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Insulin medierar glukosupptag i framförallt fett- och muskelvävnad. Typ 2 diabetes 
kännetecknas av en insulinresistens, vilket innebär att trots att insulin frisätts från 
insulinproducerande celler så svarar inte insulinets målceller som de ska, vilket leder till ett 
försämrat glukosupptag in i cellerna. Till en början kan kroppen kompensera det försämrade 
insulinsvaret genom att producera mer insulin, men slutligen kommer de insulinproducerande 
cellerna att kollapsa och man har utvecklat typ 2 diabetes. Vad som orsakar insulinresistens 
och därmed typ 2 diabetes är ännu oklart, men man vet att det är starkt förknippat med fetma. 
Fettväven har tidigare visats vara central för att bibehålla insulinkänsligheten i hela kroppen, 
och då fetma i hög grad är associerat med insulinresistens och typ 2 diabetes så sker mycket 
forskning inom detta område på just fettceller. 
Insulin binder in till en specifik insulinreceptor på cellytan, som i sin tur medierar en 
biokemisk signal in i cellen via ett antal olika signalmolekyler, som slutligen leder till 
förflyttning av intracellulära glukostransportörer (GLUT4) ut till cellytan, vilket underlättar 
glukosupptaget in i cellen. Det forskas mycket kring vilka molekyler (proteiner) som behövs 
för mediering av den insulininducerade signalen, både under normala förhållanden men även 
vid insulinresistens. Nästan all forskning inom detta område sker i olika cellinjer och 
djurmodeller. Jag har utvecklat en metod för att studera olika proteiners betydelse för den 
insulininducerade signaltransduktionen i mänskliga fettceller som är de fysiologiskt och 
kliniskt mest relevanta cellerna. Genom att transfektera fettcellerna genom elektroporering 
uttrycks det protein man är intresserad av. Vi fann att ett funktionellt insulin receptor substrat 
(IRS), ett substrat som binder direkt till insulinreceptorn, var avgörande för medieringen av 
insulinsignalen i mänskliga fettceller. Vi fann också att lokaliseringen av IRS i fettceller från 
råtta och människa skiljde sig åt, vilket understryker betydelsen av att använda sig av så 
fysiologiskt relevanta celler som möjligt.  
Transfektionstekniken är ett mycket användbart molekylärbiologiskt verktyg för vidare 
studier av signaltransduktion i mänskliga fettceller vilket är av stor vikt för att förstå hur 
insulin reglerar glukosupptaget hos människa både normalt och vid insulinresistens, som i sin 
tur är nödvändigt för att förbättra behandling av och utveckling av nya läkemedel mot 
diabetes.  
 


