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Pankreassaft stimulerar tillväxten hos tjocktarmscancerceller  

Pankreas (bukspottkörteln) har en betydelsefull funktion som både endokrin och exokrin 
körtel. Den endokrina delen producerar flera hormoner bland annat insulin och glukagon som 
reglerar blodsockernivån. Den exokrina delen producerar olika enzymer t.ex. trypsin, och 
bikarbonat som neutraliserar surt maginnehåll samt ej identifierade proteiner. Förutom att 
bryta ner födan till mindre beståndsdelar som kan absorberas av tarmslemhinnan verkar 
pankreassaften ha andra egenskaper.  En av dessa är att cellerna tar upp näringsämnen lättare, 
vilken i sin tur leder till växt. Pankreassaft innehåller tillväxtfaktorer såsom insulinliknade 
tillväxtfaktorer IGF-I, som är ett naturligt förekommande hormon som är nödvändigt för 
normal tillväxt och metabolism.  

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och beskriva pankreassaftens effekt på celler 
som odlas i cellkulturer (i vitro). För detta ändamål användes en human 
tjocktarmscancercellinje (Caco-2).  Cellerna behandlades med olika koncentration av 
pankreassaft (pro-enzymer) som samlades från smågrisar mellan 8 och 16 veckor gamla. 
Pankreassaftens effekt på celltillväxten studerades med kombinationsexperiment. Cellernas 
tillväxt undersöktes med cellräkning i hemocytometer. Toxiciteten undersöktes med en metod 
som kallas MTT assay. Cellcykelfasen delas i fyra olika faser: G1-fasen (tiden efter en 
celldelning och fram till dess DNA börjar kopieras), S-fasen (DNA-kopiering, syntetisering) 
och G2-fasen (tiden mellan DNA-kopiering och tills cellkärnan delar sig) samt M-fasen 
(kärndelning) och cellernas DNA-innehåll undersöktes med s.k. flödescytometri. Några 
specifika proteiner (cykliner) som är inblandade i cellcykeln undersöktes med en metod 
(westernblot-analys) som mäter hur mycket protein som tillverkas av de behandlade cellerna. 

Mina resultat på celltillväxten hos tjocktarmscancercellinjen visar på en stimulerande effekt 
av pankreassaftbehandling i låga koncentrationen. Det främjar cellernas tillväxt genom att de 
lättare kan ta upp nedbrutna näringsämnen. Resultaten visade att cykliner som är inblandade 
och ser till att cellcykelfasen drivs åt rätt håll (att cellen har gått genom de fyra faserna) är 
påverkade. Resultaten visade att S-faslängden har påverkats genom att den hade förkortats, 
och mer protein har tillverkats i de behandlade cellerna. 
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Abstract 

Aim:  The aim of this study was to investigate and describe the effects of pancreatic juice on 
cell proliferation. The pancreas plays an important function as both an endocrine and exocrine 
gland. The exocrine part secretes a number of digestive enzymes, like trypsin, and also 
bicarbonate (HCO3-) and probably other unknown proteins and peptides having a roll in 
digestion. Pancreatic juice in addition to its content of degrading enzymes, are also covered, 
such as insulin-like growth factors, growth factors, IGF-I, which is a naturally occurring 
hormone that is necessary for normal growth and metabolism. 

Methods: A human colon cancer cell line (Caco-2 cells) was used to study in all experiments. 
The cells were cultured in the absence or presence of various concentrations of pancreatic 
juice (0.1% and 1%) obtained from pigs (8-16 week old). The effect of pancreatic juice on 
cell proliferation was studied by cell counting in a hemocytometer while its toxicity was 
tested using an MTT assay. The length of cell cycle stages and cell DNA content was 
investigated using flow cytometry. Some selected specific cell cycle proteins were studied 
using western blot analysis. 

Results: Pancreas juice seemed to have a stimulating effect on the cell growth at low 
concentrations (0.1% - 1%). The results show that the S phase of the cell cycle was shortened 
in the treated cells compared with control cells. Western blot showed that the levels of cyclin 
E1, A2 A and B1 showed a tendency to increase. 
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