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Nya rön kan förklara debut av
diabetes vid pankreascancer
ADRENOMEDULLIN OCH EXOSOMER KAN GE SAMBANDET
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diabetes, fann man att knappt 10 procent av

samtliga fall bland nästan 1 900 diabetespa
tienter borde ha varit klassificerade som
typ 3c, men endast hälften så många var
det. Fyra av fem av de aktuella patienterna
hade diagnosen diabetes tillsammans med
diagnosen kronisk pankreatit [6].
Det är således sannolikt att det finns
ett stort mörkertal avseende prevalensen
av typ 3c-diabetes beroende på okunskap
kombinerad med svårigheterna att rent
teoretiskt och praktiskt skilja typ 3c från
typ 2. Eftersom man numera ofta gör un
dersökningar med röntgen (och MR och
ultraljud) av bukens övre del, kan man för
vänta sig att antalet patienter med dia
gnostiserad pankreassjukdom kommer
att öka, och då även antalet patienter med
typ 3c-diabetes (utan att fler patienter in
sjuknat) [5, 7].

»Förståelsen av hur adrenomedullin verkar … kan leda till
bättre mätning av markörer
för pankreascancer, kanske
till och med screening …«
Samband diabetes–pankreascancer

Sedan lång tid är det känt att det finns ett
statistiskt samband mellan diabetes mel
litus och pankreascancer, och det förelig
ger en minst dubblerad risk för pankreas
cancer hos patienter med diabetes. Delar
man upp patienterna med avseende på
hur länge de haft diabetes finner man ett
tydligt samband mellan diabetesdebut i
åldern 50–70 år och pankreascancer; i typ
fallet påvisas cancern några månader eller
ett halvår efter diabetesdebuten. Samban
det är mycket starkt, men frekvenserna är
fortfarande så låga att det inte blir kost
nadseffektivt med screening (varken med
ultraljud, DT eller MR), eftersom typ 2-dia
betes är så vanligt och pankreascancer så
ovanligt (knappt 1 000 nyinsjuknade per
år i Sverige) [8].
Man vet att acini som ligger nära de
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Nya forskningsrön – där adrenomedullin och
exosomer står i centrum – kan öppna för nya
möjligheter att screena för pankreascancer.
(Bilden visar en pankreascancercell.)
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langerhanska öarna är mycket större och
mer enzymrika än de som ligger långt
ifrån. Med all sannolikhet är detta en insu
lineffekt, och det är väl belagt att insulin är
ett anabolt hormon. Det ligger därför nära
till hands att tro att insulin stimulerar till
ökad celldelning, vilket ger ökad risk för
att någon celldelning går fel och leder till
cancer. Vid experimentell pankreascancer
framkallad av nitrosaminer kan man inte
få fram någon cancer om man först slår ut
betacellerna. Även i humanstudier är det
extremt ovanligt att patienter med typ
1-diabetes drabbas av pankreascancer [9].
Det är klart visat att rökare har kraftigt
ökad risk för pankreascancer och att ris
ken ökar ytterligare vid diabetes [10]. Hos
dem som inte röker kan man visa att kraf
tig övervikt (BMI ≥35) är starkt förknippad
med både diabetes och pankreascancer
[11]. Stillasittande överviktiga individer –
vilka med all sannolikhet har höga insu
linhalter runt sina cellöar – har kraftigt
ökad risk för pankreascancer [12]. Stigande
ålder, rökning, övervikt och stillasittande
är väl belagda riskfaktorer för diabetes och
visar sig alltså vara minst lika starka risk
faktorer för exokrin pankreascancer.
Vid pankreascancerdebut har minst 80
procent av patienterna störd glukosom
sättning, mätt vid glukosbelastning [13].
Om man radikalopererar pankreascancer
händer det att tidigare insulinbehandlad
diabetes helt reverseras, vilket innebär att
patienten klarar sig helt utan diabetes
mediciner. Detta har tolkats som att can
cern i sig utsöndrar någon substans som
är diabetogen [14]. Trots omfattande forsk
ning har man dock inte tidigare kunnat
säkerställa vilken kemisk förening detta
skulle vara.

Adrenomedullin tycks verka intracellulärt

Adrenomedullin är ett hormon som 1994
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isolerades från feokromocytom som en
hypotensiv substans och som sedermera
visats dels ha proliferativa och proangio
gena effekter, dels inhibera insulinsekre
tionen [15].
Det finns tre olika adrenomedullin
receptorer (ADMR), vilka alla tillhör den
7-transmembrana superfamiljen av G-pro
teinreceptorer. Adrenomedullin binder vid
pankreascancer främst till den kalcitonin
receptorliknande receptorn (CLRL).
Exosomer är extracellulära blåsor med
ett »dubbelskal« av lipider,vilka avknoppas
från alla celler – helt normalt. De innehåll
er oftast både proteiner och nukleinsy
ror. Exosomer från pankreascancer ökade
bindningsförmågan och effekten av adre
nomedullin, vilket i sin tur kunde mins
kas av en inhibitorpeptid. Om exosomerna
hindrades att internaliseras i betacellerna
(genom amilorid eller nystatin) uteblev ef
fekterna, vilket talar för att adrenomedul
lin verkar intracellulärt [16].
I en ny studie [17] visas nu att pankreas
cancer i ökad grad frigör exosomer – i för
hållande till andra former av extracel
lulära vesikler – och att dessa exosomer
finns i såväl portalt som perifert (venöst)
blod och därifrån internaliseras i betacel
ler inom kort tid. Exosomerna inhiberade
insulinsekretionen i både normala beta
celler och insulinomceller, men effekten
försvann om adrenomedullinreceptorer
na blockerades eller om exosomerna cen
trifugerades bort.
Studien är viktig av flera skäl:
b  Den visar hur komplex interaktionen
mellan diabetes och pankreascancer är.
b  Den ger oss kunskap om vilka vesikler
utgångna från pankreascancercellerna
som är avgörande.
b  Den påvisar en helt ny mekanism för
diabetesinduktion – kanske kan det fin
nas samma eller likartade mekanismer
även vid andra typer av diabetes.

Framtida forskning

Ytterligare forskning bör kunna visa om
blockering av adrenomedullin eller exoso
mer kan bli ytterligare verktyg i behand
ling av diabetes, även annan diabetes än
typ 3c. Ytterligare forskning bör också kun
na visa huruvida t ex typ 2-diabetes kan
bestå av ytterligare subklasser som kan be
handlas mer specifikt. Inte minst intres
sant att få veta är om enkla blodprov skul
le kunna skilja ut diabetes i undergrupper
hos patienter med kronisk pankreatit och
om patienter med diabetes men utan sym
tomgivande kronisk pankreatit kan visas
ha »mer« typ 3c- än typ 2-diabetes.
Förståelsen av hur adrenomedullin ver
kar i plasma och exosomer på betaceller
kan leda till bättre mätning av markörer
för pankreascancer, kanske till och med

screening för individer i åldern 50–70 år (i
Sverige insjuknar 1/1 000 70-åringar i pan
kreascancer varje år). Det är också möj
ligt att exosomerna från pankreascancer
innehåller andra substanser som är lätta
att mäta och som kan användas för någon
form av screening med eller utan exem
pelvis glypikan-1 (GPC1), som är en pan
kreascancerassocierad proteoglykan med
hög sensitivitet för pankreascancer [18],
eller något mikro-RNA [19].
Utöver detta finns det också en möjlig
het att adrenomedullin (och kanske glypi
kan-1) kan användas som preoperativt
prognostiskt instrument vid pankreascan
cer, som uppföljning efter förment radikalt
bortopererade tumörer, för dosering vid
cytostatikabehandling av icke-resekabla
cancrar och som uppföljning för att hitta
recidiv tidigt – situationer där canceran
tigen 19-9 (CA 19-9) ibland används i dag
trots begränsad sensibilitet och specifici
tet [20].
Slutligen är förhoppningen att exosom
markörer i plasma ska kunna användas i
differentialdiagnostiken mellan kronisk
pankreatit och pankreascancer och i diffe
rentialdiagnostiken av de övriga periam
pullära cancrarna (utgångna från den in
trapankreatiska gallgången, papilla Vateri
och juxtapapillära duodenum). s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2016;113:DRF3
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