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Fetma är ett tillstånd som karakteriseras av bl.a. en ökad mängd fettvävnad och det finns 
samband med hälsokomplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar, insulinresistens och typ-
2-diabetes. Kakexi är en sjukdom som sekundärt till t.ex. cancer och HIV kan ge upphov till 
minskad mängd fettvävnad, men har liknande komplikationer, t.ex. insulinresistens. 
     Transkriptionsfaktorer är proteiner som kan aktivera eller ”dämpa” gener genom att binda 
till DNA:t i närheten av generna och antingen sätta igång transkriptionen av genen eller 
förhindra den. Under transkriptionen kopieras informationen i DNA:t för att sedan kunna 
användas till tillverkning - ”uttryck” - av proteiner som i sin tur har olika funktioner i cellen.  
     Lever-X-receptorn (LXR) är en transkriptionsfaktor som finns i bl.a. fettceller. LXR har 
visat sig påverka många gener som är inblandade i olika typer av metabolism i fettceller, bl.a. 
glukos- och fettmetabolism och det är därför av intresse att studera om det finns något 
samband mellan dess aktivitet och fetma eller kakexi. Det finns naturligt förekommande s.k. 
agonister som aktiverar LXR, men LXR kan också aktiveras genom att behandla celler med 
syntetiska molekyler, däribland en vid namn GW3965. 
    Jag har studerat hur aktivering av LXR påverkar glukosmetabolismen i mänskliga fettceller 
och musfettceller. De mänskliga fettcellerna togs från celler i fettväven som inte ännu 
utvecklats till mogna fettceller, och denna utveckling fick sedan istället ske i cellodling. 
Musfettcellerna kom från en cellinje vid med namnet 3T3-L1 som också de fick mogna till 
fettceller i cellkultur. Det finns två typer av glukosupptag i fettceller: det basala och det 
insulinstimulerade. Båda sker via tunnelformade proteiner som kallas glukostransportörer. Det 
grundupptag av glukos som sker när insulin inte finns närvarande kallas det basala 
glukosupptaget och sker via glukostransportör 1 (GLUT1). GLUT1 sitter alltid i cellens 
plasmamembran, d.v.s. det ”hölje” som omger hela cellen. Insulin stimulerar glukosupptag i 
celler via glukostransportör 4 (GLUT4) som vid behov transporteras ut till plasmamembranet. 
Två aspekter undersöktes: hur aktivering av LXR med GW3965 påverkar 1) det basala och 
insulinstimulerade upptaget av glukos in i cellerna och 2) uttrycket av GLUT1 och GLUT4, 
som sköter dessa upptag. Både mänskliga fettceller och 3T3-L1-celler i cellkultur studerades. 
     Jag kunde visa att det insulinstimulerade upptaget minskar i både mänskliga och 3T3-L1-
fettceller som en följd av GW3965-behandling. Även det basala glukosupptaget hämmades 
när LXR aktiverades i 3T3-L1-celler. Uttrycket på transkriptionsnivå av GLUT4 minskade 
något (~30%) i mänskliga fettceller medan uttrycket av GLUT1 ökade ca 3 ggr. I 3T3-L1-
celler påverkades däremot varken uttrycket av GLUT1 eller GLUT4. Dessa resultat går delvis 
stick i stäv med tidigare rapporter om LXR:s funktion i fettcellers glukosmetabolism. 
     Utöver glukosmetabolismen studerade jag även tre proteiner (α-actinin 1 (ACTN1), 
dermatopontin (DPT) and extracellular matrix protein 2 (ECM2)) med strukturell funktion i 
celler som visat sig få förändrat uttryck vid viktförändringar (fetma och kakexi) och hur de 
påverkades efter en aktivering av LXR. På transkriptionsnivå minskade uttrycket av DPT och 
ECM2 vid behandling med GW3965, medan ACTN1 var oförändrad. Lipolys är en metabol 
process som är förhöjd hos patienter med kakexi och som bidrar till hälsokomplikationer. Jag 
kunde visa att en radikal minskning av ACTN1-proteiner i cellen inte påverkade lipolysen. 
Om DPT eller ECM2 har någon effekt på lipolysen återstår att utröna. 
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