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Citroner kan lugna kroppens armé 
 

Att förlora njurarnas funktion permanent förändrar hela livet och kissa, tillsammans 
med andra självklara saker, blir omöjliga att göra. Att leva ett normalt liv är otänkbart 
utan en njurtransplantation. I väntan på en sådan går patienten på dialys, vilket är en 
metod där blodet renas på slaggprodukter och vätska som annars skulle följt med 
urinen ut. Mycket forskning pågår om hur man kan förbättra dialysbehandlingen. Jag 
har tittat på hur man kan minska inflammationsrisken och på så sätt ge patienten ett 
behagligare liv tillsammans med sjukdomen. 
 
Hemodialys, där blodet transporteras ut från kroppen och renas över ett filter i en så kallad 
dialysator, är den vanligaste formen av dialys. Alternativet är peritonealdialys (PD). Metoden 
innefattar att utrymmet mellan organen i buken fylls med ca två liter dialysvätska genom en 
kateter som är inopererad i huden på magen. Vätskan innehåller en hög koncentration av 
sockerarter och gör att vatten flödar från blodet och in i bukhålan. Efter några timmar töms 
vätskan ut genom katetern och två liter ny dialysvätska förs in. Det krävs flera byten per dag 
och patienten kan själv utföra behandlingen i hemmet om den vill.  
 
Mellan blodkärlen och bukhålan där dialysvätskan befinner sig finns ett membran uppbyggt 
av celler, kroppens byggstenar. Membranet kallas bukhinna och fungerar som ett dialysfilter 
som släpper igenom vatten och restprodukter som ansamlats i blodet. Ett problem vid PD är 
att dialysvätskan inte produceras i kroppen och innehåller mycket främmande ämnen för att 
den ska kunna fungera bra. Dock är dessa ämnen retande för bukhinnan och får de vita 
blodkropparna att reagera och starta en inflammation. De vita blodkropparna fungerar som en 
armé och försöker skydda vår kropp mot främmande och farliga ämnen. I inflammations-
processen bildas nya celler i membranet och till slut är detta så tjockt att det inte längre kan 
fungera som ett filter, och vätskan och slagg-produkterna stannar då kvar i kroppen. Om man 
kunde övertyga ”armén” om att PD-vätskan inte är så farlig så hade behandlingen fungerat 
bättre. Man har därför försökt hitta ett ämne som man skulle kunna tillsätta i PD-vätskan som 
hindrar inflammationen, och man har funnit citrat – ett ämne som finns i citroner. Men 
forskningen har fortfarande en bit kvar att gå innan man vet säkert att citrat fungerar. 
 
Min uppgift var att arbeta fram en metod där man kan undersöka hur de vita blodkropparna 
beter sig när de kommer i kontakt med PD-vätska, och därigenom kunna titta vidare på 
effekten av citrat. Metoden som jag utvecklade hann aldrig bli helt färdig, men om man ändrar 
lite på betydelsefulla moment kommer den bli fullt användbar. Jag försökte även titta på 
citrats effekt, men eftersom metoden var osäker fick jag tyvärr inte fram något säkert resultat.  
 
Men trots det har jag med min metod hjälpt forskningen att 
komma ett steg närmare en PD-vätska som kan lugna kroppens 
armé, minska inflammationen i bukhinnan, ge PD-patienter en 
behagligare behandling och ett liv som mer liknar det innan 
sjukdomen. Dessutom har jag lärt mig att citroner inte bara är 
goda, de kan vara bra för kroppen också. 
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Monocyte activation in response to 
PD fluid with and without the supplement of citrate 

 
To lose the renal function is devastating for a person’s life. Peritoneal dialysis (PD) offers an 
opportunity of treatment at home, which is important to many patients. The advantages of PD are 
many, but one of the main issues is inflammation, both chronic systemic inflammation and acute 
inflammation in the peritoneum. Monocytes mediate inflammation and reduced monocyte activation 
could inhibit the inflammatory process. Attempts have been made to find a substance suitable for PD 
fluids that reduces inflammation, e.g. the anti-coagulants citrate and heparin.  
 
The aim of this project was primarily to develop a method to analyze monocyte activation, and 
secondarily to evaluate the anti-inflammatory effect of citrate. Monocytes were activated by 
different substances and added to mesothelial cells. The amount of monocytes attached to the 
mesothelial cells was analyzed optically using photographs, spectrophotometrically by staining with 
neutral red, and finally by whole cell based ELISA directed against the monocyte specific marker 
CD45.  
 
The results show that it is hard to estimate the amount of attached monocytes by photographs only. 
Using neutral red is uncertain since it is dependent on the number of mesothelial cells present, and 
some results may reflect cytotoxic effects on the mesothelial cells. If optimized the whole cell based 
ELISA could be useful because only monocytes are analyzed. A small decrease in monocyte activation 
could be seen in the presence of citrate using this method. 
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