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De hemodynamiska effekter-
na av insulin har visats ha bety-
delse för glukosmetabolismen
vid olika manifestationer av det
s k metabola syndromet: diabe-
tes mellitus/nedsatt glukostole-
rans, övervikt, hypertoni, in-
sulinresistens och dyslipidemi.
Kanske kan insulinets hemody-
namiska effekter, som till stor
del tycks medieras via endotelet,
spela en framträdande roll för
utvecklingen av framtida terapi-
former vid dessa sjukdomar.

Redan tidigt efter det att insulin bör-
jade användas i behandling av diabetes
mellitus uppmärksammades insulinets
vasodilaterande effekt [1]. Till en bör-
jan förklarades denna insulininducera-
de blodflödesökning med den adrena-
linfrisättning som sågs vid insulinmedi-
erad hypoglykemi. Under senare år har
den direkta effekten av insulin på hemo-
dynamiken kunnat studeras både i hela
organismen och i specifika organ, med
hjälp av en metod som använder en kon-
stant intravenös infusion av insulin till-
sammans med en variabel infusion av
glukos, för att bibehålla normoglykemi
(s k hyperinsulinemisk euglykemisk
klamp) [2].

Insulinmedierat glukosupptag
i skelettmuskel
Vid hyperinsulinemisk euglykemisk

klamp ökar plasmainsulin inom 10–15
minuter till nivåer som kan ses efter en
kraftig måltid. Därefter stiger både ex-
traktionen av glukos från artärblodet
(arteriovenösa glukosdifferensen) och
blodflödet i skelettmuskulaturen. Un-
der dessa betingelser sker större delen
av kroppens glukosupptag i skelett-
muskulaturen, där glukos framför allt
upplagras som glykogen, samtidigt
som leverns glukosproduktion häm-
mas. Effekten av insulin på blodflödet i
skelettmuskulatur har visat sig vara
dosberoende inom ett stort intervall [3].
Parallellt med blodflödesökningen
ökar även blodvolymen (ca 10 pro-
cent), en ökning som står i direkt rela-
tion till graden av intramuskulärt glu-
kosupptag [4].

Blodflödet och glukosextraktionen
ökar i skelettmuskulatur betydligt lång-
sammare än insulinnivåerna i cirkula-
tionen (Figur 1). Då glukosupptaget i en
vävnad är lika med produkten av blod-
flödet och den arteriovenösa glukosdif-
ferensen uppträder en tidsförskjutning
mellan induktionen av hyperinsulinemi
och det insulinmedierade glukosuppta-
get [5-7]. Detta står i kontrast till den
experimentella situationen, där insulin-
tillförsel till cellpreparationer av ske-
lettmuskulatur resulterar i att glukos-
upptaget ökar inom några få minuter
[8].

Vi har i likhet med andra grupper [3]
funnit att graden av den vasodilatation
som insulinet inducerar är nära relate-
rad till graden av glukosupptag. En an-
nan forskargrupp har dock visat att det-
ta framför allt gäller vid höga insulin-
koncentrationer i blodet och att vid lä-
gre insulinkoncentrationer spelar insu-
linets vasodilaterande förmåga en min-
dre roll [9, 10].

När kroppens integrerade vasodila-
tation uttrycks som den totala perifera
resistensen har egna och andras studier
[11] visat en dosberoende sänkning av
denna resistens (10–30 procent) under
hyperinsulinemi. Eftersom blodtrycket
ej nämnvärt förändras [12-15], innebär
detta att hyperinsulinemi ger ökad
hjärtminutvolym, vilket visat sig bero

på både ökad slagvolym och en förhöjd
hjärtfrekvens. 

Kapillärpassage
När insulinkoncentrationen under-

söks i interstitiell vävnad under insulin-
infusion, antingen med mikrodialystek-
nik på människa [16] eller mätning av
insulinkoncentrationen i lymfa hos
hund eller människa [5, 17], ses en för-
dröjning på 20–30 minuter mellan plas-
ma och den interstitiella vävnaden, väl
överstämmande med tidsförloppet för
det insulinmedierade glukosupptaget.
Dessutom når den interstitiella steady
state-nivån endast cirka halva plasma-
koncentrationen. 

I vilande skelettmuskel är en stor del
av kapillärerna ej perfunderade, varför
det har föreslagits att en av de viktigas-
te effekterna av insulin är att öppna fle-
ra kapillärer och därigenom underlätta
sin egen passage till interstitiet och ske-
lettmuskelcellerna [18].

Sympatikusaktivering
Ett flertal studier har visat att insulin

stimulerar sympatiska nervsystemet,
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Figur 1. Tidsförlopp för seruminsulin,
blodflöde mätt i underarmen med venös
ocklusionspletysmografi och
glukosextraktion (= skillnaden mellan
artär- och venglukos), givet som procent
av maximala värdet som ses efter 100
minuters hyperinsulinemisk euglycemisk
klamp hos friska försökspersoner.



utvärderat genom mätningar av cirkule-
rande katekolaminer [13, 15, 19, 20] el-
ler mikroneurografisk teknik som regi-
sterar impulsutflödet av sympatisk va-
sokonstriktoraktivitet till skelettmusku-
laturens resistenskärl [13, 15, 21]. Det
har visats att vasodilatation och sympa-
tikusaktivering vid intravenös insu-
lin/glukosinfusion ej medieras via ökad
glukosoxidation, eftersom infusion av
fruktos, vilken gav upphov till samma
grad av oxidation, varken medförde va-
sodilatation eller ökad sympatikusakti-
vitet [21]. Insulinets betydelsefulla roll
för vasodilatationen bekräftades av en
studie där somatostatin infunderat till-
sammans med glukos inhiberade både
insulinfrisättningen och vasodilatatio-
nen [22].

Fynden att en låg dos insulin ger
upphov till en kraftig ökning av sympa-
tikusaktiviteten men ej till perifer vaso-
dilatation [23], samt att ökningen i sym-
patikusaktivitet tidsmässigt ses 20–30
minuter före den perifera vasodilatio-
nen [24] utan att blodtrycket förändras,
talar dock ej för att insulinets sympati-
kusaktiverande effekt spelar någon av-
görande roll för blodtrycksregleringen.

Insulinmedierad sympatikusaktive-
ring förefaller ej vara ett lokalt feno-
men, eftersom den uteblir vid intraarte-
riell insulintillförsel i en extremitet
[25]. Att den ökade sympatikusaktivite-
ten inte enbart är medierad via barore-
flexen har visats i en studie där insulin-
medierad vasodilatation gav upphov till
mer uttalad ökning i skelettmuskulatu-
rens resistenskärl än när motsvarande
grad av vasodilatation inducerades med
nitroprussid [26]. 

Insulinreceptorer har identifierats i
den anteroventrala delen av hypotala-
mus [27], och selektivt inducerade le-
sioner i detta område slår ut insulinets
sympatikusaktiverande effekt. Intra-
ventrikulärt administrerat insulin hos
försöksdjur ökar omsättningen av kate-
kolaminer i centrala nervsystemet [28],
vilket talar för att den sympatikusök-
ning som ses vid hyperinsulinemi åt-
minstone delvis är centralt utlöst.

Den fysiologiska betydelsen av in-
sulinmedierad sympatikusaktivering är
oklar. Såväl en motregulatorisk effekt
för att förhindra en uttalad hypotension
som effekter på intermediärmetabolis-
men kan dock tänkas.

Insulin och endotelet
Tidigare studier gav intryck av att in-

sulinets vasodilaterande förmåga medi-
erades av adrenerga eller kolinerga re-
ceptorer. Det har dock visats att varken
betareceptorblockad med propranolol,
kolinerg blockad med atropin eller alfa-
receptorblockad med prazosin föränd-
rade den insulinmedierade vasodilata-
tionen [12]. Däremot har man funnit att

blockad av det endotelberoende kväve-
oxid(NO)systemet med den falska pre-
kursorn L-NMMA blockerar insulinets
vasodilaterande effekt [29, 30]. I en ny-
ligen publicerad studie visades att om
L-NMMA gavs under hyperinsulin-
emisk euglykemisk klamp uteblev den
förväntade blodflödesökningen i ske-
lettmuskulaturen och parallellt med
detta minskade glukosupptaget med
cirka 30 procent [31]. Detta fynd är ett
starkt bevis för att insulinets hemodyna-
miska effekter är av stor betydelse för
perifert glukosupptag. En annan studie
visade att graden av insulinmedierat
glukosupptag var relaterad till graden
av basal NO-frisättning i skelettmusku-
laturen [32], ett fynd som ytterligare
stärker endotelets viktiga roll för insuli-
nets effekter. Vidare har egna och and-
ras studier [29] visat att hyperinsulin-
emi potentierar NO-medierad vasodila-
tation. 

Kapillärtäthet
Vid flera av de sjukdomstillstånd

som ingår i det s k metabola syndromet;
övervikt, nedsatt glukostolerans/diabe-
tes mellitus, insulinresistens, dyslipid-
emi och hypertoni, finner man en ned-
satt kapillärtäthet, dvs ett minskat antal
nutritivt aktiva kärl per skelettmuskelfi-
ber [33, 34].

Egna data har visat en relation mel-
lan kapillärtäthet och insulinmedierad
blodflödesökning i skelettmuskel.

Vasodilatation och övervikt
En studie från Barons grupp visade

[3] att överviktiga personer med normal

glukostolerans uppvisade störningar i
insulinets förmåga att öka blodflödet
och glukosextraktionen. Kvantitativt
sett var den nedsatta vasodilatationen
den viktigaste komponenten som för-
klarade det nedsatta insulinmedierade
glukosupptaget, »insulinresistensen»,
hos dessa överviktiga personer. Denna
studie visade även att suprafysiologiska
doser av insulin leder till en normalise-
rad vasodilatation hos överviktiga (Fi-
gur 2).

Parallellt med den nedsatta insulin-
medierade vasodilatationen finner man
dessutom en nedsatt insulinmedierad
sympatikusaktivering hos överviktiga
[14]. Detta kan vara av stor betydelse,
eftersom nedsatt sympatikusmedierad
termogenes kan inverka i uppkomsten
av övervikt [35].

Vasodilatation
och diabetes mellitus
De störningar som ses i insulinmedi-

erad vasodilatation och glukosextrak-
tion är mer uttalade hos patienter med
typ II-diabetes än hos överviktiga (Fi-
gur 2) [36]. Hos diabetiker ökar insulin
glukosupptaget utan att någon mätbar
ökning av blodflödet i skelettmuskula-
turen kan uppmätas. Ej heller förmår
suprafysiologiska doser av insulin
åstadkomma en normal vasodilatation.
Intensiv insulinterapi hos diabetiska pa-
tienter med hyperglykemi resulterade i
en förbättring av förmågan att extrahe-
ra glukos, men ej av den insulinmedie-
rade vasodilatationen [37].

Det har också visats att patienter
med diabetes typ II har defekt förmåga
till vasodilatation vid direkt stimulering
av det endotelberoende NO-systemet
[38].

Vasodilatation och hypertoni
Både hyperinsulinemi och nedsatt

insulinmedierat glukosupptag ses hos
en stor del av patienterna med essentiell
hypertoni [39-41]. Trots detta har var-
ken korttids fysiologisk hyperinsulin-
emi hos människa eller långtids (en må-
nad) insulininfusion hos hund resulterat
i blodtrycksstegring [42]. Den insulin-
medierade vasodilatationen, men inte
glukosextraktionen, var inverst relate-
rad till blodtrycksnivån hos en grupp
normalviktiga normotoniker i en studie
[11], medan andra studier har beskrivit
en nedsatt glukosextraktion hos patien-
ter med hypertoni [43, 44]. Även när in-
sulinets lokala effekter på handvener
har undersökts har en defekt insulinme-
dierad vasodilatation påvisats hos pati-
enter med hypertoni [45]. Denna defekt
var även relaterad till graden av över-
vikt. Unga personer med borderline-
hypertoni har dock en normal insulin-
medierad vasodilatation [46]. 

Vi har kunnat visa att inte bara den
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Figur 2. Blodflöde i ett ben hos patienter
med diabetes typ II hos överviktiga
patienter med normal glukostolerans och
hos en kontrollgrupp. Blodflödet är mätt
under olika grader av hyperinsulinemi
hos varje individ. Logaritm seruminsulin
på 2 motsvarar ca 100 pmol/l, 3
motsvarar ca 1 000 pmol/l osv. (Figur
efter data från Laakso och medarbetare
[3]).



förväntade sänkningen av den totala pe-
rifera resistensen under inducerad hy-
perinsulinemi var nedsatt hos i övrigt
friska hypertonipatienter (Figur 3), utan
även den förväntade parallella ökning-
en av hjärtminutvolym.

Huruvida defekten i insulinmedie-
rad vasodilatation enbart är relaterad till
det väldokumenterade nedsatta insulin-
medierade glukosupptaget hos hyperto-
nipatienter, eller om en flera gånger
dagligen utebliven vasodilatation i sam-
band med måltid kan vara av betydelse
för uppkomsten av hypertoni är oklar.

Av intresse är dock att förekomsten
av vänsterkammarhypertrofi hos hyper-
tonipatienter är relaterad till ett defekt
insulinmedierat glukosupptag [47]. Vi-
dare sågs vid antihypertensiv behand-
ling med ACE-hämmare ett samband
mellan graden av förbättrad insulinme-
dierad vasodilatation och graden av
minskning av vänsterkammarmassan.
Detta kan betyda att även om inte den
störda insulinmedierade vasodilatatio-
nen hos hypertonipatienter är direkt
kopplad till hypertonisjukdomens upp-
komstmekanismer, så kan vissa av sjuk-
domens komplikationer, såsom väns-
terkammarhypertrofi, vara det.
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Figur 3. Förändring i total perifer
resistens i förhållande till basalvärdet
(givet i procent) efter två timmar
hyperinsulinemisk euglykemisk klamp
hos normotoniker respektive hypertoniker
(P<0,01).


