figur 23 med PFA-fixerade MIN6-celler medan en tydlig aggregation 

av GRP78 kan observeras i aceton-fixerade MIN-6 celler i figur 15. 

Aggregeringar av GRP78 kan observeras i MIN6-cellerna oberoende av om K8 är 

närvarande eller inte. På basis av de transmembranreceptorproteinerna som GRP78 är 

bundet till under normala förhållanden, kan aggregeringar av GRP78 som observerats 

undersökas närmare i samband med en ER-markör för att svara på om lokaliseringen 

är ER-koncentrerad. Man kunde även undersöka relationen mellan ER som organell 

och K8 genom att immunofluorescens färga obehandlade celler med eller utan K8 för 

GRP78 tillsammans med en ER-markör. I tidigare studier har intermediärfilament 

konstaterats vara viktiga i att stöda andra organellers funktioner, bland annat i 

mitokondrier (Silvander et al., 2017) och i golgi apparaten. Golgi apparaten är tätt 

kopplad till ER i samband med utvecklingen av korrekta protein. (Toivola et al., 2005) 

De aggregeringar som förekommer kan observeras variera i storlek, och här kunde det 

vara relevant att närmare undersöka om närvaron av K8 förändrar ER strukturen eller 

cellens förmåga att lokalisera GRP78 i ER där den binder till de olika 

transmembranreceptorproteinerna. 

Trots att man kan se GRP78 aggregeringar i både celler med och utan K8 bör det 

konstateras att experimentet gjordes endast en gång. Samt att särskilda omständigheter 

gjorde att de prov som blivit färgade begränsades till observation under mikroskop 

endast en gång. Det som kunde stöda en närmare undersökning av dessa prov är att 

vissa av GRP78 aggregeringarna kan observeras i de områden där K8 är närvarande 

verkar väldigt starka. GRP78 har påvisats binda till K8 i en tidigare publikation, vilket 

skulle kunna ge en antydan på att K8 och GRP78 lokalisering kan relatera till varandra 

(Liao, Price & Omary, 1997).  

GRP78 signalen som observerades i STZ-behandlade celler omlokaliserades inte på 

samma sätt som det som observerades i de acetonfixerade tunicamycin-behandlade 

cellerna. Främst kunde inga aggregeringar observeras på samma sätt, men inte heller 

en lika stor mängd av GRP78 kunde observeras förflyttas till membranet eller bort från 

ER-området. Detta kan bero på det varierande resultatet av GRP78 nivån som 

observerades i western blot. Trots att inte samma omlokalisering till membranet kunde 

observeras borde en tydlig aggregering av GRP78 synas i de MIN6-celler som endast 

blivit behandlade med upplösningsmedlet för STZ. Detta kunde förklaras med de olika 

fixeringarna. Fixeringsmetod kan spela en betydande roll i vissa proteiners fall.  
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9.4 En senareläggning av den tunicamycin-inducerade ER-

stressreaktionen i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler kan vara 

kopplat till mindre β-celldöd 

Studier har visat att en förlängd ER-stress i β-celler leder till en högre nivå av β-

celldöd.  (Wang, Q. et al., 2009) En förkortning av en förhöjd ER-stressnivå skulle 

alltså kunna bidra till en mindre mängd döda β-celler.  

I K8/K18 överexpresserande MIN6-celler observerades en lägre ER-stressnivå efter 6 

h och 12 h behandling med tunicamycin i jämförelse med pcDNA MIN6-celler. Efter 

24 h var ER-stressnivån jämn mellan de olika modellerna. Trots att ER-stressen 

fortfarande var närvarande i K8/K18 överexpresserande MIN6-celler så räckte det 24 

h innan det i den modellen kom upp till samma nivå av ER-stress som pcDNA MIN6-

celler.  

I en studie gjord i en annan β-cell-linje (NIT-1) celler behandlade med STZ, kunde en 

utjämning av GRP78 nivån observeras efter 24 h, medan en ökning av GRP78 nivån 

kunde observeras efter 6 h och 12 h i jämförelse med deras kontroll (Wang, M. et al., 

2007). Ingen signifikant skillnad i GRP78 kunde observeras i ex vivo tunicamycin-

behandlade K8+/+ och K8-/- β-celler isolerade från Langerhanska cellöar i möss. I detta 

experiment användes dock endast tidsintervallen 24 h. I de transfekterade MIN6-

cellernas fall hade GRP78 nivån mellan de olika modellerna redan jämnat ut sig vid 

den tidpunkten, den största skillnaden i GRP78 nivån kunde observeras vid 6 h och 12 

h. Med andra ord kunde ett ex vivo experiment med tunicamycin-behandling under 

kortare tidsintervaller ge en mer klar bild av hur GRP78 nivåerna reagerar i närvaron 

av K8. Det skulle stöda att observation av GRP78 nivån kan vara beroende av vissa 

tidsintervaller. 

Det är viktigt att nämna att upplägg av experiment och tolkning av resultat ska vara 

tillräckligt utförligt för att man ska kunna dra ordentliga slutsatser av ett projekt. Både 

transfekterade MIN6-celler och β-celler isolerade från Langerhanska cellöar gav 

utmaningar i form av liten mängd provmaterial. Därför kräver dessa experiment 

upprepningar för att ge signifikanta resultat. 
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I samband med en närmare undersökning och optimering av tidsintervallerna av 

behandling med tunicamycin skulle det vara intressant att undersöka nivån av apoptos 

i MIN6-cellerna närmare. En närmare undersökning av tidsintervaller och apoptotiska 

signalprotein kunde ge svar på om apoptotiska MIN6-celler skulle förekomma i ett 

senare skede i K8/K18 överexpresserande MIN6 celler och K8+/+ isolerade β-celler i 

jämförelse med K8-/- isolerade β-celler och pcDNA MIN6-celler. Ett experiment 

skulle kunna ge svar på om närvaron av K8 i ER-stress i β-celler skulle förkorta ER-

stressen i cellerna samtidigt som det skulle bidra till en lägre nivå och senarelagd 

reaktion av β-celldöd.  

Genom att undersöka kluven kaspas 3 besvarades de frågor som innefattade en ökad 

nivå av apoptotiska celler. Kluven kaspas 3 är ett litet protein på 17 kDa, vilket gjorde 

det svårt att analysera. I vissa moment kunde det observeras en tydlig signal av kluven 

kaspas 3 medan proteinet en annan gång inte alls kunde observeras trots att signalen 

förväntades vara där, signalen kunde även vara så svag att den krävde överexponering 

för att synas. Överexponeringen i sin tur gav mycket bakgrund som gjorde att det var 

nästintill omöjligt att kvantifiera signalen. För att förbättra detta koncept kunde 

proteinet som skulle ge indikationer på att nivån av apoptos är högre bytas ut. Ett 

alternativ till detta kunde vara poly(ADP-ribos)polymeras (PARP) och kluven PARP 

som är ett tyngre protein än kaspas 3. PARP har dessutom i samband med ER-stress 

konstaterats klyvas och aktiveras samt vara relaterad till kaspas-signalvägen (Rao et 

al., 2002). Det betyder att den skulle vara ett bra alternativ till fortsatta experiment 

gällande ER-stress. 

 

9.5 Fosforylering av K8 kan inte observeras i K8/K18 överexpresserande 

MIN6-celler efter behandling med både tunicamycin och STZ  

Fosforylering är en av K8:s viktigaste posttranslationella modifikationer och 

förekommer bland annat i samband med apoptos, mitos och stress. (Ku et al., 1999, 

Omary, M. B. et al., 1998) För att undersöka fosforylering användes K8/K18 

överexpresserande MIN6-celler i tidpunkterna 6 h,12 h och 24 h. Varje tidpunkt 

jämfördes med samma tidpunkt som endast blivit behandlad med upplösningsmedlet 

av kemikalien i fråga.  
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Varken western blot eller immunofluorescens kunde visa en förhöjd fosforylerings-

nivå av K8 vid samtliga tidpunkter. Studier har visat att fosforylering av K8 ofta leder 

till en omorganisering av intermediärfilamenterna. (Ku et al., 1999, Omary, M. B. et 

al., 1998) I samtliga prov som studerades under mikroskop kunde ingen 

omorganisering av intermediärfilament observeras, vilket i så fall skulle stöda de 

observationer som gjordes vid immunofluorescens färgning med LJ4 (K8 pS74) 

antikroppen och med western blot där (K8 pS74) användes som primär antikropp. 

I detta fall kunde det vara möjligt att undersöka fosforylering av K18, som bygger upp 

intermediärfilament med K8. En annan möjlighet skulle vara att förkorta 

tidsintervallen ytterligare för att undersöka om fosforylering sker i ett tidigare skede 

av stressen som uppkommer vid behandlingarna. I en studie gjord på humana alveolära 

epitelceller (A549-celler) som blev stressade med hjälp av mekaniska krafter som 

skapades av en flytande vätska (eng: shear stress) ledde den ökade stressen till 

fosforylering av både K8 och K18, men fosforyleringen varierade mellan kraften 

bakom stressen och tiden som stressen pågick. (Flitney et al., 2009) Experimentet är 

inte gjort på β-celler men det ger en indikation på att fosforyleringen av K8 och K18 

troligtvis kan variera mellan tid och koncentration av behandlingar. 

 

9.6 Är den låga K8 nivån i STZ-behandlade otransfekterade MIN6-celler 

en försvarsmekanism? 

Intermediärfilamentens respons till stress kan även tas i uttryck genom nedbrytning av 

intermediärfilament. (Toivola et al., 2010) Otransfekterade MIN6-celler som 

behandlades med STZ konstaterades ha en konstant nedreglering av K8 i alla 

tidsintervaller som cellerna blev behandlade under (6 h, 12 h och 24 h). För att närmare 

undersöka detta fenomen kunde det vara intressant att använda sig av 

immunofluorescens-färgning som även skulle möjliggöra en observation av K8 och 

vad som händer när de ner regleras i respons till stressen.  

Det är känt att celler besitter förmågan att anpassa sig till den miljö som de är i för att 

överleva och utvecklas. (De Palo, Endres, 2013) Därför kan en hypotes i association 

till nedregleringen av K8 i samband med STZ-behandling vara att nedregleringen är 

en försvarsmekanism av MIN6-cellerna. Därtill är även intermediärfilamentnätverket 

väldigt dynamiskt. (De Palo, Endres, 2013) STZ upptas av MIN6-cellerna med hjälp 
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av GLUT2 och vid avsaknad av K8 kan inte GLUT2 behålla sin position vid 

cellmembranet (Alam et al., 2013). Genom att minska på den endogena nivån av K8 

skulle MIN6-cellerna i så fall förhindra GLUT2 att korrekt placera sig vid 

cellmembranet och ta upp STZ. Intressant nog skulle det också indikera att K8 skulle 

kunna fylla en funktion där en uppreglering kan betyda att β-cellen skyddas mot stress, 

i enlighet med resultaten i studien av Alam et al. med flera där en förlängd behandling 

av en lägre dos STZ leder till en förhöjd nivå av K8 i Langerhans cellöar i möss (Alam 

et al., 2013). Samtidigt som en lägre nivå av K8 i otransfekterade MIN6-celler kunde 

indikera att MIN6-cellerna ger en respons som liknar självförsvar i respons till en stark 

och snabb behandling med STZ. 

Om K8 kunde påverka GLUT2 lokaliseringen i β-cellen i respons till behandlingen 

skulle K8 ha förmågan att starkt reglera glukosnivån i blodet. Om denna reglering 

skulle fallera och GLUT2 lokaliseringen vid membranet skulle påverkas har inte 

kroppen samma förmåga att ta upp glukosmolekyler och föra dem över β-cellernas 

membran. Om inte kroppen kan reagera på den glukosnivå som finns i kroppen så kan 

β-cellen inte heller utsöndra rätt mängd insulin. En förhöjd glukosnivå leder som 

konstaterats till glukotoxicitet, och även en ökad stress (ER-stress). (Cnop et al., 2005) 

 

9.7 Apoptos i STZ-behandlade MIN6-celler 

I de resultat som observerats i celler som blivit behandlade med tunicamycin kan det 

konstateras att det finns en likhet till en studie där MIN6-celler behandlade med 

cytokiner omlokaliserades GRP78 till cellmembranet som i sin tur inducerade en pro-

apoptotisk positiv feedback loop (avsnitt 9.3). (Vig et al., 2019)   

I STZ-behandlade MIN6-celler kan det inte observeras en lika tydlig ökning av 

apoptos. Här kunde proteinfragmentet kluven kaspas 3 skapat från proteinet kaspas 3 

inte detekteras lika lätt och flera westernblottar fick köras för att få en signal av detta 

protein. En orsak kan vara att koncentrationen av proteinet i dessa prov är så pass 

mycket mindre att det inte ger en stark signal vid analys genom western blot. 

ER-stressen varierade kraftigt och visade ingen signifikant uppreglering, trots det 

kunde en kluven kaspas 3 signal observeras, därför kan det uteslutas att ER-stressen 

och apoptosen har ett starkt samband i dessa prov. Man kunde analysera andra protein 

utöver analysen av kaspas 3 och kluven kaspas 3 när man behandlar med STZ, 
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kemikalien fungerar genom att skada DNAt specifikt i β-celler, som ett resultat uppstår 

en betydlig mängd DNA skador och även reaktiva syrearter är ett resultat av 

kemikalien. β-cellerna dör även av nekros. (Szkudelski, 2001). 

Tidigare forskning har visat att en avsaknad av K8 gör att GLUT2-transportören inte 

är lika membranbunden som i celler med K8 närvarande (Alam et al., 2013, Alam et 

al., 2018). Eftersom STZ till stor del förs över membranet med hjälp av GLUT2 

(Szkudelski, 2001) så kan bristen på apoptos och den insignifikanta ökningen av 

GRP78 troligen förklaras med detta. Utan K8 är GLUT2 inte lika membranbundet och 

STZ kan inte plockas upp på samma sätt. (Alam et al., 2013, Alam et al., 2018) 

 

9.8 Användningsmöjligheter för insulin dot-blot analys 

Dot-blotting optimerades i avhandlingen för att kunna bestämma om insulin dot-blot 

är en lämplig ersättare av ELISA-analys. För att jämföra ELISA och dot-blotting 

gjordes en ELISA- analys av samma glukosbehandlade prov som användes i dot-blot 

optimeringen i avsnitt 8.4, för att bekräfta att koncentrationen av insulin i dessa prov 

troligtvis inte överskrider 10 000 ng/ml och därmed inte kan analyseras i den form 

som analysmetoden är designad i avsnitt 8.4.   

I ELISA- analysen användes media från 1mM och 25 mM glukos behandlade MIN6-

celler. Enligt ELISA-analysen gav 1 mM behandlade MIN6-celler en koncentration 

av insulin på 207 ng/ml. 25 mM glukosbehandlade MIN6-celler gav en koncentration 

på 521 ng/ml. Det vill säga att eftersom 10 µl tillsattes på nitrocellulosamembranet 

under dot-bloten i avsnitt 8.4 var mängden insulin 2,07 ng respektive 5,21 ng på 

membranet. 

Tabell 6. Insulinmängden enligt ELISA analys och vad det innebär för dot-blotting analys av 

glukosbehandlade MIN6-celler i detta fall. 

Koncentration av 

glukosbehandling 

Insulinmängd (ng/ml) Mängd insulin på 

dot-blot 

membranet (ng) 

Minimivolym av prov för 

att åstadkomma >50 ng 

insulin på dot- blot 

membranet (µl) 

1 Mm 207 ng/ml 2,07  250 

25 Mm 521 ng/ml 5,21  100 
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För att göra insulin dot-blot möjligt skulle de 25 mM behandlade proven kräva en 10x 

ökning av volym som pipetteras på membranet för att åstadkomma en tillräckligt hög 

mängd av insulin på membranet. Av de mediaprov som endast blivit behandlade med 

1 mM glukos skulle det kräva en ökning av volym till 250 µl (originalvolym x 25). 

Detta skulle innebära en totalmassa av insulin på ca. 55 ng på membranet efter den 

bestämda mängden media blivit tillsatt på membranet. I standardkurvan som skapades 

i avsnitt 8.4 krävdes ca. 50 – 100 ng insulin på membranet för att ge en tydlig signal 

vid framkallning av resultatet. Om insulinkoncentrationen är så pass låg i prov av 

MIN6-celler kunde också analys av insulin med hjälp av dot-blotting begränsas till 

prov som kan förväntas ha en mycket högre koncentration av insulin från början i 

samband med att öka volymen av pipetteringen en aning för att öka sannolikheten av 

en tillräckligt hög insulinmängd på membranet. 

 

9.10 Slutsats  

T1D och T2D är två väldigt komplicerade sjukdomar, inte bara att leva med men också 

att förstå. Därför är det arbete som blir gjort för att reda ut de faktorer som spelar en 

roll i dessa sjukdomars helhetsbild mycket viktigt. Det är inte bara viktigt på 

individnivå men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då T2D och T1D leder 

till följdsjukdomar som är en stor belastning på sjukvården.  

β-cellernas funktion är nyckeln till att människan ska ha en fungerande glukosjämvikt 

i kroppen, och K8 kan vara en faktor i att detta ska fungera. Detta projekt behandlade 

ER-stress, som tros vara en relevant faktor i utvecklingen av diabetes. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektet gav flera indikationer på att K8 

kan vara en del av en fungerande respons till ER-stress i β-celler. Resultaten påvisade 

två olika modeller med en förhöjd nivå av K8 i samband med en förhöjd nivå av ER-

stress. Vid närvaron av K8 konstaterades ER-stressen ha en fördröjd ER-stress respons 

än de MIN6-celler med K8 frånvarande. Detta ger indikationer på att K8 har en uppgift 

vid en förhöjd ER-stressnivå, eftersom K8 uttrycket uppregleras något. Det visar på 

att enbart på grund av K8 närvaro i MIN6-celler så är ER-stressnivåns uppreglering 

senarelagd i jämförelse med MIN6-celler utan K8. K8 närvaron kan alltså både skydda 

cellen från att uppnå en förhöjd ER-stressnivå och i det fall där ER-stressnivån redan 

är förhöjd skydda cellen från att genomgå exempelvis apoptos.  
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11. Bilagor 

 

Recept  

 

20% SDS 

20 g   SDS upplöst i 1000 ml dH2O 

 

10 x körbuffert för SDS-Page 

30 g    Tris base  

144 g  Glycin 

10 g    SDS 

I 1000 ml vatten 

1 x Körbuffert (som användes vid SDS-Page)  

70 ml av 10 x körbuffert  

5 ml av 20% SDS 

i 625 ml dH2O 

 

1 x Överföringsbuffert 

80 ml av 10x körbuffert 

5 ml 20% SDS 

200 ml metanol 

Upplöst i 715 ml dH2O 

 

0.2 % PBS-tween20 

20 g PBS tabletter 

4 ml Tween20 

Upplöst i 2000 ml dH2O  

 

10 x TBS buffert 

80 g NaCl 

2g    KCL 

30 g Tris-base 

pH →7.4 med koncentrerad HCL → till exakt 1000 ml 
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Till membran som användes för att detektera fosforylerat protein användes 0.2 % 

TBS-Tween20, där 100 ml av 10x TBS buffert späddes ut i 1000ml dH2O och 2 ml 

tween20 tillsattes. 

 

 

Geler till SDS-Page 

Acrylamide concentration 10% undre 

gel  

15 % undre gel Övre gel  

Antal geler 2 gels  2 2 gels 

Undre gelbuffert (pH 8,8) 

(ml) 

2,25 2,25 - 

Övre gelbuffert (pH 6.8) 

(ml) 

- - 1.25 

20 % SDS (ml) 0,045 0,045 0,025 

Akrylamid (ml) 3 4,4 0,75 

dH2O (ml) 3,75 2,3 3 

10 % APS (ml) 0,06 0,06 0,02 

TEMED (ml) 0,006 0,006 0,01 

  

MIN6 cellkultur och insamling av celler 

MIN6 cellmedia 

592 ml   DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 

90   ml   Fetalt kalvserum 

6     ml   Natriumpuryvat    

6     ml  Penicillin 

6    ml   L-glutamin      

Före användning tillsätt 0,05 mM 2-merkaptoetanol 

 

Media för β-celler isolerade från Langerhans cellöar i möss 

484 ml   RPMI-1640 media utan L-glutamin 

55   ml   Fetalt kalvserum 

5,5 ml    L-glutamin 

5,5 ml    Penicillin 
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Homogeniseringsbuffert 

0,0187 M (pH 6,8) Tris-HCL 

5 mM Etylendiamintetraacetat (EDTA) 

 

3x laemmlibuffert 

30 %       Glycerol 

3 0%       SDS 

0,015 %  Bromfenol blått 

3 %         β-merkaptoetanol 

4,2 M    Tris-HCL 


