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Denne avhandlingen fokuserer på fett- og glukoseomsetningen i skjelettmuskelceller fra 
friske, slanke individer, og fra ekstremt overvektige personer med eller uten type 2 diabetes. 
Vi har etablert en treningsmodell for muskelceller dyrket i kultur. Dette kan være et viktig 
verktøy for å identifisere molekylære mekanismer bak treningseffekter. Videre har vi vist at 
skjelettmuskelceller fra ekstremt overvektige individer uten type 2 diabetes inneholder et 
større lager av fett enn muskelceller fra ekstremt fete personer med diabetes. Dette kan 
bidra til å øke vår forståelse av energiomsetningen i muskelceller ved fedme og diabetes. Vi 
har også vist at den oksidative kapasiteten til  muskelcellene kan forbedres ved å aktivere 
kjernereseptoren PPARδ (peroxisome proliferator activated receptor δ), øke uttrykk av  
PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator -1α), eller erstatte 
glukose med galaktose under celledyrkning.  
 
Det har blitt benyttet humane skjelettmuskelceller, og biomolekylære metoder og 
radioaktive isotoper ble brukt for å studere gen- og proteinuttrykk, og omsetning av glukose 
og fett i cellene.  
 
Type 2-diabetes er den vanligste formen for diabetes i den vestlige verden, og det er en 
sykdom i sterk vekst som bidrar betydelig til sykelighet og dødelighet i befolkningen. Ved 
insulinresistens vil særlig skjelettmusklenes evne til å ta opp glukose som respons på insulin 
være nedsatt. Skjelettmuskulaturen utgjør ca. 40 % av kroppsvekten til en slank person, og 
er et hovedorgan for omsetning av fettstoffer og glukose. Diabetes og fedme sees ofte 
samtidig, men noen individer kan allikevel bli ekstremt fete uten å utvikle diabetes. Det er 
foreslått 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.  
 
Denne avhanglingen kan være et bidrag til forskningen innen dette feltet, men mye arbeid 
gjenstår for å avdekke alle aspekter ved regulering av energiomsetningen i 
skjelettmuskelceller. 
 
 
 

 
 

 


