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AVHANDLINGENS TITTEL: Regulation of energy metabolism in human skeletal 
muscle cells. Effects of fatty acids, in vitro exercise 
and extreme obesity with and without type 2 diabetes 

   

 
Denne avhandlingen avslører viktige aspekter i reguleringen av fettomsetningen i 
skjelettmuskelceller fra mennesker. Resultatene kan ha betydning for forståelsen av 
effektene ved inntak av ulike typer fett, samt hvordan muskelceller fra ulike grupper 
mennesker (slanke/fete/friske/type 2 diabetikere) omsetter fett. En treningsmodell for 
celler dyrket i kultur er også blitt etablert og det kan nå være mulig å studere 
treningseffekter på celler under helt kontrollerte betingelser. 
 
Skjelettmuskelceller ble isolert og dyrket fra muskelbiopsier (vevsprøver) fra slanke, friske 
individer og fra ekstremt fete individer med og uten type 2-diabetes. Lagring og omsetning 
av fett og glukose (sukker) ble studert ved hjelp av ulike radioaktivt merkede substrater og 
molekylærbiologiske teknikker.  
Individer med type 2-diabetes har redusert insulinfølsomhet, som vil si at cellene har 
redusert effekt av insulin. Ved faste vil muskler hovedsakelig bruke fett som energikilde, 
mens etter et måltid vil musklene hovedsakelig bruke glukose. Evnen til å gjennomføre dette 
skiftet kalles metabolsk fleksibilitet og er funnet å være redusert hos individer med type 2-
diabetes. I denne avhandlingen ble dette også bekreftet på cellenivå. I tillegg gav behandling 
med omega-3-fettsyrer økt metabolsk fleksibilitet i celler fra friske individer. Dette kan være 
en del av forklaringen på de positive effektene observert etter inntak av omega-3-fettsyrer. 
Diabetes og fedme sees ofte samtidig, men noen individer kan allikevel bli ekstremt fete 
uten å utvikle diabetes. I avhandlingen ble det funnet at muskelceller dyrket fra biopsier fra 
ekstremt fete individer uten diabetes inneholdt et større lager av fett enn muskelceller fra 
ekstremt fete personer med diabetes. Hypotesen er at de ikke-diabetiske cellene i større 
grad unngår opphopning av uheldige mellomprodukter som kommer ved nedbrytning av 
fett i cellene og unngår dermed utvikling av type 2-diabetes. Behandling av muskelcellene 
med omega-3-fettsyrer førte til mer fettlagring i celler fra slanke, friske individer. En 
umettet fettsyre ble også lagret i større grad enn en mettet fettsyre. 
En treningsmodell for celler i kultur ble også prøvd ut, ved å gi muskelcellene elektrisk 
stimulering. Modellen viste tilsvarende effekter som er funnet ved trening i mennesker. 
 
Resultatene i denne avhandlingen viser en mulig gunstig effekt av økt fettlagring og økt 
metabolsk fleksibilitet i skjelettmuskelceller, med hensyn til en bedret insulinfølsomhet. 
Denne avhandlingen representerer et bidrag til forskningen innen dette feltet, men det 
gjenstår fortsatt mye forskning for å få et komplett bilde av reguleringen av 
energiomsetningen i våre muskler. 
 


