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Störningar i muskelvävnadens och
leverns glykogensyntes
Betydelsen för insulinresistens och hypoglykemiska tillstånd

Glykogensyntes i
muskelvävnad och lever

I fasta är det leverns endogena glukos-
produktion som bestämmer blodsock-
ernivån. Blodsockernivån efter en mål-
tid bestäms såväl av det socker som
upptagits med födan som av det som
levern producerar. I relation till den
stigande blodsockernivån insöndras en
adekvat mängd insulin, varmed le-
verns glukosproduktion supprimeras
och glukosupptaget i musklerna ökar
(1, 2). På detta sätt bibehålls en nor-
mal blodglukosnivå. Merparten, om-
kring 80 procent, av det insulinstimu-
lerade glukosupptaget sker i skelett-
muskel (1). Sockret transporteras in i
muskelcellen med ett specifikt insulin-
reglerat bärarprotein, GLUT4 (glukos-
tansportör 4). I muskelcellen fosfory-
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Insulinresistens är ett utbrett fenomen i västvärlden, relaterat till såväl vuxen-
diabetes och obesitet som hypertension. Insulinresistens i form av nedsatt för-
måga att lagra socker som glykogen i musklerna är en tidig störning vid utveck-
lingen av både vuxendiabetes och hypertension. Glykogensyntesen i musklerna
regleras av enzymet glykogensyntas, vars aktivitet är störd vid vuxendiabetes.
Nedsatt glykogensyntasaktivitet i musklerna kan påvisas redan i det prediabe-
tiska stadiet. Också i levern regleras glykogenbildningen av ett glykogensyntas-
enzym. Glykogenförråden i levern behövs främst för att kroppens behov av socker
i fasta skall tillgodoses. De två isoformerna av glykogensyntas påminner om
varandra till struktur och funktion, men regleras på olika sätt och kodas av
olika gener. Musklernas glykogensyntasgen på kromosom 19 är en av kandidat-
generna vid vuxendiabetes. Trots att association mellan musklernas glykogen-
syntasgen och vuxendiabetes har påvisats, har man inte hittat några betydelse-
fulla mutationer i själva genen. Undersökningarna tyder på att ett närbeläget
lokus på kromosom 19 ökar känsligheten för insulinresistens och diabetes. Le-
wis sjukdom är ett sällsynt syndrom karakteriserat av minskade glykogenförråd
och glykogensyntasbrist i levern, vilket leder till hypoglykemi i spädbarnsåldern.
Denna sjukdom har kunnat härledas till defekter i själva glykogensyntasgenen
på kromosom 12.

leras glukos till glukos-6-fosfat (G-6-
P), varefter G-6-P via glykolys meta-
boliseras till koldioxid, vatten och ATP,
eller via glykogensyntes till glykogen.
Glykogenet i musklerna utnyttjas
främst av själva muskelcellen, t.ex. vid
muskelarbete. Glykogensyntesens vik-
tigaste reglerande enzym är glykogen-
syntas, som katalyserar reaktionen där
glukos från UDP-glukos inkorporeras
i glykogen (3). Glykogensyntas före-
kommer huvudsakligen i två former,
en aktiv defosforylerad och en inaktiv
fosforylerad form (4). Insulin aktive-
rar enzymet kovalent, varvid defosfo-
ryleringen sker (5). Insulinstimuler-
ingen förmedlas via den s.k. insulin-
signalvägen och omfattar aktivering av
en mängd intracellulära proteiner,
däribland enzymet PP1 (proteinfosfa-
tas 1) som i sista hand står för aktiver-

ingen av glykogensyntas (Figur 1), (6).
Den inaktiva, fosforylerade formen av
glykogensyntas är också känslig för
alloster aktivering via G-6-P (4, 6).
Kliniska studier har visat att muskler-
nas glykogensyntasaktivitet ökar vid
insulininfusion, och att aktiviteten
korrelerar med den hastighet varmed
glykogenbildning i musklerna sker (7,
8).

Det socker som produceras av le-
vern bildas antingen de novo från lak-
tat, alanin och glycerol (glukoneoge-
nes) eller uppstår vid nedbrytning av
leverns glykogenförråd (glykogenolys).
Insulin hämmar glukoneogenesen via
en sänkning av de intracellulära
cAMP-nivåerna (9). Också glykogeno-
lysen är hormonellt reglerad. Liksom
glukoneogenesen stimuleras glykoge-
nolysen av glukagon och inhiberas av
insulin (9). Glykogenolysen regleras
också av blodglukoskoncentrationen
i leverns sinusoider. En ökning i blod-
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glukoskoncentrationen hämmar le-
verns glukosproduktion (10). Vid olika
stresstillstånd, såsom hypoglykemi, sti-
muleras glykogenets nedbrytning av
adrenalin och noradrenalin via beta-
adrenerga receptorer (9). Också i le-
vern regleras glykogensyntesen av ett
glykogensyntasenzym. Till skillnad
från muskelns glykogensyntas, som
aktiveras av insulin, aktiveras leverns
glykogensyntas av en ökning i mäng-
den cirkulerande monosackarider
(glukos, fruktos och galaktos), (11).

Muskelvävnadens och leverns gly-
kogensyntasisoenzymer kodas av två
separata gener (12, 13) och de uppvi-
sar 69 procent homologi på amino-
syranivå. De inre delarna av protein-
erna är 80 procent homologa medan
de amino- och karboxyterminala re-
gionerna, som innehåller alla viktiga
regulatoriska fosforyleringsställen, är
mer divergerande. Subenheterna av
dessa isoenzymer påminner mycket
om varandra; de har samma storlek,
båda regleras av fosforylerings–defos-
foryleringsmekanismer, och de delar
som är involverade i denna reglering
verkar vara likartade. Subenheterna är
emellertid klart olika till struktur och
fosforyleringstillstånd (11).

Insulinresistens, diabetes och
musklernas glykogensyntas

Insulinresistens är karaktäristiskt för
såväl vuxendiabetes, obesitet som hy-
pertension (14, 15). Insulinresistens
kan definieras som nedsatt biologisk
effekt av insulin i målvävnaden. Med
insulinresistens avses i allmänhet en
nedsatt förmåga att metabolisera sock-
er i muskelvävnaden. Då en och sam-
ma individ uppvisar nedsatt glukos-
tolerans, hypertension, dyslipidemi
samt fetma av manlig typ (förlagd till
buken) talar man om insulinresistens-
syndromet, även kallat det metabola
syndromet, eller syndrom X (16, 17).
Insulinresistenssyndromet är utbrett i
de industrialiserade länderna och för-
knippat med avsevärt ökad risk för
kardiovaskulär sjukdom och död. En
klarläggning av mekanismerna bakom
insulinresistens är därför av stor kli-
nisk betydelse.

Släktstudier har visat att insulin-
resistens är en tidig, eventuellt ärftlig
störning vid utvecklingen av vuxendia-
betes (18, 19). Jämfört med friska för-
sökspersoner uppvisar första gradens
släktingar till personer med vuxendia-
betes i medeltal en 20–30 procent

lägre förmåga att lagra socker som gly-
kogen i muskelvävnaden, medan för-
mågan att oxidera socker i musklerna
är normal (18–20), (Figur 2).

Flera studier har visat, att vuxendia-
betikers glykogensyntas inte aktiveras
normalt av insulin i musklerna, och att
deras glykogenbildning i musklerna är
nedsatt (7, 21). Liknande fynd har
gjorts även hos patienter med obesi-
tet eller högt blodtryck (22, 23). Även
första gradens släktingar till patienter
med vuxendiabetes har nedsatt glyko-
gensyntasaktivitet jämfört med friska
försökspersoner utan diabetes i släk-
ten (19, 20). Störningen i insulin-
stimulerad glykogensyntasaktivitet
korrelerar med nedsatt glykogenbild-
ningshastighet i musklerna (19, 20).
Nedsatt glykogensyntasaktivitet kun-
de således utgöra en ärftligt betingad
störning vid utvecklingen av vuxendia-
betes och vara relaterad till en störning
i själva glykogensyntasgenen. Alterna-
tivt är störningen sekundär och rela-

Figur 1. Schematisk framställning av insulinsignalvägen. Insulinets bindning till sin re-
ceptor åstadkommer en autofosforylering av insulinreceptorns tyrosinkinas. Därefter för-
medlas insulinsignalen via fosforylerings–defosforyleringsreaktioner, och de första
intracellulära proteinerna som aktiveras är IRS-1, Shc och det nyligen upptäckta IRS-2.
Glykogensyntas (GS) aktiveras av proteinfosfatas 1 (PP1) via den s.k. RAS-signalvägen
(bilden från Schalin-Jäntti 1995 (46).

Figur 2. Glykogensyntasaktivitet (övre
panelen) och glykogenbildningshastighet
(nedre panelen) hos friska försöksperso-
ner, första gradens släktingar till vuxendia-
betiker och hos vuxendiabetiker. Ofärgade
staplar representerar tillståndet vid fasta
och prickiga efter insulinstimulering.

*P < 0,01, **P < 0,001 vs tillståndet vid
fasta. Bilden är från Schalin-Jäntti et al.
1992 (22).
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terad exempelvis till störningar i den
s.k. insulinsignalvägen (Figur 1).

Mutationer i insulinreceptorgenen
har påvisats vid vissa sällsynta syn-
drom men inte vid klassisk vuxendia-
betes. Störd expression av IRS-1 (in-
sulin receptor substrate 1) i muskel-
vävnaden har påvisats vid vuxendiabe-
tes och flera aminosyravarianter har
identifierats i genen. En aminosyra-
variant (Gly972Arg) som förekommer
hos 10,7 procent av vuxendiabetiker
men hos endast 5,8 procent av kon-
trollpersoner har visat sig vara asso-
cierad med insulinresistens hos obesa
vuxendiabetiker (24). Transfektions-
studier har visat att denna aminosyra-
variant förorsakar en försämring av
insulinstimulerad signalering via PI-3-
kinas (25). Nedsatt PP1-aktivitet i
musklerna har påvisats hos insulin-
resistenta Pimaindianer med nedsatt
glykogensyntasaktivitet. Trots nedsatt
PP1-aktivitet var dock mängden PP1-
protein i musklerna inte minskad, utan
ökad, vilket tyder på en kompensato-
risk mekanism (26). En aminosyra-
variant (Asp905Tyr) i genen har visat
sig vara associerad med nedsatt glyko-
gensyntes samt ökad glukosoxidation
(27). Däremot är denna variant inte
mer prevalent hos vuxendiabetiker än
hos kontrollpersoner (27). Glukos-
transportörgenen (GLUT4) har också
utgjort en lovande kandidatgen vid
vuxendiabetes. Mängden GLUT4-
mRNA och protein i musklerna är
dock inte lägre vid vuxendiabetes, var-
ken i fasta eller efter insulinstimulering
(28). Inte heller har man kunnat på-
visa någon association mellan
GLUT4-genen och vuxendiabetes el-
ler några mutationer som skulle vara
associerade med vuxendiabetes (29).

Glykogensyntasgener

Musklernas glykogensyntasgen
(GYS1) har lokaliserats till den långa
armen av kromosom 19 (12), till q13.3
regionen där den ligger nära generna
för hormonsensitivt lipas, apolipopro-
tein-CII och -E samt generna för dys-
trofia myotonica och HRC (Histidine
Rich Calcium-binding protein) (Figur
3). Genen består av 16 exoner och fö-
rekommer som en enkel kopia i män-
niskans genom (30). Leverns glyko-
gensyntasgen (GYS2) är lokaliserad

till kromosom 12p12.2 (31) och upp-
visar hög homologi med genen för
musklernas isoenzym (32).

Muskelns glykogensyntasgen
— en kandidatgen vid
vuxendiabetes och
insulinresistens

I finländska, franska och japanska
populationer samt hos Pimaindianer,
vars diabetesprevalens hör till den
högsta i världen, har man påvisat en
association mellan polymorfa genmar-
körer i glykogensyntasgenen och vux-
endiabetes (33–36). Därför har ske-
lettmuskelns glykogensyntasgen blivit
en viktig kandidatgen för insulin-
resistens vid vuxendiabetes. Hos fin-
ländare är förekomsten av GS-gen-
markören XbaI:s s.k. A2-allel förknip-
pad med vuxendiabetes, karakterise-
rad av riklig förekomst av sjukdomen
i släkten, hypertension samt en mar-
kant sänkning av förmågan att bilda
glykogen i musklerna (33). Hos icke-
diabetiker är A2-allelen dubbelt så
vanlig hos hypertoniker jämfört med
normotensiva personer, och förekoms-
ten av A2-allelen är allra högst bland
personer med såväl hypertoni som
vuxendiabetes i släkten (37). Denna
genmarkör visade sig vara förenad
med insulinresistens hos hypertensiva
men inte hos normotensiva icke-dia-
betiker (37). Samband har också på-
visats mellan en GSY1-mikrosatellit i
muskelns glykogensyntasgen och vux-
endiabetes i både finländska och
svenska populationer (38).

Emellertid finns det också associa-
tionsstudier som inte har kunnat styr-
ka dessa resultat, och resultaten från
kopplingsstudier har varit motsägelse-
fulla. Kopplingsstudier i Pimaindian-
familjer gav negativa resultat (36).
Elbein och medarbetare kunde däre-
mot inte utesluta koppling mellan
vuxendiabetes och HRC-lokuset som
ligger nära glykogensyntasgenen (39).
Eftersom tidigare studier har pekat på
att vuxendiabetes, som är förknippad
med kromosom 19, karaktäriseras av
insulinresistens, har vi gjort kopplings-
studier bland insulinresistenta vuxen-
diabetiker. Hos vuxendiabetiker med
tecken på markant insulinresistens
fann vi en tendens till koppling. Intres-
sant i sammanhanget är att man hos

den s.k. B6/J-musen har lokaliserat
egenskapen att utveckla diabetes vid
intag av fettrik föda till kromosom 7
(som är syngen med människans kro-
mosom 19), närmare bestämt till gly-
kogensyntasgenen (40). Dessa möss
hade också nedsatt glykogensyntas-
aktivitet och, som ett mått på insulin-
resistens, höga fasteinsulinvärden (40).
Det är möjligt att förekomsten av
glykogensyntasgenmarkören XbaI:s
A2-allel hos friska finländare är för-
enad med vuxendiabetes om omgiv-
ningsfaktorer hos personen i fråga le-
der till uppgång i vikt och/eller högt
blodtryck.

Vid vuxendiabetes har såväl normal
(41) som ökad (42) mängd glykogen-
syntasprotein i musklerna rapporte-
rats. Det är därför osannolikt att en
störd expression av glykogensyntasge-
nen skulle förorsaka insulinresistens
vid diabetes. Några betydande gene-
tiska avvikelser i glykogensyntasgenen
hos vuxendiabetiker har dock inte
kunnat påvisas (29, 30, 36). Med
SSCP-analys av alla kodande regioner
och den sannolika promoterregionen
av genen i ett finländskt material om-

Figur 3. Kromosom 19. Musklernas
glykogensyntasgen är lokaliserad till
19q13.3. Genmarkörerna XbaI, GSY1,
ApoC2 och HRC är också utmärkta.
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fattande 30 insulinresistenta vuxendia-
betiker, påvisades tre polymorfa varia-
tioner och en missensemutation
(Gly464Ser i exon 11) i genen, men
däremot inte några vanliga mutationer
hos vuxendiabetiker (30). I ett större
finländskt material om 518 vuxendia-
betiker och 274 kontrollpersoner på-
visades Gly464Ser-mutationen hos
fem diabetiker (1,0 %) och hos tre
kontrollpersoner (1,1 %) (38). Nyligen
har en annan mutation (Met416Val i
exon 10) påvisats i glykogensyntasge-
nen i Japan (43). Dess allelfrekvens är
12,5 procent hos japanska vuxendia-
betiker (n = 180) och 10,7 procent hos
kontrollpersoner (n = 121). Japanska
vuxendiabetiker med mutationen upp-
visade avsevärd insulinresistens jäm-
fört med vuxendiabetiker utan muta-
tionen (43). I ett finländskt material
var motsvarande allelfrekvens 3,3 och
4,2 procent. Insulinstimulerat glukos-
upptag skilde sig inte mellan personer
med och utan Met416Val-mutationen.
Jämfört med omuterat enzym hade
missensemutationerna Gly464Ser och
Met416Val uttryckta i COS celler inga
skillnader i glykogensyntasaktivitet el-
ler i kinetiska parametrar.

Att inga patogenetiska mutationer
hittats i glykogensyntasgenen trots
samband mellan markörer i glyko-
gensyntasgenen och vuxendiabetes ty-
der på att något annat lokus i kopp-
lingsojämvikt med tidigare visade po-
lymorfismer ökar risken för vuxendia-
betes.

Leverns glykogensyntasgen
och infantil hypoglykemi

Den primära uppgiften för glykogen i
levern är att motverka hypoglykemi
och förse organismen med socker vid
fasta. Markant minskade glykogen-
förråd i levern är karaktäristiskt vid
den sällsynta Lewis sjukdom, och be-
ror på brist på glykogensyntas (44).
Under nyföddhetsperioden eller tidig
barndom uppvisar patienterna med
denna sjukdom dåsighet, trötthet och
ibland kramper. Under natten sjunker
blodsockret, alanin- och laktatnivåer-
na är låga medan ketonnivåerna sti-
ger. Efter måltid stiger blodsockret
samt laktat och alanin, medan keton-
nivåerna sjunker (45). Sjukdomen har
föreslagits ha ett recessivt nedärv-

ningsmönster; den molekylära defek-
ten är okänd. Bestämning av exon-
intronstrukturen hos leverns glykogen-
syntasgen samt identifiering av en ny
mikrosatellit i genen (32) möjliggjorde
kopplingsstudier i fem familjer med
infantil hypoglykemi. Glykogensyntas-
bristen hade diagnostiserats med hjälp
av leverbiopsi. En recessiv modell an-
tydde koppling av denna sjukdom till
leverns glykogensyntasgen i de flesta
familjerna. Med SSCP-analys för samt-
liga exoner och glykogensyntasgenens
promotorregion har en mutation i ”5’-
splicing-site” av intron 6 identifierats.
Denna mutation orsakar sannolikt att
exon 6 uteblir och att slutprodukten
blir ett protein som är mer än 50 pro-
cent kortare.

Konklusioner

Vi har systematiskt analyserat betydel-
sen av ärftliga störningar i glykogen-
syntesen vid uppkomsten av vuxendia-
betes. Även om störningar i glykogen-
syntesen i muskel kan påvisas på ett
tidigt stadium av sjukdomen, är det
inte självklart att det verkligen rör sig
om en primär genetisk störning. En
association mellan glykogensyntaslo-
kuset på kromosom 19 och vuxendia-
betes har visats i flera populationer,
men inga patogenetiska mutationer i
genens kodande regioner har hittats.
Däremot förefaller ärftliga störningar
i leverns glykogensyntasgen förorsaka
en svår form av infantil hypoglykemi.
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