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Sammanfattning  

Nikotinamid-N-metyltransferase (NNMT) är ett enzym som katalyserar reaktionen där 

nikotinamid (amidformen av vitamin B3) metyleras till 1-metylnikotinamid (MNA). Enzymet 

NNMT och dess produkt MNA har bevisats ha en koppling till insulinresistens, fetma och typ 

2 diabetes (T2D). Frågeställningen i den här pilotstudien inriktar sig på 1-metylnikotinamid 

(MNA) och dess betydelse för glukosmetabolismen, med hypotesen att den ökar 

glukoneogenesen hos hepatocyter. Syftet med studien var att optimera en metod för att studera 

hepatocyternas glukosproduktion in vitro samt undersöka MNAs effekt på produktionen. I 

arbetet undersöktes två olika metoder utformade för att stimulera igång glukoneogenesen hos 

den hepatocarcinoma cellinjen HUH7. Effekten av tre olika MNA koncentrationen (0,5, 1 och 

10mM) på glukoneogensen har undersökt och glukosmätning i cellmedier utfördes med en 

hexokinas assay. Hypotesen om MNA har inte kunnat bekräftas eller uteslutas utifrån de 

erhållna resultaten. Ingen av metoderna var optimala för att undersöka glukoneogenesen hos 

hepatocyter in vitro utan eller med stimulering av 1-metylnikotinamid. Metoderna behöver 

optimeras vidare vad gäller cellernas odlingsförhållanden och även val av assay för att mäta 

glukos i cellmedier. 

Nyckelord: HUH7, leverceller, hepatocyter, NNMT, MNA, glukoneogenes, 

glukosproduktion, hexokinasmetod, typ 2 diabetes.  

 

Abstract  

The enzyme Nicotinamide-N-methyltransferase (NNMT) catalyzes the reaction in which 

nicotinamide (the amide form of vitamin B3) is methylated to 1-methylnicotinamide (MNA).  

NNMT and its product MNA has previously been proven to be associated with insulin 

resistance, obesity and type 2 diabetes (T2D). This pilot study focuses on MNA and its 

importance for glucose metabolism, with the hypothesis that it increases gluconeogenesis in 

hepatocytes. The purpose of the study was to optimize a method to investigate the effect of 

MNA on gluconeogenesis. Two different methods were designed to stimulate gluconeogenesis 

in a HUH7 hepatocarcinoma cell line. The effect of three different MNA concentration (0.5, 1 

and 10mM) were examined and glucose measurement in cell media was performed using a 

hexokinase assay. The results doesn’t confirm nor reject the MNA hypothesis, for the reason 

that none of the used methods were competent for this type of analyses. The methods needs to 

be further optimized, in which there shall be better cell culture conditions and also a better 

choice of a glucose assay.   

Keywords: HUH7, hepatocytes, NNMT, MNA, gluconeogenesis, glucose output, type 2 

diabetes.  
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1. Inledning 

 

1.1. Levern  

Levern är kroppens andra största organ och står för många livsviktiga fysiologiska funktioner, 

däribland reglering av metabolismen. Levern har en delfunktion i matspjälkningsprocessen och 

fungerar som en medlare mellan de organen som ingår i processen och kroppens övriga delar. 

Det arbetet innebär att matspjälkningens slutliga produkter (glukos, aminosyror och fettsyror) 

transporteras till levern via portvenen. Dessa ämnen bearbetas sedan och deras utsöndring 

anpassas efter kroppens energibehov (Rui, 2014). Hepatocyter som utgör ca 80 % av alla 

leverceller sköter främst glukosregleringen och har som mål att upprätthålla en konstant 

glukoskoncentration i blodet. Det målet uppnås genom att hepatocyterna svarar på den 

hormonella förändringen som följer kroppens metaboliska tillstånd och lagrar eller bildar samt 

utsöndrar glukos. Under födointag utsöndrar betacellerna i bukspottkörteln hormonet insulin 

som respons på den ökade glukoskoncentrationen i blodet. Insulin stimulerar glykogensyntesen 

vilket medför en minskad utsöndring av glukos till blodet. Insulin hämmar även glykogenolys 

(nedbrytning av glykogen) och glukoneogenesen (nybildning av glukos). Den motsatta 

regleringsprocessen sker under svältfasen, då hormonet glukagon utsöndras av alfacellerna i 

bukspottkörteln och stimulerar glykolysen initialt och efter fortsatt svält i 18-24 timmar även 

glukoneogenesen (Klover & Mooney, 2004). Hepatocyterna bildar ny glukos via 

glukoneogenesen av produkter som laktat, pyruvat, glycerol och aminosyror som avges av 

muskel- och fettceller. Glukosmetabolismen i kroppen är ständigt reglerad av hepatocyterna 

och den direkta effekten som de metaboliska hormonerna har på dessa celler. Felaktigt 

hormonell stimulering av hepatocyterna leder därmed till sjuklig glukosmetabolism (Rui, 

2014).  

 

1.2. Typ 2 diabetes (T2D) 

Insulinresistens, som innebär att effekten av hormonet på kroppsceller är helt eller delvis 

förstörd, påverkar glukosmetabolismen. Insulinresistensen påverkar främst leverceller och 

muskelceller. I hepatocyterna leder insulinresistensen till ökad glukosproduktion och 

hyperglykemi under både födointag- och svältfasen (Klover & Mooney, 2004). Insulinresistens 

förknippas med folksjukdomar som fetma och typ 2-diabetes (T2D). I T2D är insulinresistens 

en av de tre viktiga kännetecken tillsammans med dysfunktion i betacellerna och ökad 

glukosproduktion i levern (Rui, 2014). 
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T2D är den vanligaste formen av alla diabetesfall (80-90%) och orsakas av ett samspel mellan 

genetiska- och miljöfaktorer. Den bakomliggande genetiska orsaken till sjukdomen är ännu inte 

helt kartlagt, men många bidragande gener har identifierats. De flesta av dessa gener förknippas 

med betacellernas dysfunktion men det finns även gener som är kopplade till insulinresistensen 

(Kahn et al, 2014). De genetiska faktorerna ger anlag för sjukdomen men miljöfaktorerna 

påverkar utvecklingen av den. En osund livsstil som kännetecknas av fetma, brist på fysisk 

aktivitet, rökning och stor alkoholintag är därför avgörande för utvecklingen av 

insulinresistensen, och brukar därför motarbetas för att förhindra sjukdomen eller initialt 

behandla den (Kahn et al, 2014). Generellt har prevalensen för sjukdomen diabetes drastiskt 

ökat de närmaste 15 åren, vilket innebär en ökning av T2D fall världen över. Den här höjningen 

har ett starkt samband med övervikt och fysiskt inaktivitet som präglar främst den västerländska 

livsstilen. Världshälsoorganisation har nämnt T2D för 2000-talets epidemi och sjukdomen står 

för många samhällsförluster, vilket gör den och alla dess aspekter till ett viktigt forskningsämne 

(Wild et al, 2004). 

 

1.3. NNMT och MNA  

Nikotinamid-N-metyltransferase (NNMT) är ett enzym som katalyserar reaktionen där 

nikotinamid (NA; amidformen av vitamin B3) metyleras till 1-metylnikotinamid (MNA). 

Enzymet är högt uttryckt i levern men finns även uttryckt i muskelvävnaden och fettvävnaden. 

NNMT har bevisats ha ett högre uttryck i fettvävnader och levern hos musmodeller med fetma 

och insulinresistens (Kraus et al, 2014). Kraus et al. (2014) har även observerat att om uttrycket 

av NNMT slås ut reduceras fettmassan hos musen oavsett mängd föda.  Författarna föreslår 

NNMT som en metabolisk regulator och även som ett unikt nytt ämne för behandling av fetma 

och T2D. Kannt et al. (2015) har undersökt NNMT uttrycket hos friska människor och 

människor med T2D och insulinresistens. Studien visade att uttrycket av NMMT i fettvävnader 

var högre hos patienter med T2D och insulinresistens. De bevisade vidare en korrelation mellan 

den ökningen och koncentrationen av NNMTs produkt; MNA. Koncentrationen av MNA var 

högre i plasman hos personer med T2D och insulinresistens, därför föreslog författarna ämnet 

MNA som en eventuell biomarkör för upptäckten av insulinresistens och T2D före sjukdomens 

utbrott.  

Zhou et al. (2009) demonstrerade i en studie en eventuell bidragande orsak till T2D som 

involverade metabolismen av nikotinamid (NA). I studien undersöktes belastningseffekten av 

NA på friska kontrollpersoner och hos T2D patienter.  Resultatet visade att MNA var högre i 

plasma och urinprov hos T2D patienterna efter NA-belastningen. Vidare undersöktes även 
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effekten av NA-belastning på glukosmetabolismen hos råttor; NA ökade glukoshalten i blodet 

samt insulin och MNA-nivån i plasma, men minskade glykogenet i musklerna. MNA belastning 

hade samma effekt som NA, vilket innebär att den negativa påverkan av NA på 

glukosmetabolismen kan vara MNA förmedlad. MNA har även visat sig kunna inleda oxidativ 

stress (ett vanligt tillstånd vid T2D) vilket har bevisats genom att undersöka MNAs påverkan 

på humana erytrocyter in vitro och vid MNA och NA-belastning hos råttor. Studien påvisar en 

eventuell relation mellan ett högt intag och en bristande utsöndring av NA med insulinresistens 

och systematisk oxidativ stress samt att de effekten är MNA förmedlade (Zhou et al, 2009).  

 

1.4. Cellodling  

Metoderna som används i det här projektet inkluderar odling och behandling av den humana 

hepatocarcinoma cellinjen HUH7 samt glukoskoncentrationsmätning i cellmedierna.  

Cellodling är ett samlingsnamn för många olika tekniker som används för att undersöka och 

studera celler in vitro. Dessa tekniker används inom många områden och för många olika syften 

som t.ex. inom kliniskt diagnostik och forskning. Oavsett vilken teknik eller syfte det är frågan 

om finns det bestämda grundregler som ska följas för att uppnå optimal odling av celler 

(Kielberg et al, 1994).  

Först och främst ska cellerna skyddas från infektion, eftersom celler in vitro inte har lika starkt 

immunförsvar som de in vivo.  Allt arbete med cellerna sker därför i ett sterilt och tillslutet 

laboratorium som är utrustat med den nödvändiga apparaturen såsom LAF-bänk (Laminar 

flow), inkubator, centrifug med mera. Direkt arbete med cellerna ska alltid utföras i LAF-

bänken eftersom luften i en sådan bänk ständigt filtreras under arbetet vilket minskar spontana 

infektioner som kan tillkomma på grund av orent luft. Det sterila arbetet innebär vidare en stor 

noggrannhet med desinficering av alla ytor och material med t.ex. 70 % etanol samt att skydda 

celler från kläder och hud genom att bära en långärmad och heltäckande skyddsrock och 

handskar (Kielberg et al, 1994). 

Andra grundregeln är att odla cellerna i förhållanden som liknar den i kroppen. Cellerna skall 

förses med näringsmedium som ska imitera den vätskan som omger cellerna i den levande 

kroppen. Näringsmediet ska innehålla följande: pH-indikator (t.ex. fenolrött) för att kontrollera 

att pH inte överstiger eller understiger 7,2 samt buffert för att hålla en konstant pH, elektrolyter 

för att upprätthålla en osmolaritet och näring som t.ex. glukos och aminosyror. Andra 

ingredienser som är vanliga men inte alltid tillsätts är tillväxtfaktorer som finns i t.ex. fetalt 

kalvserum samt antibiotika för att eliminera mikroorganismer. Andra odlingsförhållanden som 
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är viktiga är att cellerna ska ha möjlighet till adhesion till en extracellulär matrix. Detta är 

speciellt viktigt för de flesta animala celler som är vidhäftningsberonde. Vid odling av dessa 

celler är det viktigt med odlingsbehållare som är gjorda av glas eller behandlad plast som 

innehåller negativt laddade partiklar (t.ex. sulfitjoner) och som tillåter celladhesion till ytan. 

Slutligen är även miljön under inkubering av cellerna såsom temperatur, luftfuktighet och CO2-

koncentration avgörande för cellernas överlevnad (Kielberg et al, 1994). 

 

1.5. Syfte  

Frågeställningen i den här pilotstudien inriktar sig på 1-metylnikotinamid (MNA) och dess 

betydelse för glukosmetabolismen, med hypotesen att den ökar glukoneogenesen hos 

hepatocyter vilket i sin tur ökar glukoshalten. Syftet med studien var att optimera en metod för 

att studera hepatocyternas glukosproduktion in vitro samt undersöka MNAs effekt på 

produktionen.  

 

2. Material & Metod  

 

2.1. 48 timmarsfasta  
Den här pilotstudien ingår i en större forskningsstudie som utförs av forskare inom diabetes och 

endokrinologi gruppen vid Lunds universitet, Clinical Research Center, Malmö. Hypotesen i 

det här projektet är baserad på tidigare observationer och pilotstudier utförda inom 

forskningsgruppen. I en av pilotstudierna deltog 6 individer som fick fasta i 48 timmar. 

Blodprov samlades från individerna vid olika tidpunkter; före fastan, 12h, 24h, 30h och 48h 

och efter fastan. MNA koncentrationen i plasman mättes sedan för att observera dess förändring 

under olika metaboliska tillstånd (se figur 2a och 2b, opublicerad data).  

 

2.2. HUH7 glukoneogenes analysmetod 

HUH7 cellerna var en gåva från professor Michelangelo Foti (Centre Médical Universitaire, 

Geneva, Switzerland). 

HUH7 cellerna svälts i minst 18 timmar, under de timmarna kommer cellerna att använda upp 

sina glykogenlager. Glukos som bildas från nedbrytning av glykogen inkluderas inte i 

glukoneogenes mätningen och ska därför användas upp under svältfasen. Efter svältfasen 

försedes cellerna med glukoneogenes-substrat för att börja producera glukos. Cellerna utsattes 

till svältfas (18h) tre olika gånger vid olika passage (P): En full konfluent 75 cm2 flaska HUH7 
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(P48) celler subkultiverades till en 12-hålsplatta. Med hänsyn till skillnaden mellan ytorna 

flyttades bara 60% av totala antalet celler. Cellerna tvättades en gång med PBS (Phosphate 

Buffered Saline, Gibco®, Life technologies) för att på ett effektivt sätt avlägsna alla döda celler. 

2 ml 2.5% trypsin utan EDTA (10X) (GE Healthcare Bio-Sciences) tillsattes till flaskan för att 

på ett enzymatiskt sätt frigöra cellerna från ytan. Därefter inkuberades flaskan i 37°C med 5% 

CO2 i inkubatorn under ca. 5 minuter. När cellerna började lossa, pipetterades (kraftigt) 10 ml 

Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM; Gibco®, Life technologies, med tilllägg av: 1 

g/L D-glukos, L-glutamin, pyrvuat, 10 % fetal bovine serum och 1 % penicillin + streptomycin) 

in i flaskan för att på ett mekaniskt sätt frigöra ännu fler celler. Flaskans innehåll pipetterades 

sedan upp och ner för att alla fastbundna cellerna skulle frigöras. Innehållet överfördes sedan 

till ett 15 ml centrifugrör följd av centrifugering vid 1800 x g i 2 minuter. Supernatanten 

avlägsnades och cellpelleten resuspenderades därefter i 12 ml DMEM medium. Cellerna 

portionerades ut till de 12 brunnarna (1ml/brunn) och inkuberades i ytterligare 24 timmar. Nästa 

dag inspekterades cellkulturen i mikroskop för att kontrollera att en jämn cellmatta hade bildats. 

Cellerna tvättades 2 gånger med PBS och mediet byttes ut mot svältmedium (DMEM Gibco® 

Life technologies utan D-glukos, L-glutamin, fenolrött och natriumpyruvat) och cellerna 

inkuberades I ytterligare 18 timmar i 37°C, 5% CO2 halt. 

2.2.1 För att undersöka om en direkt inkubering kan förbättra överlevnaden av cellerna, 

subkultiverades en 100% konfluent 75 cm2 flaska med HUH7 celler (P50) till en 12-

hålsplatta enligt ovan med undantag att cellerna inkuberades utan mellansteg i 18 

timmar i svältmedium.  

2.2.2. En 100% konfluent 75 cm2
 flaska med HUH7 celler (P34) subkultiverades enligt 

beskrivning till försök 2.1.2 med undantag att svältmediet innehöll 1 % penicillin samt 

1 % streptomycin. Detta gjordes för att undersöka om antibiotika kan ha en positiv 

påverkan på överlevnaden av cellerna i svältsmedium. Cellerna som använda i detta 

försök befann sig i tidigare passage än i de första två försöken, cellerna var därför av 

bättre kvalitet och hade en större chans att överleva.  

 

2.3. HUH7 glukosproduktion   

HUH7 inkuberades i glukosproduktionsmedium (glukosfritt och fenolrött DMEM med tillsatt 

av 20mM laktat, 2mM pyruvat och 2mM glutamin) i 2, 4 och 6 timmar. Glukos från glykogen 

inkluderades i mätningen men mängden av denna förväntas att vara liten i jämförelse med 

mängden bildad via glukoneogenes, eftersom glukosproduktionssubstraten är tillgängliga i 

cellodlingsmediet. 10 brunnar med 80-100% konfluenta HUH7 (P36) celler användes för att 
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genomföra detta experiment. Cellerna tvättades 2 gånger med PBS, därefter tillsattes 1 ml 

glukosproduktionsmedium till varje brunn. För att studera serumets påverkan på 

glukoneogenesen tillsattes 5% FCS (Fetal Calf Serum) till mediet. MNAs påverkan testades 

genom att tillsätta olika koncentrationer (500µM, 1mM och 10mM) till mediet. Endast 

försöksmedium tillsattes till kontroller. Cellmedium samlades efter 2 (200 µl), 4 (200 µl) och 6 

timmar (600 µl) och ställdes på is direkt efter insamling innan de centrifugerades i 500 x g i 1 

minut. Supernatanten överfördes till nya eppendorfrör för att bestämma glukoskoncentrationen.  

 

2.4. Glucose (HK) Assay Kit  
Glukoskoncentrationen bestämdes enzymatiskt med Glucose (HK) Assay kit (Sigma) som är 

baserad på hexokinas metoden. Analysprincipen för denna metod är som följande: glukos i 

provet fosforyleras i närvaro av adenosintrifosfat (ATP) och reaktionen katalyseras av enzymet 

hexokinas. Det fosforylerade glukoset; glukos-6-fosfat oxideras i reaktionen som katalyseras 

av enzymet Glukos-6-fosfat (G-6-F) dehydrogenase samtidigt som NAD 

(nikotinamidadenindinukleotid) reduceras till NADH som kan mätas fotometriskt vid 340 nm. 

Koncentrationen av den reducerande NADH motsvarar koncentrationen av glukos i provet 

(Sigma, u.å.). Koncentrationsmätningen utfördes enligt anvisningarna i kitten. Standardkurva 

framställdes med glukoskoncentrationer 2 µg/ml, 20 µg/ml, 50 µg/ml och 100 µg/ml (fig.1). 

Totala reaktionsvolymen ställdes till 600 µl varav 100 µl var cellmediumsprov (provet fick 

indunsta innan analys) och 500 µl var glukos (HK) assay reagens. Provblanken innehöll 100 µl 

glukosproduktionsmedium (också indunstad) och 500 µl MQ vatten. Reagensblanken innehöll 

100 µl MQ vatten och 500 µl glukos (HK) assay reagens. Absorbansen mättes med TACAN 

Infinite® 200 PRO NanoQuant i en 96-hålsplatta (Nunclon 96 flat transparent), de 600 µl 

reaktionsvolymen fördelades i två brunnar för att erhålla två replikat per prov.  
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2.5. Etiska aspekter 

Inget etiskt tillstånd krävdes.  

 

2.6. Säkerhets- och miljöaspekter 

All cellodlingsarbete skedde i LAF-bänk. Långärmad och heltäckande cellodlingsrock, 

handskar och skoskydd användes främst för att skydda cellerna men även laboranten. All 

cellmaterial inklusive cellmedier betraktades som smittförande och biologiskt avfall.  

 

2.7. Statistik 

Medelvärde och standardavvikelsen räknades i Microsoft Excel program 2013.   

 

3. Resultat  

3.1. 48 timmarsfasta 

I den tidigare pilotstudien som denna forskargrupp har genomförs på CRC, har observerats att 

MNA ökades i plasma från 6 individer vid fasta (figur 2a och 2b). Figurerna nedan visar att den 

mest märkbara ökningen sker mellan 12 och 24 timmar (undantag individ 5) innan MNA 

nivåerna börjar avta (opublicerad data). 

 

Figur 1: Glukos standardkurva. 
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3.2. HUH7 glukoneogenes analysmetod  
HUH7 celler dog under den 18 timmar långa svältfasen vid alla försök. I försök 2.1.1. och 2.1.2. 

var cellerna helt döda, i försök 2.1.3. var de flesta döda (över 90 %) och de som levde växte i 

små ”klumpar” och var inte optimala för fortsatt analys. HUH7 klarade inte den långa svältfasen 

oavsett i vilken passage de befann sig i, eller med eller utan tillsatt av antibiotika. Cellerna fick 

även etablera sig först i vanligt medium innan de inkuberades i svältmedium. Resultaten visade 

att inga förändringar skedde och cellerna inte kunde användas för att mäta glukoneogenes 

processen.   

 

3.3. HUH7 glukosproduktion 
Resultatet i tabell 1 visar att HUH7 inte hade producerat glukos under den 6 timmars långa 

inkuberingen i glukosproduktionsmedium.  Resultatet har konstaterats genom att jämföra det 

uppmätta absorbansvärdet mot totalablanken (reagensblank + provblank).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2a: MNA koncentration (medelvärde n=6) vid 

olika metabola tillstånd. FED/REFED=1 timme efter 

frukost. FAST=12 timmar fasta över natt (opublicerad 

data). 

Figur 2b. MNA koncentration vid olika metabola 

tillstånd för de sex individerna (opublicerad data).  
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Tabell 1: Glukosproduktion experiment M & M 2.2 och 2.3.  Absorbansvärden är ett medelvärde (n = 4 

utom prov 1 och 5 där n = 2). Standardavvikelse för varje mätning är beräknad.    

Prov Absorbans Standardavvikelse Absorbans 

(absorbans 

- 

totaltblank) 

Glukos 

(koncentration) 

Reagensblank 0,137 0   

Prov blank 0,155 0,024   

Prov 1 (glukosproduktionsmedium 6h) 0,187 0 – 0,105 < 0 

Prov 2 (glukosproduktionsmedium + 5% FCS) 0,253 0,011 – 0,08 < 0 

Prov 3 (glukosproduktionsmedium + 0,5 mM 

MNA) 

0,190 0,003 – 0,256 < 0 

Prov 4 (glukosproduktionsmedium + 1 mM 

MNA) 

0,191 0,008 – 0,258 < 0 

Prov 5 (glukosproduktionsmedium + 10 mM 

MNA) 

0,174 0,007 – 0,216 < 0 

 

4. Diskussion  

Det här examensarbetet har varit en pilotstudie i en större forskningsstudie. Syftet med arbetet 

var att utforma en metod för att studera glukosproduktion in vitro hos hepatocyter av cellinjen 

HUH7 samt undersöka ämnet 1-metylnikotinamid påverkan på produktionen. Hypotesen i 

arbetet om att MNA ökar glukoneogenesen hos hepatocyter har inte kunnat bekräftas eller 

uteslutas av de erhållna resultaten.    

Två olika metoder för att studera HUH7 cellers glukoneogenes process har utförts under 

arbetets gång. Den första metoden var utformad på så sätt att hepatocyterna skulle inkuberas i 

DMEM cellodlingsmedium som saknade glukos, serum och fenolrött i 18 timmar. Resultatet 

visade att HUH7 cellerna inte klarade av den stressen och dog under alla tre experiment som 

utfördes, vilket stoppade hela analyskedjan från ett tidigt stadium. Det här resultatet indikerar 

att HUH7 är en olämplig cellinje vid denna typ av undersökning och att hepatocyter av en annan 

cellinje att föredra.  Mänskliga HepG2 hepatocarcinomceller, är ett exempel på en sådan cellinje 

som tidigare har bevisats kunna överleva under glukosfria förhållande (Iyer et al, 2010). Iyer et 

al. (2010) odlade HepG2-C3A (en typ av HepG2) i tre olika cellodlingsmedium som innehöll 

hög glukoshalt (3mg/ml), låg/normal glukoshalt (1 mg/ml) eller ingen glukos (0 mg/ml) i 5 

dagar. Resultatet visade att cellerna höll sig vid liv oavsett glukoshalt. Det glukosfria 



13 
 

cellodlingsmedium som användes i studien innehöll dock pyruvat samt kalvserum som i sin tur 

innehåller en väldigt liten glukoshalt (< 0,23 mM). Förutsatt att det bortses från den väldigt låga 

glukosmängden har HepG2 bevisats överleva i glukosfria förhållande i fem dagar (Iyver et al, 

2010).  

En annan riktlinje för optimering av denna metod är att cellerna ska inkuberas i 

glukosproduktionsmedium (glukosfritt med glukoneogenes substrat) under längre 

svältperioder. I detta fall förses cellerna med ett substrat vilket gör att cellerna kan nybilda egen 

glukos och använda det som energikälla under den tuffa svältfasen. Den här metoden har 

använts i tidigare forskningsstudier.  Deng et al. (2011) studerade glukoneogenes processen hos 

HUH7.5 (HUH7 klon). Cellerna inkuberades i glukosproduktionsmedium i 24 timmar innan 

cellmedium insamlades för glukosmätning. Även andra studier med HepG2 som cellinje har 

använts sig av samma metod. I två studier inkuberades hepatocyterna i 16 timmar i 

glukosproduktionsmedium innan glukosmätning (Kim et al, 2015; Gao et al, 2010).  

Den andra metoden som har undersökt i det här arbetet var utformad på så sätt att HUH7 

cellerna inkuberades i glukosproduktionsmedium med stimulering av MNA i tre olika 

koncentrationer i 6 timmar innan cellmedierna samlades in och glukos mättes med en glukos 

kit som var baserad på glukos-hexokinasmetoden. Resultatet visade att ingen glukos hade 

bildats varken med eller utan stimulering av MNA. Eftersom cellmediernas absorbans 

beräknades lägre i jämförelse med det totala blank absorbansen antogs det utan vidare 

beräkningar att glukos inte hade bildats. Resultatet är dock opålitlig, för att absorbansvärdena 

var väldigt låga, vilket i sig förslår att kitten som användes inte var tillräcklig känslig för att 

mäta glukoshalten i cellmedier. Hade en större mängd glukos bildats hade det uppmäts tydligare 

även om kitten är okänslig. Detta i sin tur tyder antingen på att HUH7 inte producerar glukos 

eller att den cellodling och behandlingsmetoden som användes inte var tillräcklig optimerad för 

att glukos ska bildas eller alternativ vara detekterbar i provet. Metoden kan förändras till det 

bättre genom att t.ex. ge cellerna en bättre förutsättning för att börja producera glukos. Cellerna 

ska t.ex. inte vara konfluenta vid start av försök utan ska helst befinna sig i log-fas. Denna 

optimering kan förhoppningsvis ”motivera” cellerna att sätta igång glukoneogenesen för att 

fortsätta växa. För att förbättra detektion av glukos i provet kan volymen av 

glukosproduktionsmedium minskas, detta kommer möjligtvis att förbättra detektionen av 

glukoshalten vid mätning. De Raemy-Schenk et al. (2006) utformade en lyckad assay där H4IIE 

(hepatoma cellinje från råtta) odlades i 96-hålsplatta i 100 µl cellmedium. 
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HUH7 cellinjen har sällan använts för syftet av att studera levercellernas glukosproduktion i 

litteraturen. Faktumet är att efter en ganska omfattande litteratursökning kunde bara en enda 

forskningsartikel hittas, artikeln handlade dessutom om HUH7 klonen HUH7.5 (Deng et al, 

2011). Klonen skiljer sig dock från den ursprungliga cellinjen på ett sätt som inte involverar 

glukosmetabolismen (Bartenschlager & Pietschmann, 2005), vilket innebär att de två 

cellinjerna är lika i detta sammanhang. Enligt min egen åsikt är det märkligt att HUH7 inte är 

lika populära vid glukoneogenesforskning som HepG2 cellinjen eller H4IIE som är en 

hepatoma cellinje från råtta (Shao et al, 2005).  

5. Slutsats  

Metoderna som användes i det här projektet har inte varit optimala för att undersöka 

glukoneogenesen hos hepatocyter in vitro utan eller med stimulering av 1-metylnikotinamid. 

Metoderna behöver optimeras vidare vad gäller cellernas odlingsförhållanden och även val av 

metod för att mäta glukos i cellmedium.    
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Typ 2 diabetes (T2D) är en av våra mest kända multiorgan folksjukdomar. Sjukdomen 

kännetecknas av insulinresistens, ökad glukosproduktion i levern och sämre funktion av 

betacellerna i bukspottskörteln. T2D orsakas av ett samspel mellan genetiska och- 

miljöfaktorer. Till följd av den osunda livsstilen som präglar främst västvärlden har prevalensen 

för T2D beräknats öka drastiskt i framtiden (Kahn et al, 2014). Tidigare forskning har bevisats 

att enzymet Nikotinamid-N-metyltransferase (NNMT) och dess reaktionsprodukter (1-

metylnikotinamid, MNA) har en koppling till insulinresistens, fetma och T2D (Kannt et al, 

2015; Kraus et al, 2014; Zhou et al, 2009). Syftet med denna pilotstudie var att optimera en 

laborativ metod för att undersöka effekten av 1-MNA på glukosproduktion i humana leverceller 

genom att använda en human cancercellinje kallad HUH7.  

Två olika metoder har utförts. Den första metoden var utformad enligt följande: Efter odling 

inkuberades HUH7 cancerceller i 18 timmar i ett cellmedium som saknade bl.a. glukos och 

andra ämnen som kalvserum och fenolrött. Detta för att förbereda cellerna för glukosproduktion 

innan stimulering med ett glukosproduktionssubstrat som innehöll viktiga substanser som t.ex. 

pyruvat, laktat och glutamin. Den här metoden visade sig inte fungera, därför att cellerna dog 

under 18 timmars inkubering och analyskedjan avbröts. Den andra metoden utfördes genom att 

cellerna odlades under vanliga förhållanden med normal tillsatts av glukos, kalvserum och 

fenolrött, med samma ingredienser som den första metoden. Olika koncentrationer av 1-MNA 

tillsattes till cellmedium. Cellerna inkuberades i 6 timmar innan cellmedierna samlades in och 

glukoshalten mättes med en test kit. Resultatet från den här metoden visade att ingen glukos 
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hade bildats med eller utan stimulering av MNA, vilket förmodligen berodde på att 

glukosproduktionen inte lyckades aktiveras p.g.a. icke optimala odlingsförhållanden. 

Sammanfattningsvis kan ingen av dessa två testade metoderna användas för att studera 

glukosproduktion in vitro (experiment i provrör). Analysmetoderna behöver optimeras vidare 

under förbättrade odlingsförhållande för att stimulera cellernas glukosproduktionsprocess. 

Effekten av MNA har inte kunnat undersöka därför att ingen av metoderna var tillräcklig 

optimala för att bevisa eller utesluta en effekt på glukosproduktionen.  
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