Kerstin Brismars forskning har fokuserats både på regleringen av tillväxtfaktorer och på orsaker till
diabeteskomplikationer. Studierna kring serum nivåer av proteinet IGFBP-1 visar att det kan
användas som markör för hur mycket insulin som produceras, hur insulinkänslig man är samt som
stark riskmarkör för att utveckla typ2 diabetes och diabeteskomplikationer senare i livet. Det är också
en enkel metod att ta reda på om en patient med diabetes behöver insulin eller skulle kunna klara
sockerkontrollen med effektiv livsstilsförändring.
Viktiga faktorer som påverkar risk för diabeteskomplikationer har indentifierats och när man riktar
sin behandling mot dessa minskar risken för skador i kärl och nerver trots högt blodsocker. Tex
påverkar behandling med hyperbar syrgas (tryckkammare) och lågmolekylärt heparin dessa
riskfaktorer och påskyndar sårläkningen vid kroniska fotsår med 70% färre amputationer och
behandling med specifika antioxidanter påskyndar både sårläkning och förebygger njur- och
nervskador i diabetiska djurmodeller och minskar risk för hjärtdöd hos människor med och utan
diabetes. Gruppen studerar även nya substanser, som kan öka kroppens eget antioxidantförsvar.
Då kosten har stor betydelse för reglering av blodsocker pågår även studier avseende insulinkänslighet, socker- och fettmetabolism under periodisk fasta, olika måltidskompositioner, och
medelhavskost med extra tillskott av antioxidant. Detta görs för att förstå mekanismerna bakom
födans betydelse för sockerkontrollen, utveckling av typ2 diabetes och diabeteskomplikationer och
för att kunna ge patienterna bättre råd.
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