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Autonom insulinöverproduktion ger
hypoglykemi som medför neurologis-
ka, kardiovaskulära och gastrointesti-
nala symtom. Symtombilden domine-
ras av neurologiska besvär varierande
från apati, yrsel, medvetandesänkning
och avvikande beteende till generella
krampanfall och koma. Kardiovaskulä-
ra symtom (takykardi, palpitationer,
bröstsmärtor) beror på katekolaminfri-
sättning sekundärt till låga glukosnivå-

er, vilket också kan leda till tremor och
svettningar. Mindre vanliga är gastroin-
testinala symtom i form av hungerkäns-
lor, illamående eller kräkningar. 

Många patienter anger symtom vid
fasta eller fysisk ansträngning, mest ut-
talade före frukost och sent på eftermid-
dagen. Insulinöverproduktionens fysio-
logiska effekter tillsammans med att
många patienter funnit att sockertillför-
sel lindrar symtomen kan leda till vikt-
uppgång. 

När skall man misstänka
hyperinsulinemi?
Hypoglykemiattacker av olika orsa-

ker kan ge likartade symtom, men kli-
nisk misstanke om hyperinsulinemi bör
uppkomma vid Whipples triad, dvs hy-
poglykemiattacker vid fasta, blodglu-
kos <2mmol/l vid attack samt prompt
symtomsvar på glukostillförsel. Tidiga-
re kunde diagnostiken av hyperinsulin-
emi vara svår, men efter utveckling av
moderna peptidanalyser ligger svårig-
heten snarare i att identifiera vilka pati-
enter som kräver närmare utredning.
Det inaktiva prohormonet, proinsulin,
syntetiseras i endoplasmatiska retiklet,
varefter lagring sker i B-cellens sekre-
tionsgranulae. I dessa granulae spjälkas
proinsulinet till ekvimolära mängder
insulin och C-peptid före frisättning.

Diagnos efter svälttest
Diagnosen hyperinsulinemi fast-

ställs genom svälttest, vilket provocerar
hypoglykemi (<2mmol/l) med samtidig
hyperinsulinemi. Mer än hälften av pa-
tienterna blir hypoglykemiska inom 24
timmar, men ibland krävs 72 timmars
fasta. Även om testet kan vara påfres-
tande för patienten bör det vara första
steget i utredningen. Förutom samtidiga
analyser av blodglukos och seruminsu-
lin bör C-peptid och proinsulin i serum
kontrolleras för att utesluta exogen till-
försel av insulin (hyperinsulinemia fac-
titia). Så snart signifikant hypoglykemi
verifierats och insulinprov säkrats av-
bryts fastan och glukos tillförs för att
förhindra negativa effekter av hypo-
glykemin.

Vid utvärderingen av svälttestet
granskas de simultana glukos- och in-
sulinnivåerna, då deras inbördes rela-

tion avgör om insulininsöndringen är
ofysiologisk. Vid insulinom är insulin
och C-peptid inte adekvat hämmade
trots hypoglykemi [1-3].

Differentialdiagnoser
Insulinom är den helt dominerande

orsaken till hyperinsulinemi. Dessa
tumörer är nästan alltid mindre än 2 cm,
40 procent har en diameter på 1 cm el-
ler mindre. Malignitet förekommer i ca
10 procent av fallen, men den histopa-
tologiska bedömningen kan vara svår,
särskilt vid små tumörer utan metasta-
sering [3]. 

Multipla mikro-/makrotumörerföre-
kommer i 8–17 procent och medför all-
tid misstanke om MEN I-syndrom
(multipel endokrin neoplasi typ I), var-
för hereditet bör penetreras och serum-
kalciumnivåer undersökas. B-cellshy-
perplasi kan också ge hyperinsulinemi,
som biokemiskt är svår att skilja från in-
sulinom [4]. 

Hyperinsulinemia factitiakan idag
uteslutas genom analys av proinsulin el-
ler C-peptidnivåer. Vid benigna insuli-
nom följer proinsulin och C-peptid in-
sulinnivån, men vid malignitet kan ex-
ceptionellt höga proinsulinnivåer före-
komma [3]. 

Hos barn är dysplastisk öcellsproli-
feration, nesidioblastos[5], den vanli-
gaste orsaken till hyperinsulinemi,
»persistent hyperinsulinemic hypogly-
cemia of infancy» (PHHI). Motsvaran-
de tillstånd hos vuxna, nesidiodysplasi,
är däremot mycket ovanligt [6].

Kirurgisk strategi
Kirurgisk behandling är första-

handsalternativ vid insulinom, men vär-
det av preoperativ lokalisering är om-
tvistat. Sensitiviteten för de non-invasi-
va radiologiska lokaliseringsmetoderna
är jämförelsevis låg (ultraljud, datorto-
mografi eller undersökning med mag-
netisk resonanstomografi (MR) [1-3]).
Skintigrafi, som bygger på tumörernas
uttryck av somatostatinreceptorer, är
negativ i hälften av fallen, vilket kan
bero på såväl avsaknad av högaffinitets-
receptorer som tumörernas begränsade
storlek [7]. 

Under operationen kan tumören
nästan alltid lokaliseras med inspek-
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Hyperinsulinemi med sym-
tomgivande hypoglykemiattack-
er orsakas hos vuxna vanligen
av benigna insulinom. Dessa
tumörer är oftast små, och re-
sultaten efter kirurgisk behand-
ling är utomordentligt goda.
Preoperativ lokalisering krävs
som regel inte, då inspektion,
palpation eller peroperativt ult-
raljud oftast är tillfyllest. Emel-
lanåt ställs större krav på dia-
gnostiken inför den kliniska
handläggningen, vilket illustre-
ras i en beskrivning av ett fall
med nesidiodysplasi.



tion, palpation eller intraoperativt ultra-
ljud. I tveksamma fall kan fryssnittsun-
dersökning eller analys av blodglu-
kos/plasmainsulin bekräfta den kliniska
tumörmisstanken. 

Av dessa skäl är de flesta kirurger
ense om att preoperativ lokaliserings-
diagnostik bör inskränkas till att med
ultraljudsundersökning utesluta före-
komst av mer utbredd tumörsjukdom. I
speciella fall (äldre patienter eller pati-
enter med interkurrent sjukdom) kan
diagnostiken drivas längre för att utvär-
dera det kirurgiska ingreppets omfatt-
ning och därmed följande operations-
risk. Inför reoperationer är däremot
långt driven lokaliseringsdiagnostik vär-
defull. Den kan omfatta ultraljud, en-
doskopiskt ultraljud, datortomografi
(CT), MR, somatostatinreceptorskinti-
grafi, transhepatisk selektiv venkateteri-
sering, angiografi och selektiv artärin-
jektion av kalcium med åtföljande analys
av specifika hormoner/prohormoner [8].

Fallbeskrivning
En 41-årig man med 15 kilos vikt-

uppgång under ett år och grava hypo-
glykemiattacker utan säker relation till
fasta visades ha signifikant hyperinsu-
linemi vid svälttest. Vid testets avbry-
tande (efter 24 timmar) var blodglukos
1,4 mmol/l, seruminsulin 87,9 mU/l (re-
ferensvärde <20) och C-peptid >4,1
nmol/l (referensvärde <0,57). CT kun-
de ej lokalisera någon pankreastumör.
Vid operation kunde inte heller något
insulinom iakttas eller palperas, trots
extensiv mobilisering av pankreas och
intraoperativt ultraljud. Ett fastare och
mer högekogent parti i cauda föranled-
de distal pankreatektomi (ca 30–40 pro-
cent av pankreas volym). 

Postoperativt försvann hypoglyk-
emisymtomen, och patienten minskade
närmare 10 kg i vikt under de följande

två månaderna. Histopatologisk under-
sökning visade bild av nesidiodysplasi,
dvs de langerhanska cellöarna var öka-
de i antal och bildade oregelbundna,
olikstora öcellsformationer. I anslut-
ning till små pankreasgångar noterades
öcellsnybildningar, sk duktuloinsuli-
nära komplex. Vid immuncytokemisk
analys var majoriteten öceller positiva
för insulin, proinsulin och C-peptid (Fi-
gur 1). Fördelningen av glukagon-,
»pancreatic polypeptide»(PP)- och so-
matostatinimmunreaktiva celler var
normal.

Hypoglykemisymtomen återkom
efter cirka fem månader med ökande in-
tensitet, och patienten ökade återigen
med 15 kg till 105 kg. Inte heller nu er-
for patienten säker symtomrelation till
fasta, även om symtomen lindrades av
kolhydratrik föda. Svälttest bekräftade
ånyo signifikant hyperinsulinemi med
uttalade symtom. CT, MR och somato-
statinreceptorskintigrafi var samtliga

negativa, men selektiv venkateterise-
ring visade generell förhöjning av insu-
lin och proinsulin från pankreasresten,
mest uttalad från caputregionen.

I samråd med patienten beslutades
att påbörja konservativ behandling med
diazoxid (Proglicem 150 mg × 2) för att
hämma insulinfrisättningen. Denna be-
handling hade viss effekt under nio må-
nader, men då symtomen förvärrades
utfördes en duodenum- och mjältspa-
rande pankreatektomi (Figur 2). Endast
ett halvmånformat pankreasbräm ut-
med duodenum (motsvarande ca 5 pro-
cent av pankreas) lämnades kvar. T-rör
lades temporärt till koledokus för att un-
derlätta lokalisering och för att säkra
gallavflödet. Histopatologin överens-
stämde med tidigare preparat och upp-
visade diffus öcellsproliferation. Samt-
liga öcellshormoner (insulin, glukagon,
PP och somatostatin) och kromogranin
A kunde påvisas i såväl cellöar som
duktuloinsulinära komplex, med domi-
nans av insulin/proinsulin i de senare.

Det postoperativa förloppet var vä-
sentligen okomplicerat. Patientens vikt
minskade med 20 kg, glukosnivån blev
stabil med insulinbehandling.

Nesidiodysplasi
År 1938 beskrev Laidlaw ett tillstånd

av duktoendokrin proliferation av ö-
celler, som han benämnde nesidiobla-
stom (från grekiska nesidion, liten ö,
och blasto, knopp). Sedermera upp-
märksammades att detta tillstånd kunde
förekomma inte enbart i fokal form utan
även diffust (nesidioblastos). Nesidio-
blastos har nästan uteslutande beskri-
vits vid PHHI hos barn; tillståndet ifrå-
gasattes tidigare hos vuxna. Ett knappt
tjugotal vuxna fall har rapporterats [9].
Numera används hos vuxna oftast ter-
men nesidiodysplasi, vilken definieras
som en feldistribuerad öcellsmassa
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Figur 2. Efter subtotal pankreatektomi
med bibehållen mjälte och duodenum.
Pilar indikerar den halvmånformade
pankreasresten utmed duodenum (D),
P=pylorus.

Figur 1 . Immunhistokemisk färgning av pankreasresektat med antikroppar mot
insulin. I bilden till vänster ses talrika insulinpositiva B-celler, såväl spridda som
samlade i cellöar. Till höger ses ett duktuloinsulinärt komplex (pil).



(duktuloinsulinära komplex) inom nor-
mal exokrin pankreasvävnad med störd
hormonreglering och klinisk hormon-
överproduktion.

Den totala endokrina cellmassan är
ofta, men ej alltid, ökad. Liksom i den
normala pankreas är 95 procent av de en-
dokrina cellerna lokaliserade till öar.
Dessa öar är dock relativt stora med
ojämn begränsning, »ragged edges»,
mot omgivande parenkym. I öarna före-
kommer enstaka stora cytoplasmarika
celler med bisarr kärnteckning. De histo-
logiska förändringarna har vanligen dif-
fus utbredning inom hela pankreas [6].

Hos de flesta patienter noteras insu-
linöverproduktion, men enstaka patien-
ter med gastrin-, »vasoactive intestinal
polypeptide»(VIP)- och PP-överpro-
duktion finns beskrivna. Gastrin- och
VIP-produktion betraktas som ektopisk
[6, 10, 11]. Den relativa distributionen
av insulin-, glukagon- och somatosta-
tinproducerande celler inom öarna sy-
nes vara likartad i såväl dysplastiska
som normala öar [6]. 

I den normala langerhanska cellön är
insulinproducerande B-celler huvud-
sakligen lokaliserade centralt, med glu-
kagon- (A), somatostatin- (D) och PP-
producerande celler belägna mer peri-
fert. Arterioler penetrerar till öcentrum,
där fenestrerade kapillärer förekom-
mer. Detta arrangemang innebär att hor-
moner och näringsämnen i artärcirkula-
tionen först når B-cellerna, som sedan
kan påverka övriga celltyper antingen
endokrint eller parakrint. Hormonfri-
sättningen i öarna påverkas också via
den kolinerga, adrenerga och peptider-
ga innervationen.

Man har framlagt hypoteser att hy-
perinsulinemin vid nesidiodysplasi kan
bero på:

1. Ökad total öcellsmassa; 2. Ökad
B-cellsmassa; 3. Förändrad öarkitektur
med störd parakrin funktion, tex häm-
mad sekretion av glukagon eller soma-
tostatin; 4. Funktionell störning av insu-
linets lagring och frisättning från B-cel-
ler [12].

Emellertid har Gould och medarbe-
tare [6] efter morfometriska studier vi-
sat att varken den totala öcells- eller B-
cellsmassan behöver vara ökad. Vidare
var proportionen oförändrad mellan B-,
D- och A-celler, vilket dock inte uteslu-
ter en störd parakrin eller nervös regle-
ring via förändrad arkitektur eller funk-
tionellt förändrade B-celler. Med in
situ-hybridiseringsteknik har man nyli -
gen visat uttryck av proinsulingenen i
såväl öar som isolerade nesidioblaster
hos en patient med nesidiodysplasi
[13].

I en in vitro-studie av adult nesidio-
dysplasi påvisades en åttafaldigt ökad
basalsekretion av insulin i isolerade öar
jämfört med kontroller, men vid höjd

glukoskoncentration noterades ingen
ytterligare ökning av insulinsekretio-
nen. Man såg också ett högre insulinin-
nehåll och högre nivåer av insulin-
mRNA vid jämförelse med normal pan-
kreas. Man fann även autoantikroppar
mot öceller, och spekulerade i att detta
skulle kunna vara en immunologisk sti-
muleringsmekanism [14].

Hos patienter med familjär PHHI har
man nyligen visat inaktiverande muta-
tioner i generna för sulfonylurearecep-
torn (SUR) och B-cellens »inward rec-
tif ier», kaliumkanal Kir 6.2, vilka san-
nolikt kan leda till såväl ökad insulinfri-
sättning som en möjlig mitogen effekt
på B-cellen och dess prekursorer [15,
16]. Motsvarande studier vid adult nesi-
diodysplasi har ännu ej utförts.

Resektion rekommenderas
Hos barn med PHHI rekommende-

ras 90–95 procents resektion, men hur
radikal kirurgi som krävs hos vuxna är
mer oklart. Den histopatologiska dia-
gnosen blir ofta fördröjd, då fryssnitt ej
säkert kan verifiera tillståndet. Blind
pankreasresektion rekommenderas nor-
malt inte vid svårigheter att vid hyper-
insulinemi lokalisera en tumör. 

I detta fall, liksom i andra rapporte-
rade fall i litteraturen, har den histopa-
tologiska diagnosen ställts genom att en
resektion utförts av ett misstänkt avvi-
kande körtelparti. I andra fall kan dessa
patienter genomgå en långdragen utred-
ning, där diagnosen nesidiodysplasi
kommer upp först som uteslutningsdia-
gnos.

Referenser
1.Rothmund M, Angelini L, Brunt M, Farn-

don JR, Geelhoed G, Grama D et al. Surge-
ry for benign insulinoma: An international
review. World J Surg 1990; 14: 393-9.

2.Röher HD, Simon D, Starke A, Goretzki PE.
Spezielle diagnostische und therapeutische
Aspekte beim Insulinom. Chirurg 1997; 68:
116-21.

3.Wayne JD, Tanaka R, Kaplan EL. Insulino-
mas. In: Clark O, Duh Q, eds. Textbook of
endocrine surgery. Philadelphia, London:
WB Saunders, 1997: 577-91.

4.Harrison TS, Fajans SS, Floyd JC, Thomp-
son NW, Rasbach DA, Santen RJ et al. Prev-
alence of diffuse pancreatic beta islet cell
disease with hyperinsulinism: Problems in
recognition and management. World J Surg
1984; 8: 583-9.

5.Laidlaw G. Nesidioblastoma, the islet tumor
of the pancreas. Am J Pathol 1938; 14: 125.

6.Gould VE, Chejfec G, Shah K, Paloyan E,
Lawrence AM. Adult nesidiodysplasia. Di-
agnostic Pathology 1984;1(1): 43-53.

7.Krenning EP, Kwekkeboom DJ, Bakker
WH, Breeman WAP, Kooij PPM, Oel HY et
al. Somatostatin receptor scintigraphy with
111In-DTPA-D-Phe1- and 123I-Tyr3-octreotide:
the Rotterdam experience with more than
1000 patients. in 1000 patients. Eur Nucl
Med 1993; 20: 716-31.

8.Simon D, Starke A, Goretzki PE, Roeher
HD. Reoperative surgery for organic hyper-

insulinism: Indications and operative strate-
gy. World J Surg 1998; 22: 666-72.

9.Kim HK, Shong YK, Han DJ, Cho Y, Lee
IC, Kim GS. Nesidioblastosis in an adult
with hyperinsulinemic hypoglycemia. En-
docr J 1996; 43(2); 163-7.

10.Farley DR, van Heerden JA, Myers JL.
Adult pancreatic nesidioblastosis. Arch
Surg 1994; 129: 329-32.

11.Andrews R, Balsitis M, Shurrock K, Jeff-
coate WJ. Nesidioblastosis in adults. Post-
grad Med J 1992; 68: 389.

12.Garcia JP, Franca T, Pedroso C, Cardoso C,
Cid MO. Nesidioblastosis in the adult surgi-
cal management. Surgery 1997; 10: 201-9.

13.Fuller PJ, Ehrlich AR, Susil B, Zeimer H.
Insulin gene expression in adult-onset nesi-
dioblastosis. Clin Endocrinol 1997; 47:
245-50.

14.Conget I, Sarri Y, Somoza N, Vives M, No-
vials A, Ariza A et al. B-cell function abnor-
malities in islets from an adult subject with
nesidioblastosis and autoantibodies against
the islet cells. Pancreas 1996; 14: 71-5.

15.Thomas PM, Cote GJ, Wohlik N, Haddad B,
Mathew PM, Rabi W et al. Mutations in the
sulfonylurea receptor gene in familial per-
sistent hyperinsulinemic hypoglycemia of
infancy. Science 1995; 268: 426-9.

16.Shyng SL, Ferrigni T, Shepard JB, Nestoro-
wicz A, Glaser B, Permutt MA et al. Func-
tional analyses of novel mutations in the sul-
fonylurea receptor 1 associated with persis-
tent hyperinsulinemic hypoglycemia of in-
fancy. Diabetes 1998; 47: 1145-51.

Summary
Nesidiodysplasia –
a rare cause of hyperinsulinaemia

Bo Wängberg, Ola Nilsson, Lars
Grimelius, Lars Lundell, Håkan Ahlman
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Adult hyperinsulinaemia is usually caused
by benign insulinomas. These tumours are of-
ten small, and are associated with excellent
outcome of surgical removal. In cases of nega-
tive outcome of surgical exploration, or of per-
sistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia, the
possibility must be considered of some rare
condition such as the presence of metastatic in-
sulinoma, B-cell hyperplasia, multiple micro-
or macro-adenomas, hyperinsulinaemia facti-
tia, or nesidiodysplasia. The latter is the most
common cause of hyperinsulinaemia in child-
ren but is rare in adults. It is defined as a mal-
distributed
islet cell mass within the normal exocrine pan-
creas, with disturbed control of hormone syn-
thesis/secretion resulting in hormone overpro-
duction, usually hyperinsulinaemia. In per-
sistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia of
infancy, inactivating mutations of the sulpho-
nylurea receptor gene is one possible cause of
nesidiodysplasia. Adult nesidiodysplasia is di-
scussed in the article, and illustrated by the case
of a patient undergoing distal pancreatectomy
for hyperinsulinaemia, the diagnosis being
subsequently established histologically. Fol-
lowing spleen- and duodenum-preserving sub-
total (95%) pancreatectomy, the patient was
symptom-free.
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