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Att studera typ 2-diabetes: måltid istället för socker? 
 
Diabetes mellitus är samlingsnamnet för en grupp metabola sjukdomar som påverkar kroppens 
förmåga att behålla en jämn blodsockernivå, mellan och efter måltider. Typ 2-diabetes mellitus 
orsakas av att de insulinproducerande β-cellerna i bukspottkörteln 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.  
 
Vanligen studeras typ 2 diabetes i möss genom att mäta insulinhalten i blodet före och efter intag 
av en glukoslösning på fastande mage, en så kallad glukosbelastning. Men att endast inta socker 
är inte naturligt och de positiva effekterna av fett och protein på insulinfrisättningen går 
förlorade. Dessutom förekommer det även vissa funderingar kring hur en längre fasta påverkar 
mössens insulinsvar då mössens födointag till stor del sker på natten. Det huvudsakliga syftet 
med detta examensarbete var att designa en måltidsbelastning, med fokus på måltidens 
sammansättning och fastetid, som kan användas till att studera insulinsekretionen under naturliga 
former av födointag hos möss.  
 
Ett sätt att förbättra blodsockernivån kan vara att tillsätta molekyler i maten som ökar 
insulinfrisättningen. Oleoyletanolamide (OEA) är en molekyl som frisätts i olika vävnader i 
kroppen, bland annat i tarmen vid födointag, och bryts kort därefter ner av ett visst protein. OEA 
binder in till specifika receptorer på β-cellerna samt på vissa celler i tarmen vilket kollektivt 
leder till en ökad frisättning av insulin. Mot denna bakgrund har jag använt mig av 
måltidsbelastning för att studera hur intag av OEA påverkar insulinfrisättningen, med eller utan 
hämning av proteinet som bryter ner OEA. 
 
Denna studie visar att en måltid ger en likvärdig insulinfrisättning jämfört med en glukoslösning 
med samma kalorimängd och är därför en bra modell för att studera insulinfrisättningen under 
naturliga former av födointag. Däremot verkar det som om att fasta övernatt leder till att 
kroppens celler blir mer insulinkänsliga än normalt, vilket gör det svårt att tolka hur 
blodsockerhalten påverkas efter en måltid. Därför avråds användning av längre fastetider för att 
studera typ 2-diabetes hos möss, till dess följder har utretts ordentligt. När OEA ges tillsammans 
med en måltid påverkas inte insulinhalten i blodet, troligen på grund av att OEA bryts ner i mag- 
och tarmkanalen. Däremot när nedbrytningen av OEA hämmas stiger insulinhalten i blodet vilket 
leder till slutsatsen att OEA ger ett förbättrat insulinsvar efter en måltid och därmed stabiliserar 
blodsockerhalten.  
 
Då kunskapen om orsaken och utvecklingen av diabetes inte är komplett kan en 
måltidsbelastning användas för att hitta nya vägar för att behandla och möjligtvis bota typ 2-
diabetes i framtiden. Att förbättra insulinfrisättningen genom intag av olika födoämnen är en 
lovande alternativ behandlingsform som ännu är i sin linda. 
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Design and evaluation of a meal tolerance test in C57BL/6J mice:  
Implication of OEA-mediated insulin release 

 
 

Context: The use of an oral meal tolerance test allows for the assessment of insulin secretion and action 
under physiological relevant conditions, including the important regulatory function of the gastrointestinal 
tract and the insulinogenic effect of non-glucose nutrients. 
 
Objective: The aim of this study was to design and evaluate an oral meal tolerance test, primarily 
considering nutrient composition and fasting duration. Moreover, the meal tolerance test was used to 
elucidate the effect of the fatty acid derivate oleoylethanolamide (OEA) on islet insulin release, single-
handedly or coincidentally with the inhibition of OEA degradation. 
 
Experimental setup: Anesthetized female C57BL/6J mice, fasted for 5h or overnight (16h), were 
administered a mixed meal (0.57 kcal/ml) by oral gavage with blood samples collected from the 
retrobulbar capillary plexus immediately before and 15, 30, 60 and 120 minutes after meal gavage. To 
assess the effect of OEA on glucose tolerance, OEA (10 mg/kg) was administered 30 minutes before or 
together with the mixed meal in 5h fasted mice. The latter experimental procedure was repeated with the 
administration of the fatty acid anamide hydrolase (FAAH)-inhibitor URB597 (3mg/kg p.o., 0.3 mg/kg 
i.p). Plasma glucose and insulin levels were measured with the glucose oxidase method and by ELISA, 
respectively.  
 
Outcome: As mice are nocturnal feeders, overnight fasting result in an expected decrease in plasma 
glucose and insulin levels. However, basal glucose tolerance is maintained by increased peripheral insulin 
sensitivity, inconsistent with known metabolic changes during fasting. Before the biological consequence 
of fasting is properly reviewed, possible adverse effects on glucose tolerance are to be considered when 
using overnight fasting protocols in the present mouse model. Secondarily, by the study outcome it is 
evident that OEA administration before or together with a mixed meal does not result in any changes of 
plasma insulin levels, most likely explained by OEA degradation in the gut. Administration of the FAAH-
inhibitor URB597 resulted in a significant decrease in insulin release, which was rescued by OEA in the 
mixed meal. As OEA did not have any effect on blood glucose levels, the improved insulin response is 
likely due to OEA-mediated insulin release. 
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