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Diabetes mellitus är en av
de stora folksjukdomarna i
västvärlden med en prevalens
på 3–5 procent. Incidensen ten-
derar dessutom att öka, speci-
ellt i de skandinaviska länder-
na. Sjukdomen utgör ett mas-
sivt socioekonomiskt problem,
varför forskningen kring dess
orsaker, förebyggande och be-
handling varit föremål för in-
tensiva forskningsinsatser se-
dan insulinets upptäckt för
över 70 år sedan.

Med hjälp av sofistikerade
molekylärbiologiska tekniker
flyttas forskningens frontlinjer
snabbt framåt. Denna utveck-
ling medför också en snabbt
expanderande kunskapsmassa,
som dessvärre blivit allt svåra-
re att överblicka, delvis bero-
ende på avsaknad av lämplig
översiktslitteratur.

Den här refererade boken
under amerikansk redaktion är
uppdelad i tio huvudsektioner
med inalles 99 kapitel. Den är
rikligt illustrerad och kan re-
kommenderas som ett detalje-
rat uppslagsverk för kliniskt
och prekliniskt verksamma di-
abetologer. Boken är av hög
aktualitet, håller genomgående
god vetenskaplig klass samt är
pedagogiskt väl utformad med
bl a 445 illustrationer och 153
tabeller. Sammanlagt 179 dia-
betologer har lämnat sina bi-
drag.

Insulinproduktion
och dess verkan
Inledningsvis finner man en

uttömmande och auktoritativ
beskrivning av hur insulinpro-
duktionen kontrolleras i pan-
kreas β-cell. I elva kapitel får
man följa insulinmolekylens
öden och äventyr, från regle-
ringen av insulingenens ut-
tryck till utsläppet av peptiden
till blodbanan. Denna sektion,
som är fundamental för förstå-
elsen av potentiella molekylära
defekter i diabetes, är någor-
lunda väl sammanhållen.
Emellertid saknar man en mer
djuplodande beskrivning av β-
cellens substratmetabolism

och dess relation till reversibel
proteinfosforylering i stimu-
lus–sekretionskopplingen. Den
specialintresserade läsaren kan
dock trösta sig med att denna
information finns att hämta i
den rikliga och väl uppdaterade
referenslistan.

Vad som dessvärre i det när-
maste helt saknas är en be-
skrivning av den funktionella
betydelsen av malonyl-CoA
som regulator av β-cellens li-
pidmetabolism. Den funda-
mentala betydelsen av denna
molekyl i β-cellens stimulus–
sekretionskoppling har genom
färska studier visat sig vara
större än man tidigare trott.

Avsnittet om insulinotropa
glukoinkretiner hade också
med fördel kunnat flyttas till
sektionen för nya antidiabeti-
ka, då dessa peptider för närva-
rande tilldrar sig betydande in-
tresse i behandlingen av över-
viktiga typ 2-diabetiker med
tablettsvikt. Likaså förefaller
avsnitten om amyloidos och
glukotoxicitet vara något mal-
placerade i detta sammanhang,
och man skulle snarast förvän-
ta sig att hitta dessa i sektionen
för patogenetiska mekanismer.

Nästföljande sektion av-
handlar mekanismerna för in-
sulinets verkan i de perifera
målcellerna. Denna del fram-
står som något mer splittrad,
och det förvånar att man inte
avsatt mer utrymme för insu-
linreceptorns signalsystem och
effekterna av insulin på glu-
kostransportproteiner av olika
typer.

Olika former
av diabetes
Avsnittet om typ 1-diabetes

är välskrivet, även om det kan
invändas att det möjligen fått
lite för stort utrymme i relation
till den tio gånger mer preva-
lenta typ 2-diabetes. Beskriv-
ningen om de patogenetiska
mekanismerna är något kort-
fattad, och en djupare inblick i
cellmedierad immunitet via cy-
tokiner (t ex interleukin-1) och
kvävemonoxid, där kunskaps-
utvecklingen de senaste åren
varit snabbt accelererande,
hade varit på sin plats. Avsnit-
ten om transgena möss och
genterapi håller en hög aktua-
litet och antyder potentialen i
dessa forskningsfält, inte minst
vad gäller möjligheten till tera-
peutisk intervention i den auto-
immuna process som kulmine-
rar i β-cellens undergång.

När det sedan gäller den

vanligare typ 2-diabetes är dess
epidemiologi och patogenes
relativt heltäckande belyst. Så-
väl primära lesioner hos β-cel-
len som perifer insulinresi-
stens, inklusive defekter hos
insulinreceptorn, är allsidigt
avhandlade. Tyvärr verkar
man inte ha hunnit inkorporera
lepinkonceptet, dvs den nyli-
gen indentifierade proteinpro-
dukten av ob-genen som är för-
knippad med obesitasassocie-
rad diabetes, och vars effekter
för närvarande är föremål för
omfattande studier. På det hela
taget verkar betydelsen av lipo-
toxicitet, till skillnad från glu-
kotoxicitet som tillägnas två
kapitel, vara väl styvmoderligt
behandlad. Trots hyperinsulin-
emin, förefaller det existera en
primär resistens hos adipocy-
terna för insulinmedierad anti-
lipolys hos överviktiga typ 2-
diabetiker. Kronisk hyperlipid-
emi har nyligen visats utöva
deletära effekter på β-cellens
funktion, och ett flertal enzy-
mer och jonkanaler har identi-
fierats som potentiella mål för
dess skadliga inverkan. Dess-
värre har inget av detta infogats
i boken. Däremot belyses på ett
föredömligt sätt betydelsen av
den facilitativa glukostrans-
portören GLUT-2, som nedre-
gleras i diabetiska β-celler.

Terapeutiska
aspekter
Bland de nya antidiabetika

som är under utprovning ägnas
glädjande nog ett kapitel åt in-
hibitorer av fettsyreoxidatio-
nen, av vilka flera utövar en hy-
poglykemisk effekt hos diabe-
tiker. Sannolikt utövas den vik-
tigaste effekten i levern, men
dessa läkemedel kan även sti-
mulera insulinfrisättningen.

Mot bakgrund av att det ny-
ligen visats att >90 procent av
sulfonylurea binds intracellu-
lärt i β-cellen och att dessa pre-
parat möjligen verkar genom
samma enzym i β-cellen som
fettsyreoxidationshämmarna
framstår denna behandlings-
strategi som ett lovande och vi-
abelt koncept.

Organkomplikationer
Beträffande de två avsnitten

om organkomplikationer kan
allmänt sägas att dessa är ambi-
tiöst, systematiskt och logiskt
upplagda. Dess första del utgör
en beskrivande, klinisk orien-
tering av organ för organ, med-
an dess andra del försöker sig
på ett mer mekaniskt synsätt.

Möjligen kan anmärkas att
ambitionen att täcka in samtli-
ga aspekter får till följd att de
respektive avsnitten blir något
fortfattat behandlade, exempli-
fierat med beskrivningen av di-
abetesamyotrofi vars beskriv-
ning framstår som något
knapphändig.

För specialister
Denna omfattande och ut-

tömmande bok vänder sig till
specialister vid endokrinolo-
giska och internmedicinska
kliniker. Kvalitetsmässigt höj-
er den sig en bra bit över ge-
nomsnittet, trots ovanstående
brister. En betydande tillgång
hos denna bok är att den myc-
ket väl belyser patogenetiska
och terapeutiska aspekter på
molekylär nivå.

Bokens främsta nytta synes
vara att fungera som ett uppda-
terat referensverk och bredvid-
läsningslitteratur för kolleger
inom internmedicin och diabe-
tologi samt för blivande speci-
alister inom dessa discipliner.
Den har säkerligen också ett
visst värde som översiktslitte-
ratur inom området experimen-
tell diabetologi, även om dess
aktualitetsvärde här snabbt kan
komma att försvinna beroende
på den snabba expansion som
forskningsfältet för närvarande
genomgår. •
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Under de senaste åren har
»kvalitetssäkring» blivit ett
modeord som redan hunnit bli
slitet och vars värde blivit dis-
kutabelt. Trots det finns det
goda exempel på hur kvalitets-
säkring kan och bör gå till. Den
här aktuella boken är ett prakt-
exempel på det och anmäls där-
för här trots att den vänder sig
till en smal publik.

De japanska kirurgerna har
inte sällan blivit ifrågasatta när
de presenterat sina utmärkta re-
sultat vid operation av gastro-
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