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I avhandlingen undersöks celler från kärlvägg för att utreda orsaken till diabetiska 

kärlkomplikationer. Diabetes som beror på bristande insulineffekt ger förhöjt blodsocker och orsakar 

med tiden komplikationer som till stor del drabbar blodcirkulationen. Nedsatt funktion i de stora 

blodkärlen kan skada kärlet och på sikt vålla hjärtinfarkt och stroke, medan skada och förträngning 

av de små fina kärlen orsakar blindhet, nervskador och njurskador. I avhandlingen visas att det är det 

med insulin närbesläktade hormonet insulin-liknande tillväxtfaktor typ I (IGF-I), och inte, som man 

tidigare trott, insulin, som direkt kan påverka kärlväggens celler. 

 

Insulinresistens, dvs låg känslighet för insulin, samt ändrade nivåer av IGF-I är associerade med både 

diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Insulin och IGF-I är mycket lika och kan vid höga koncentrationer 

korsreagera med varandras receptorer, insulinreceptorer (IR) respektive IGF-I-receptorer (IGF-IR), 

som också de är mycket lika. Genom att IR och IGF-IR är mycket lika varandra kan de bilda 

hybridreceptorer (hybrid IR/IGF-IR), bestående av en halv IGF-IR och en halv IR, som är känsliga 

framförallt för IGF-I. Laborativa studier som säger att insulin har effekt på kärl har till stor del 

utförts vid höga koncentrationer som normalt inte finns i kroppen, suprafysiologiska koncentrationer. 

Mot bakgrund av möjliga interaktioner mellan insulin och IGF-I vid höga koncentrationer var vårt 

mål att studera insulins och IGF-Is effekter i kärlväggens celler vid både fysiologiska och 

suprafysiologiska koncentrationer, samt undersöka förekomst av hybridreceptorer. 

 

Avhandlingen baseras på fyra arbeten som studerat den innersta skyddande barriären av celler, 

endotelceller, samt det näst innersta lagret, glattmuskelceller, som är involverat i reglering av 

kärldiameter och därmed kontrollerar blodtryck. Vi har undersökt förekomst av IR och IGF-IR i 

odlade endotelceller och glatta muskelceller från kärl, samt för att relatera våra laborativa försök till 

situationen i kroppen, även studerat receptorförekomst i bitar från humana bröstartärer (LIMA). I 

odlade endotelceller och glatta muskelceller från kärl har vi också undersökt aktivering av IR och 

IGF-IR till följd av stimulering med insulin och IGF-I, samt IR -och IGF-IR medierade svar, dvs 

vidare aktivering av andra molekyler inåt cellen och biologiska effekter såsom tillväxt eller upptag 

av blodsocker. Vi har också undersökt förekomst av hybrid IR/IGF-IR i dessa celltyper. 

 

Kärlkomplikationer är idag trots modern behandling den dominerande orsaken till sjukdom och 

dödlighet vid diabetes. Att klarlägga orsaken och finna metoder att förhindra kärlkomplikationer är 

därför ytterst angeläget. Arbetena inkluderade i den här avhandlingen bidrar med nya insikter i hur 

insulin-liknande tillväxtfaktorer och insulin verkar i cellerna i kärlvägg. Vi ser att det stora antalet 

IGF-IR relativt IR samt inkorporeringen av IR in i hybrid IR/IGF-IR gör kärlväggen känslig för IGF-

I men okänslig för insulin, och orsakar en insulinresistens lokaliserad på receptornivå. 
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