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Chemerin – en budbärare från fettvävnaden 

Vår aptit och dess koppling till fetma är ett område som man har fått upp ögonen för under 

det senaste decenniet. Oftast är det vår fettvävnad som skickar ut hormon som signalerar till 

bl.a. hjärnan att vi är mätta. Ett av dessa hormon är leptin. Efter en måltid stiger leptinnivån 

och tillsammans med bl.a. insulin och en uttänjning av magsäcken uppstår mättnadskänsla. 

Frisättningen av detta hormon är i proportion till vår fettcellsstorlek, så vid kraftig övervikt 

kan den ökande leptinmängden försvaga vår känslighet för hormonet och födointaget kan gå 

över styr.  

 

Chemerin är ett nyupptäckt hormon. Även det frisätts från vår fettvävnad, och dess mängd i 

blodet är positivt korrelerat till fetma. Vid intag av mat med högt fettinnehåll ökar 

chemerinnivån – både inne i cellen och i blodet – och kanske fungerar även chemerin som 

en mättnadssignal.  

 

Jag har studerat chemerinuttrycket i brunfettet, vilket är en fettvävnad som är viktig som 

skydd mot kyla. Många processer i denna fettvävnad aktiveras och regleras av signalämnet 

noradrenalin. Om man vistas i kyla skickas denna substans ut från intilliggande nervcellers 

ändar och binder därefter in till brunfettet. Efter intag av föda sker samma sak. Med hjälp av 

möss som har vistats i olika temperaturer och ätit olika dieter drar jag slutsatsen att 

noradrenalin inte har en primär roll i chemerinregleringen. Det är alltså något annat ämne 

som styr denna process. Eftersom leptin är ett ämne som har parallellt uttryck med chemerin 

kan det ha en funktion i chemerinregleringen.  

 

I nuläget vet vi inte hur många hormon som frisätts från brunfett, medan det finns 

rapporterat ca 80 olika hormon som frisätts från den vita fettvävnaden och fortfarande 

rapporteras det med jämna mellanrum om nya hormon. Än återstår det mängder med 

forskning innan vi kan förstå hur de olika signalämnena fungerar och hur de påverkar oss. 

Därför är forskningen kring mättnadssignaler ett växande och otroligt spännande område 

just nu. 
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Chemerin gene expression in brown adipose tissue is influenced by diet and 

temperature 

  

 

Brown fat has a known function in cold acclimatisation and during high-caloric feeding. In 

the present study the recently identified adipokine chemerin has been investigated in an 

attempt to find a possible regulatory pathway. During a three week study, male NMRI mice 

were exposed to 4, 22 or 30 °C, in an other study mice were fed control, cafeteria diet or 

high-fat diet in thermoneutrality. Chemerin mRNA levels in brown fat were analysed by 

northern blot. The result shows more than a 2-fold increase of brown-fat chemerin mRNA 

level in mice fed high-fat diet, but a 4-fold decrease in mice housed in 4 °C; this implies that 

norepinephrine has not a primary regulatory function. A tempting conclusion is that insulin 

and/or leptin has some role in the regulation, since leptin shows the same expression pattern.  
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