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Skjelettmuskel er et hovedorgan for forbrenning av sukker og fett i kroppen og 
et viktig målorgan for potensielle nye legemidler mot fedme og type 2-diabetes. 
Avhandlingen omhandler hvordan skjelettmuskelceller isolert fra personer 
med normalvekt, overvekt eller type 2-diabetes har ulike metabolske 
egenskaper og responderer ulikt på treningsstimuli. I tillegg belyser 
doktorgradsarbeidet hvordan utnyttelse av fettsyrer kan reguleres.  
  
I dette doktorgradsarbeidet viste vi at muskelceller isolert fra personer med fedme og/eller 
type 2-diabetes utnyttet fettsyrer mindre effektivt og responderte dårligere på 
treningsstimuli enn muskelceller fra friske normalvektige personer. Det er velkjent at 
trening har mange helsefremmende metabolske effekter og at skjelettmuskulaturen spiller 
en sentral rolle for denne gunstige responsen. Vi fant at effekter av trening ble bevart i 
muskelceller i kultur, noe som gjør muskelceller til en egnet modell for å studere 
treningseffekter og muligheter til å påvirke effektene med potensielle legemidler.  
 
Videre ga dette doktorgradsarbeidet ny innsikt i reguleringen av fettsyremetabolismen i 
skjelettmuskel. Kontinuerlig lagring og nedbryting av fett er sentrale prosesser for en 
effektiv og god utnyttelse av fettsyrer. To enzymer viktige for fettlagring er diacylglycerol 
acyltransferase 1 og 2, som vi fant at hadde ulike egenskaper i muskelceller og som er med 
på å dirigere fettsyrer mellom lagring og forbrenning. Omega-3-fettsyren eikosapentaen-
syre ble funnet å stimulere fettomsetningen og energiforbruket i muskelceller og kan derved 
bidra til energisløsende prosesser i muskel som kan være gunstig ved fedme.  
 
Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet bidrar til å øke vår forståelse av 
skjelettmuskulaturens rolle ved fedme og type 2-diabetes og ulike aspekter knyttet opp til 
fysisk aktivitet og den komplekse reguleringen av fettsyremetabolismen.  
  
 


