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Kisspeptin hämmar insulinfrisättning vid lågt blodsocker 
 
Diabetes mellitus är samlingsnamnet för en grupp metabola sjukdomar som påverkar kroppens 
förmåga att behålla en jämn glukosnivå i blodet, mellan och efter en måltid. Den vanligaste 
formen av sjukdomen är typ 2-diabetes och orsakas av att de celler i kroppen som tillverkar 
insulin inte klarar av att producera och frisätta den mängd insulin som kroppen behöver. Detta 
medför att blodsockerhalten blir förhöjd vilket kan leda till flera olika följdsjukdomar. Dessutom 
försvåras situation av att kroppens vävnader blir mindre känsliga för insulin och därmed krävs en 
större mängd insulin för att vävnaderna ska kunna ta upp glukos i blodet. När kroppen inte klarar 
av att öka insulinfrisättningen för att kompensera för den ökade efterfrågan i vävnaderna sker en 
gradvis försämring av blodsockerkontrollen, vilket är utmärkande för typ 2-diabetes.  
 
Insulin produceras i β-cellerna som är en del av Langerhans öar i bukspottkörteln. Cellerna lagrar 
insulinet i små blåsor som vid ett förhöjt blodsocker smälter samman med cellens omgivande 
membran. Insulinet frisätts på så sätt till blodomloppet som transporterar detta hormon till 
kroppens olika vävnader. Cellerna i muskler, lever och fettvävnad stimuleras att ta upp glukos 
från blodet, för att användas och lagras som energi. Mellan måltiderna, när insulinhalten i blodet 
är låg, omvandlas den lagrade energin till glukos för vidare användning. 
 
Utöver glukos finns det olika faktorer som påverkar insulinfrisättningen genom att aktivera 
speciella receptorer i β-cellernas membran. En sådan faktor är ett protein kallat kisspeptin som 
påträffats i ett stort antal vävnader i kroppen och har en viktig funktion i normal 
pubertetsutveckling. Tidigare studier har visat att kisspeptin även finns i β-cellen och påverkar 
dess insulinfrisättning, dock med oförenliga resultat. Syftet med detta examensarbete var att 
studera hur kisspeptin påverkar insulinfrisättningen i insulinproducerande celler från råtta. 
Genom att störa uttrycket av KISS1-genen minskar mängden kisspeptin i cellerna avsevärt vilket 
gör det möjligt att studera hur insulinfrisättningen påverkas vid avsaknad av kisspeptin. Närvaro 
av både kisspeptin och insulin i cellerna bekräftades genom infärgning av dessa proteiner i 
cellerna.  
 
Låga nivåer av kisspeptin i cellerna resulterade i en ökning av insulinfrisättningen efter 
stimulering med en låg glukoskoncentration, vilket inte observerades vid högre glukosnivåer. 
Resultaten tyder på att kisspeptin hämmar β-cellernas insulinfrisättning vid en låg 
blodsockerhalt, troligtvis genom en lokal effekt då kisspeptin 10 påvisats i cellerna. 
 
I fortsatta studier vore det intressant att undersöka huruvida kisspeptin även påverkar andra 
processer i cellen för att kartlägga dess fullständiga funktion i β-cellerna. Genom att studera 
cellulära mekanismer för insulinfrisättningen ur olika synvinklar ges hopp om att kunna 
förebygga eller mer effektivt behandla typ 2-diabetes i framtiden.  
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The effect of KISS1 gene silencing on glucose-stimulated 
insulin secretion in INS-1 832/13 cells 

 
Aims/hypothesis: Pancreatic insulin secretion control whole body glucose homeostasis and is tightly 
regulated by various factors, some of which act through G-protein coupled receptors. A novel G-protein 
coupled receptor, GPR54, and cognate ligands have been connected to the regulation of cancer metastasis 
and puberty onset and are found in a wide array of different tissues, including the pancreas. A few studies 
have investigated the potential regulatory role of the GPR54-kisspeptin system in islet function with 
inconsistency, motivating further studies in this research field.  

Methods: siRNA-mediated knock down of KISS1 was performed to reduce the presence of kisspeptin in 
INS-1 832/13 cells, monitored by quantitative real time-PCR. After incubation of the cells in various 
glucose concentrations, insulin secretion was measured with RIA. In addition, the sub-cellular localisation 
of insulin and kisspeptin 10 was investigated by immuno-cytochemistry.  

Results: KISS1 knock down significantly increased insulin secretion after static incubation of the cells in 
2.8 mM glucose. This effect was not seen when raising the glucose concentration to 8.3 and 16.7 mM 
glucose. Moreover, both insulin and kisspeptin 10 were detected in the cytosol with granular morphology 
showing overlapping immunoreactivity.  

Conclusion/interpretation: The obtained data indicate that the kisspeptin peptides play a regulatory role in 
β-cell insulin secretion, possibly through an autocrine effect supported by the co-localization of insulin 
and kisspeptin 10 in INS-1 832/13 cells. Post-transfection insulin secretion suggests that kisspeptin is 
important during basal glucose stimulation, possibly by controlling insulin release to evade 
hypoglycaemia in between meals. 
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