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Högt blodsocker skadar kärlbädden och förkortar den förväntade livslängden via flera olika 
mekanismer. Diabetisk ögonsjukdom försämrar synen hos miljoner människor globalt. 
Diabetisk njursjukdom är en stark riskfaktor för allvarlig njursvikt, hjärt- och kärlsjukdomar 
och tidig död. Det har visat sig vara extremt krävande att blockera dessa riskfaktorer för att 
förbättra prognosen hos personer med diabetes. Genom att undersöka individer som levt med 
typ 1-diabetes längre än 50 år har man kunnat identifiera skyddande eller protektiva faktorer 
som neutraliserar de negativa effekterna av hyperglykemi i bukspottkörtel, ögon och njurar. 
Trots förbättrad prognos existerar ett behov av att förstå den exakta patogensen för vaskulära 
komplikationer hos individer med diabetes för att stoppa eller fördröja utvecklingen och 
framskridandet av dessa ödesdigra sjukdomar. 

Upptäckten av insulin för hundra år sedan 
förändrade typ 1-diabetes från att ha varit en 
omedelbart livshotande sjukdom till en kronisk 
åkomma (1). Man lärde sig att den persiste-
rande hyperglykemin skadade kärlbädden och 
förorsakade allvarliga komplikationer. Kompli-
kationerna berörde essentiella vävnader och or-
gan såsom ögonen, njurarna samt det autonoma 
och det perifera nervsystemet efter 20 till 30 års 
sjukdomsförlopp. De som insjuknade i dessa så 
kallade mikrovaskulära komplikationer gick en 
tidig död till mötes främst på grund av hjärt- 
och kärlsjukdomar. En tredjedel av patienterna 
med typ 1-diabetes som vårdades i Köpenhamn, 
fyra decennier efter att insulinbehandling blivit 
tillgänglig, var blinda eller allvarligt synskadade 
vid 30 års ålder (2). Fler än var femte hade ut-
vecklat allvarlig njursvikt, 21 procent hade haft 
hjärtinfarkt, 12 procent hade haft gangrän eller 
hade genomgått amputation och 10 procent 
hade insjuknat i stroke. 

Eleganta nordiska studier i slutet av 1980-ta-
let visade att strikt glukoskontroll minskade 
risken för mikrovaskulära komplikationer 
(3, 4). Kort därefter publicerades resultaten 
från en nordamerikansk studie med 1 441 
typ 1-diabetiker (5). Studien visade att inten-
siv insulinbehandling med multipla dagliga 
insulininjektioner eller behandling med insu-
linpump resulterade i bättre glukoskontroll än 
med den dåvarande insulinbehandlingen med 
två dagliga injektioner. Den förbättrade glu-
koskontrollen medförde över 50 procent lägre 
risk för att utveckla ögon- och njurkomplika-
tioner och även hjärt- och kärlsjukdomar vid 
längre uppföljning. Förekomsten av diabetiska 
komplikationer har ytterligare minskat under 
de senaste decennierna, som data från det 
svenska diabetesregistret visat (6). Anmärk-
ningsvärt är att den sistnämnda framgången 
varit oberoende av glukoskontroll, med andra 
ord har förbättrad glukosmetabolism inte bi-
dragit till den gynnsamma förändringen, utan 
den beror snarare på framsteg inom kardiologi 
och andra områden. 

Skyddande faktorer 
Trots framstegen är morbiditeten och mor-
taliteten hos typ 1-diabetiker fortfarande 
flerfaldigt högre än hos personer med normal 
glukosmetabolism. Med andra ord existerar 
ett otillfredsställt behov. Brittiska kolleger 
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vände på slanten och frågade sig om individer 
som levt med typ 1-diabetes längre än 50 år 
kunde tänkas ha skyddande eller protektiva 
faktorer för komplikationer (7). 

Joslin Diabetes Center i Boston, världskänt 
för sin diabetesvård och vetenskap, har som 
tradition att belöna personer som levt med 
typ 1-diabetes längre än 50 år med en medalj. 
År 2004 inledde George King och Hillary 
Keenan studien ”50-Year Medalist Study”, 
vars målsättning var att noggrant undersöka 
tusen medaljörer (8, 9). Förutom en grundlig 
fenotyp samlade man blod-, urin- och DNA-
prov för genetiska studier. 50-Year Medalist 
Study är unik i det avseendet att över hälften 
av deltagarna gett sitt samtycke till att efter 
sin död donera sina organ till vetenskapen. 

Persisterande β-celler
Den klassiska uppfattningen om patogene-
sen vid typ 1-diabetes baserar sig på en rad 
händelser av autoimmun natur som resulte-
rar i att de insulinproducerande β-cellerna i 
bukspottkörteln förstörs i snabb takt. Tidiga 
fynd i medaljörsstudien visade att två tredjede-
lar av individer med typ 1-diabetes av extremt 
lång duration (i medeltal 56 år) uppvisade 
C-peptid i blodet, ett förstadium till insulin, 
som tecken på persisterande insulinproduk-
tion (10). Existerande insulinsekretion kan 
förbättra glukoskontrollen och till och med 
uppkomsten av diabetiska komplikationer 
(11, 12, 13). Fyndet var inte det första i sitt 
slag, utan låga C-peptidhalter hade också 
påvisats hos personer med typ 1-diabetes med 
kortare duration (14, 15). En undersökning 

av nio personers bukspottkörtlar post mor-
tem var positiva i histologisk insulinfärgning, 
vilket styrkte fyndet om ännu fungerande 
β-celler hos dessa individer (figur 1). Vidare 
var apoptosaktiviteten låg och man kunde 
finna celler som delade sig (positiv Ki67-
färgning) i bukspottkörteln, vilket talar för 
regeneration av endogena pankreas (figur 1).

För några år sedan publicerade gruppen en 
uppföljningsstudie med fler än 1 000 individer 
med lång duration av typ 1-diabetes och av 
vilka 68 hade donerat sin bukspottkörtel för 
analys (16). C-peptidhalterna i blodet korre-
lerade starkt med positiv insulinfärgning i de 
histologiska proven från pankreas. Resultaten 
tydde på att bukspottkörtelns existerande 
β-celler var funktionsdugliga efter längre än 
55 år av typ 1-diabetes. Som väntat hade en 
tredjedel förlorat sin insulinsekretion un-
der uppföljningen. Beaktansvärt var att 12 
procent av dem som tidigare varit C-peptid-
negativa nu var positiva. Likväl fluktuerade 
de för typ 1-diabetes typiska antikropparna 
(GADAb, IA2) mellan olika tidpunkter hos 
samma individer. Detta har väckt tanken om 
att en autoimmun process kunde vara aktiv 
vid typ 1-diabetes analogt med andra autoim-
muna sjukdomar, som ofta visar varierande 
aktivitet under årens lopp. 

Bevarad njurfunktion efter decennier 
av typ 1-diabetes
Upp till 30–40 procent av individer med typ 
1-diabetes drabbas av diabetisk njursjukdom 
(17, 18). Denna åkomma är den vanligaste 
orsaken till dialysbehandling eller njurtrans-

Figur 1. Histologiska fynd i pankreaspreparat post mortem hos en medaljör. I preparaten ses till vänster insulin-
positiva celler, i mitten Ki67-positiva celler som representerar regeneration och till höger CD3 som ett tecken på 
inflammatorisk aktivitet. Källa: Keenan HA et al. Diabetes 2010, publicerad med tillstånd från förlaget. 
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plantation i Finland (19). Den viktigaste or-
saken för uppkomst av diabetisk njursjukdom 
är högt blodsocker. Enbart 12 procent av 
”medaljörerna” uppvisar tecken på uttalad 
diabetisk njursjukdom trots decennier av 
hyperglykemi (20). Förekomsten av njursjuk-
dom hos dessa personer korrelerade inte med 
glukoskontrollen (HbA1c), vilket pekar på att 
endogena skyddande faktorer som neutralise-
rat hyperglykemins toxiska verkan på cell- och 
vävnadsnivå existerar. 

För att undersöka potentiella skyddande 
faktorer isolerade man glomeruli ur post-
mortala njurar hos individer som drabbats av 
diabetisk njursjukdom efter mer än 50 år av 
hyperglykemi (21). Glomeruli är ett kapillär-
nätverk i njuren, där den primära filtreringen 
av blodet sker. Som jämförelsegrupp användes 
personer med motsvarande diabetesduration 
men som inte insjuknat i diabetisk njursjuk-
dom. I en proteomikanalys (masspektro-
metri) av denna vävnad observerades det 
att proteinprofilen skilde sig tydligt mellan 
grupperna. Den renala glukosmetabolismen 
hos de individer som skonats från diabetisk 
njursjukdom var aktivare än hos dem som 
insjuknat. Mer specifikt såg man att enzym i 
följande välkända biologiska vägar (pathways) 
var aktiva i de skyddade njurarna: glykolys, 
aldosreduktas, metylglyoxal och Krebs cykel. 
Likväl var motsvarande metabolithalter lägre 
som resultat av den aktiverande glukosme-
tabolismen i metabolomikstudier. En syntes 
av resultaten är att andelen fri glukos och 
dess skadliga metaboliter är lägre i de per-
soners njurar som inte insjuknat i diabetisk 
njursjukdom, vilket kan skydda cellen från 
mitokondriell dysfunktion och sålunda bevara 
njurfunktionen.

Då man ökade aktiviteten i de renala glu-
kosvägarna lyckades man minska mängden 
skadliga metaboliter i njuren som skadar 
organet. Fynden bekräftades i en rad transla-
tionella försök med cellkulturer och studier i 
gnagare (21). Pyruvatkinas M2 (PKM2) är ett 
enzym som står som portvakt mellan glyko-
lysen i cytosolen och Krebs cykel i mitokon-
drien genom att konvertera fosfoenolpyruvat 
till puryvat, som fungerar som substrat för 
mitokondriell energiproduktion. I en lång 
serie studier där PKM2 manipulerades i njur-
specifik cellkultur (podocyter) kunde halterna 
av skadliga metaboliter sänkas, och det i 
sin tur resulterade i minskad mitokondriell 
dysfunktion. 

I en gnagarmodell aktiverades PKM2 med 
en specifik molekyl (TEPP-46) (21). Dessa 

diabetiska möss utvecklade tecken på njur-
sjukdom under sina tre första månader av 
hyperglykemi. Efter tre månader aktiverades 
PKM2-aktivatorn TEPP-46, varefter djuren 
offrades. I histologiska analyser av gnagarnas 
njurar såg man en reversion av diabetisk njur-
sjukdom. Motsvarande fenomen visades tio år 
efter att man normaliserat glukosmetabolis-
men med hjälp av pankreastransplantation i 
en revolutionerande klinisk studie (22). 

I en annan studie replikerade vi fynden 
i personer med typ 1-diabetes av kortare 
duration samt i individer med typ 2-diabetes 
(23). Liksom hos medaljörerna visade vi att 
personer med typ 2-diabetes som skonats från 
njursjukdom hade högre halter av PKM2 och 
andra glykolytiska enzym i postmortal njur-
vävnad. Likväl upptäckte vi att motsvarande 
enzym var förhöjda och halter av deras skad-
liga metaboliter lägre nu i en annan vävnad, 
nämligen i plasma. Resultaten utvidgade 
fynden från att enbart gälla typ 1-diabetes 
till typ 2-diabetes, som har ökat epidemiartat 
i världen. 

Studierna tyder på att man hittat intracel-
lulära skyddande faktorer som fungerar väv-
nadsspecifikt i detta fall i njuren. En aktivering 
av PKM2 i gnagarmodellen resulterade i en 
gynnsam metabol förändring i ett av de vikti-
gaste målorganen för komplikationer vid dia-
betes. Det är sannolikt att det för att diabetisk 
njursjukdom ska utvecklas krävs patologiska, 
metabola och hemodynamiska processer i 
njuren (24). Aktivering av PKM2 utgör ett 
exempel på en metabol intervention medan 
två välkända läkemedel, nämligen angioten-
sinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och 
angiotensin II-receptorblockerare (ARB) för-
bättrar njurarnas hemodynamiska miljö (25, 
26). Detta sker genom att dilatera efferenta 
arterioler i glomerulus, vilket bromsar fram-
skridandet av diabetisk njursjukdom. En ny 
grupp av läkemedel, SGLT2-hämmare, verkar 
genom att öka utsöndringen (filtrationen) av 
glukos via njurarna och bland annat dra ihop 
den afferenta arteriolen (27). Mekanistiska 
studier av SGLT2-hämmare har visat att den 
gynnsamma verkan av dessa mediciner sanno-
likt förmedlas av fördelaktig verkan på både 
njurens metabolism och hemodynamik (28) 
(figur 2).

Om det går att behandla diabetisk njursjuk-
dom med att aktivera PKM2 kommer tiden 
att utvisa, men studier har visat att man lär 
sig genom att studera individer som besparats 
diabetisk njursjukdom. Det essentiella är att 
studierna startade från vävnadsprov, eftersom 
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det råder brist på histologiska studier av dia-
betisk njursjukdom. Detta är speciellt viktigt 
då gnagarmodellerna vid denna sjukdom 
har visat sig vara bristfälliga och inte till sin 
sjukdomsbild motsvara den humana, vilket 
i fråga om flera sjukdomar försvårat utveck-
lingen av effektiva mediciner (29). I USA 
har man nyligen inlett en omfattande studie, 
som finansieras av den amerikanska staten 
(NIH) och omfattar njurbiopsier av ett stort 
antal personer med både akut och kronisk 
njurskada (30). Målet är att bättre förstå pa-
togenesen av olika njursjukdomar och därmed 
förbättra diagnostiken och behandlingen av 
sjukdomarna.

Skyddande faktorer för diabetisk 
ögonsjukdom
Liksom diabetisk njursjukdom har en bety-
dande del (> 35 procent) av medaljörerna 
skonats från allvarlig diabetisk ögonsjukdom 
eller proliferativ diabetisk retinopati (PDR) 
(31). Diabetisk ögonsjukdom ses i någon form 
hos så gott som alla personer som haft typ 
1-diabetes i tjugo år och är en av de största 
orsakerna till blindhet världen runt. Varken 
rådande eller tidigare blodsockerbalans var 
associerad med uppkomsten av PDR hos 
medaljörerna, vilket är överraskande efter-
som dålig glukoskontroll starkt predikterar 
retinala förändringar hos typ 1-diabetiker. 
Fyndet pekar på en vävnadsspecifik skyd-
dande faktor, i detta fall i ögat (figur 3). 

Analogt med njurstudierna inleddes ögon-
studier med proteomikstudier i postmortala 
ögon hos ”medaljörerna” (32). Man identifie-
rade i ögonbottnen (retinan) och glaskropps-
vätskan ett neuroretinalt protein, retinol 
binding protein (RBP3), vars koncentration 
var klart förhöjd hos dem som inte uppvisade 
allvarlig ögonsjukdom. Masspektrometriska 
analyser identifierade en invers korrelation 
mellan RBP3, vars sekretion främst sker i 
fotoreceptorerna i ögat, och svårighetsgraden 
av diabetisk ögonsjukdom. Genom att injicera 
RBP3 i glaskroppen hos diabetiska gnagare 
kunde man hämma skadlig tillväxtfaktor i 
ögat (vascular endothelial growth factor, 
VEGF) som är en välkänd förmedlare av dia-
betisk ögonsjukdom. Vidare observerade man 
i experimentella studier att RBP3 binder till en 
central glukostransportör (glucose transporter 
1, GLUT1) och hämmar glukosupptagningen 
i ögat, vilket i sin tur minskade mängden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Progressivt förlopp från hyperglykemi eller 
diabetes till diabetisk njursjukdom. Källa: Qi W et al. 
J Mol Med (Berl) 2018, publicerad med tillstånd från 
förlaget. GBM = glomerular basement membrane.

Figur 3. Njurfynd (A) och ögonbottenbilder (B) på en 72-årig medaljör efter 66 år av typ 1-diabetes. Personen har 
allvarlig diabetisk njursjukdom, men bara lindriga ögonbottenförändringar och inga tecken på hjärt- och kärlsjuk-
domar, vilket tyder på vävnadsspecifika skyddande faktorer. Källa: Gordin D et al. Diabetes Care 2018, publicerad 
med tillstånd från förlaget. DN = diabetisk njursjukdom, NPDR = icke-proliferativ diabetisk ögonsjukdom, Tub = 
tubulus, PAS = Periodic acid-Schiff-färgning.
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inflammatoriska cytokiner i retinala endo-
telceller och för ögat specifika Müller-celler. 

Ökad expression av RBP3 producerad 
av ögats fotoreceptorer kan härmed ha en 
roll i att skydda framskridandet av retinal 
ögonsjukdom i en hyperglykemisk miljö. Den 
bakomliggande mekanismen baserar sig på att 
RBP3 hämmar glukosupptagning genom att 
binda till GLUT1 och därmed hindra skador 
medierade av inflammatoriska cytokiner och 
VEGF. Dessa studier fortsätter och man har 
för avsikt att inleda tidiga kliniska studier 
för att behandla diabetisk ögonsjukdom med 
RBP3-injektioner i glaskroppen. 
 
*******************
Skyddande faktorer är ingen ny tanke inom 
hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnligt kön skyd-
dar mot dessa åkommor också om denna 
verkan delvis går förlorad hos personer med 
typ 1-diabetes. Högre HDL-kolesterolhalter 
associerar med en gynnsammare utgång i 
olika populationer och har varit målet i farma-
kologiska försök i decennier men utan fram-
gång (33). Genom att undersöka målorgan 
vid systemsjukdomar såsom typ 1-diabetes 
kan man förhoppningsvis i framtiden hitta 
flera vävnadsspecifika skyddande faktorer. 
Lyckas man manipulera dessa faktorer lokalt 
eller systemiskt är det möjligt att bromsa eller 
rentav hindra dessa allvarliga kärlkomplika-
tioner, som försämrar miljoner människors 
livskvalitet. 
 
Daniel Gordin 
daniel.gordin@helsinki.fi
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Summary
From risk to protective factors in diabetic vascular complications
Hyperglycaemia causes vascular complications and impaired life expectancy. Diabetic eye disease results 
in impaired vision, whereas kidney disease results in premature death. Blocking mechanisms of injury 
to combat these diseases is extremely challenging. Clinical studies in people with extreme duration of 
type 1 diabetes have suggested than endogenous protective factors can neutralize the toxic effects of 
hyperglycaemia on pancreatic, retinal, and renal tissue. Despite progress in the prognosis of individuals 
with diabetes, an unmet need to understand the pathogenesis of these complications and generate new 
therapies to halt or slow down the progression the development and progression of these diseases persists. 


