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Pankreas i avhandlingen  

• Nordic Islet Network – Uppsala biobank från organdonatorer
- 2 akuta fall av T1D
- 11 kroniska fall (”long-standing”) av T1D
- >50 fall av T2D
- >2000 pankreas från icke-diabetiker

• DiViD – Diabetes Virus Detection study. 
Från Knut Dahl-Jørgensen and Lars Krogvold i Oslo, Norge
- 6 nydebuterade fall av T1D där man via laparoskopi genomfört en minimal 
resektion av svansen



Händelseförloppet vid T1D
-enligt Eisenbarth

Betacells
massa

Tid (År)

o Genetisk risk
- HLA 2 locus

o Miljöfaktorer

Utlösande 
händelse

o Exponerade autoantigen
o Autoantikroppar

o Reducerad 
glukostolerans

o Försämrad 
insulinsekretion

Klinisk diagnos

Absolut insulinbehov ”Honeymoon”

o Minimal 
insulinproduktion 
som kan finnas i 
decennier
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Insulit
En infiltration av öarna bestående av 
framförallt T-lymfocyter.
- Befinner sig oftast utanför öarna –
peri-insulit



Paper I



• 2013 bestämdes en ”konsensusdefinition” av insulit:
- ≥15 CD45+ i ≥3 öar
- Öar utan insulit (Pseudoatrofiska)

• Tröskeln för relevant inflammation validerades gentemot 
personer utan diabetes

• Pankreas tros ha ökad inflammation vid T2D



Typ 2 diabetes 
(n=50)

”Insulit”
”Inte insulit”

Ej diabetes 
(n=44)

Nydebuterad Typ 
1 diabetes (n=2)

Långvarig Typ 1 
diabetes (n=44)

17/50 0/44 2/2 2/11

Utöver nydebuterad T1D klassificerades även flera 
med T2D och långvarig T1D med insulit.

≥15 CD45+
≥ 3 öar



Vid typ 2 diabetes var makrofager den 
vanligaste immuncellen i pankreas
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• Förslag på ny insulit-definition:

≥15CD3+ celler i ≥ 3% av öarna (minst 3 öar)
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Varför är detta viktigt?
- Exokrin inflammation är vanligt vid T1D och skulle kunna 
misstolkas som insulit



Paper II



Central minnes-T cell Effektor minnes-T cell Vävnadsresident minnes-T cell
(TRM)

Blod

Lymfkörtel

Blod

Vävnad

Vävnad

I tidigare studie har det visats att en majoritet av T-
cellerna i friska pankreas är av TRM-typ



CD8+ T-celler var vanligare vid T1D och framförallt 
i öar som fortfarande innehöll insulin

Controls T1D T1D



• TRM celler identifierades som CD8+CD69+CD103+



Controls T1D T1D

• TRM hittades i och runt öar i både de utan diabetes och med T1D

• I snitt bedömdes 43% av T-cellerna vid T1D som TRM



CD8 CD8

CD69

CD8

CD69

CD103

Ej aktiverad T-cell T-cell som bundit 
antigen via TCR

Vävnadsresident 
T-minnescell (TRM)

TTT

• Inga CD69+ utan att samtidigt vara CD103+
- Saknas klassiskt aktiverade T-lymfocyter?



Öar med insulit saknar uttryck 
av gener som generellt kopplas 
till ett cytotoxiskt T-cellsvar FAS-Ligand

Tumour
necrosis factor

CD40-Ligand



• Vävnadsresidenta T-minnesceller finns i och runt öar
- Trots att de generellt finns i barriärvävnader

• Är insuliten en alternativ inflammation?
- Hög andel TRM
- Inga CD8+ CD69+ CD103- T-celler
- Ingen detektion av FASLG, TNF eller CD40LG



Paper III
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Betaceller utgör i snitt 60% av öarnas volym
- Vad händer när de försvinner?



Öar krymper

Ersätts av fibros / icke-
hormonella celler

Ersätts av 
andra 
hormonella 
celler



Insulin – Glukagon –

• Betaceller försvinner utan att lämna ett ”hål” av fibros/icke-hormonella celler
• Majoriteten av kvarvarande celler producerar glukagon
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ar• Öar vid T1D var inte mindre än hos icke-
diabetiska kontroller

• Öar var markant färre vid T1D, oavsett 
sjukdomslängd, jämfört med kontroller

Controls
Recent onset T1D
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Insulin – Green Glucagon – Red PDX1– Magenta

• PDX1 är en transkriptionsfaktor som i öar uttrycks i betaceller
• I både nydebuterad och kronisk T1D finns det insulin-negativa celler som 

uttrycker PDX1.

Recent-onset - ICI Recent-onset - IDI Long-standing - IDI



• Öar minskar inte i storlek när betaceller försvinner

• Öarna är färre till antalet vid T1D

• Avvikande PDX1 uttryck i alfaceller skulle kunna stå för ett
beta-till-alfa byte i fenotyp



Paper IV



• Cellerna i endokrina pankreas tros bestå livslångt

• Incidensen av T2D ökar med ålder

• Tidigare har ålderns inverkan på transkriptomet bara 
studerats på material från ö-isolering.

• Öar från 33 donatorer utan diabetes mellan 1-81 år 
skars ut med LCM ur färsk frusen vävnad.



• Gener vars uttryck minskar med ålder är generellt kopplade 
till processer i celldelningen



• Bland gener som 
överlappar med tidigare 
studier finns CDKN2A –
en känd markör för 
senescens.

• Bland nya gener som inte 
kopplats till åldrande 
finns SPP1 – kodande för 
Osteopontin



Upregulated in T2D

Downregulated in T2D

• Trots att donatorerna hade 
normalt HbA1c så 
samvarierade ändå gener 
som kopplats till T2D i andra 
studier med ökande ålder



• Ökade nivåer av cellcykel-inhibitorer (t.ex CDKN2A) och minskning i 
pathways kopplade till celldelning

• SPP1/Osteopontin, som hittills inte visats förändras med ålder skulle 
potentiellt kunna inverka på hur diabetesinsjuknandet skiljer sig 
mellan barn och vuxna

• Vissa förändringar i genuttryck i den åldrande ön liknar förändringar 
som publicerats i T2D



I kontext – en alternativ hypotes

Betacell massa

Insulinbehov

Precipitating 
event

År

1
2

3

Födsel

1. Utlösande händelse
Skada på pankreas hämmar tillväxt av pankreas 
och nybildning av 
- Lägre pankreasvikt
- Färre öar

2. Betacellstress ökar när de inte kan hålla jämna 
steg med ett ökande insulinbehov

3. Stressade betaceller attraherar själva 
immuncellerna
- Insulit, närvaro av immunceller men utan ett 
tydligt cytotoxiskt svar.
- Betaceller skiftar över till att få en 
alfacellsfenotyp vilket bibehåller öarnas storlek
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