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Samanfattning 

Bakgrund: År 1993 identifierades adrenomedullin (ADM) som är en 52 aminosyror lång 
multifunktionell peptid som utsöndras och syntetiseras från flera olika organ i kroppen. Exakt hur 
ADM verkar och utsöndras är ännu inte helt klarlagt. Friska personer har normalt en låg ADM 
koncentration men vid olika sjukdomar stiger den. ADM påverkar bl.a. hormonet insulin på olika sätt 
och vid sjukdomen diabetes mellitus typ 2 (DM2) är insulinkänslighet och insulinfrisättning 
påverkade. Globalt sätt ökar DM2 delvis p.g.a. att befolkningen blir allt mer stillasittande vilket 
resulterar i att allt fler blir feta. I förlängningen drabbas många av metabola syndromet (MetS) som är 
en samling av olika komponenter däribland bukfetma och nedsatt glukostolerans. Adipocyterna i 
buken, och på andra ställen, lagrar och utsöndrar triglycerider under perioder av fasta för 
energiförsörjning av andra celler. Insulin deltar i fettmetabolismen och hämmar fettnedbrytningen i 
adipocyterna.  

Syfte: Syftet var att ta reda på om det är någon skillnad i frisättningen av ADM hos DM2-patienter 
och friska samt hur ADM frisätts. Vidare undersöks om ADM bildning skiljer sig mellan feta och 
magra personer.  

Metod: Arbetet är utfört som en litteraturstudie där databasen PubMed använts för att söka 
vetenskapliga artiklar. Sex studier inkluderades i arbetet.  

Resultat: Resultaten från studierna visar att koncentrationen av ADM ökar vid sjukdomstillstånd som 
DM2. Vid diabetskomplikationer blir koncentrationer ännu högre. Feta kvinnor syntetiserar mer ADM 
i omental-fettväv jämfört med magra. 

Slutsats: Koncentrationen av ADM ökar med ökande svårighetsgrad av diabeteskomplikationer som 
nefropati. ADM bildas i större uträckning i omental-vävnad hos feta kvinnor jämfört med magra. 
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SUMMARY 
 

Background – Adrenomedullin (ADM) is a multifunctional peptide and discovered 
in 1993 in a tumor in the adrenal medulla. ADM is a 52 amino acid long peptide 
which is synthesized in many different organs including the heart, lungs and 
endothelium. The concentration of ADM is normally low but in several diseases it is 
increased.  In diabetes mellitus type 2 (DM2), in the metabolic syndrome (MetS) and 
also sometimes in obesity the glucose metabolism is affected. ADM has been found 
to influence insulin signaling and it is therefore important to investigate if and how 
ADM is involved in this disease(s).   
 
Method – A litterature study was made using PubMed for searching for studies. Six 
studies were selected. Three of these were about ADM in patients with DM2, two 
were about adrenomedullin, DM2 and MetS. The last study was about ADM in lean 
and obese women.  
 
The aim – the aim of this study was to investigate if the synthesis of ADM is 
different in healthy persons compared to patients with DM2. Another purpose was to 
see if the concentrations of ADM differed in lean and obese people. 
 
Results – In four of the studies, the concentrations of ADM increased in diabetic 
patients with DM2. In one of them the ADM concentration was almost the same in 
diabetic and healthy persons. In the last study, ADM increased in obese women 
compared with lean.  
 
Conclusions - ADM concentration increases with the increase in diabetic 
complications such as nephropathy. ADM also increased in omental tissue in obese 
women.  
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FÖRORD 
 

Detta examensarbete omfattar 15hp och är en del av farmaceutprogrammet 280hp på 
Linnéuniversitetet. Arbetet omfattar 10 veckors heltids studie. Jag vill främst tacka 
min handledare Anna Asplund Persson för all hjälp under arbetets gång.  
 

Isabell Svensson 
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FÖRKORTNINGAR	  
 

aa = amnonosyror  

ADM = Adrenomedullin 

BMI = Body mass index 

CGRP = calcitonin-gen-relateradpeptid 

CRLR = calcitonin-receptor-like-receptor 

DM2 = diabetes mellitus typ 2 

GFR = glomerulär filtrations hastighet 

MR-proADM = mellan regional pro-adrenomedullin 

MetS = metabola syndromet 

NO = kvävemonoxid 

OM = omental 

SC = subkutan 
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INTRODUKTION 
 
 

Adrenomedullin 
 
 
År 1993 upptäcktes Adrenomedullin (ADM) av Kitamura som lyckades isolera 
ADM från ett feokromocytom, en tumör i binjurens märg (1-5). Platsen för 
upptäckten gav ADM sitt namn. ADM är en peptid innehållande 52 aminosyror (aa) 
med en ringstruktur som sammanfogas av en disulfidbrygga (se figur 1A) (1-3)  
PreproADM är 183 aa lång peptid som spjälkas till en 164 aa lång peptid. Den 164 
aa långa peptiden spjälkas i två olika delar, dels till den aktiva ADM och dels till den 
mellan regionala delen av ADM (MR-proADM)(se figur 1B för MR-proADM) (4). 
MR-proADM har längre halveringstid samt utsöndras ekvivalent med ADM och 
mäts därför lättast (5). Hos friska personer är plasmakoncentrationen 2-4pmol/l. 
ADM korrelerar väl med flera sjukdomar såsom njursjukdom och hypertension då 
koncentrationshöjning ses (1-3, 6). ADM koncentrationen ökar med två till tre 
gånger vid njursjukdom (1). Vid en mätning på individer med kronisk hjärtsvikt var 
ADM koncentrationen 173,6 ± 25,6 pmol/l jämfört med friska där koncentrationen 
uppmättes till 48.5 ± 8,4pmol/l (2).  

 

Frisättning 
 
 
Exakt hur ADM uttrycks och frisätts är komplext och ännu inte helt utrett. mRNA 
har identifierats i ett flertal organ och vävnader däribland hjärt-kärlvävnad, endotel, 
njure, hjärna samt lungor (1-3, 5, 7). ADM tillhör gruppen calcitonin-gen-
relateradpeptid (CGRP) (2, 3, 7). CGRP och ADM binder samma receptor kallad 
calcitonin-receptor-like-receptor (CRLR) som är en G-proteinkopplad receptor (2, 8).  
 
 

Effekter 
 
 
Alla effekter av ADM är inte heller helt kända men det har visats att ADM utövar en 
långvarig hypotensiv effekt (1). Den hypotensiva effekten beror på att ADM 
uppreglerar cykliskt AMP (cAMP) intracellulärt samt minskar Ca2+ i endotelcellerna 
och i de vaskulära muskelcellerna aktiveras K+-kanalerna (7). ADM kan reglera 
regionalt blodflöde, kärltonus, elektrolytbalans, hjärtfunktion, glukosupptag samt 
hormonsekretion genom att antingen verka som ett hormon eller som en cytokin (2). 
ADM verkar även antioxidativt (9). ADM verkar både autokrint, parakrint eller 
endokrint i olika biologiska system (2, 7). ADM upprätthåller homeostas i njurarna 
och har både diuretisk och natriuretisk effekt vilket innebär en minskad reabsorption 
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av Na+ i distalatubuli samt ökad glomerulär filtrationshastighet (GFR) (1, 3, 6). 
Också vid sepsis och inflammationer ses en koncentrationsökning. ADM är även 
funnet i makrofager vid aterosklerotiska plack (2). Mekanismen för kärldilatation 
tros vara att ADM stimulerar cellerna till ökad intracellulärt cAMP samt 
endotelcellerna till ökad frisättning av kvävemonoxid (NO) (1, 3, 7). I hjärtat 
inhiberar ADM frisättningen av kontraktila faktorer som t.ex. endotelin (1).  
 
 

ADM receptorer 
 
 
ADMs receptorer finns på olika ställen i kroppen (1) med regionala variationer och 
är vanligast förekommande i mikrovaskulära kärl (2). ADM-specifika receptorer i 
råttor är funna i hjärta, lungor, mjälte, lever, diafragma samt ryggmärgen. De 
receptorerna med högst affinitet för ADM återfinns i hjärta och lungor (3). ADM 
specifika receptorer finns även i humana endotelceller (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Aminosyrasekvensen i humant ADM (A) samt i MR-proADM (B). Bearbetad efter Jougsaki 
et al. (3). 

 

Diabetes mellitus typ 2 
 
 
I Sverige är prevalensen 4-5% för att drabbas av Diabetes Mellitus typ 1 och 2 varav 
85-90% utgörs av Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) (10). Enligt en uppskattning av 
diabetesförbundet lider 400 000 personer i Sverige av diabetes. Siffrorna är dock 
osäkra då det tros finnas ett stort mörkertal på grund av att diagnosen ofta ställs sent. 
Var tredje person med DM2 beräknas vara oupptäckt (11). Antalet diabetesfall 
kommer öka enligt världshälsoorganisationens prognos (12). Incidensen av DM2 
beräknas till 7 miljoner nya fall i världen per år (13).  
 

A	  

B	  
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Riskfaktorer  
 
 
Risken att drabbas av DM2 beror dels på ärftliga faktorer och dels på miljöpåverkan 
(14). Hos individer med förändrade gener är det miljöfaktorerna som utlöser DM2 
(15). Risken att drabbas av DM2 ökar med ökande ålder, men förekommer även 
bland unga individer (16). Övervikt, fysisk inaktivitet, högt blodtryck samt 
tobaksbruk hör till riskfaktorer som kan leda till DM2 (17).  
 
 

Symtom 
 
 
Typiska symtom på DM2 är törst, ökad urinmängd, trötthet samt återkommande 
urinvägs- och hudinfektioner (12, 15). 
Diagnosen ställs genom glukostest. Antingen genom att kontrollera fasteglukos eller 
genom ett glukosbelastningstest. Normalvärde på fasteglukos är <6 mmol/l och ett 
värde på ≥7,0 mmol/l indikerar på diabetes. Vid glukosbelastning är värden >11,1 
mmol/l tecken på diabetes (10, 12, 15, 18). Mätningarna ska vara över gränsvärdet 
vid minst två olika tillfällen för att diagnos ska ställas (18).  
 
 

Insulin 
 
 
Det viktigaste anabola hormonet i kroppen är insulin som produceras från en struktur 
i bukspottkörtelns Langerhanska öar kallade β-celler (15, 19). De Langerhanska 
öarna utgör ca 1-2% av bukspottkörteln. β-cellerna utgör 60-85% av de 
Langerhanska öarna (15, 19). Genen för insulin kodar för preproinsulin, en 110 
aminosyror lång peptid. I det endoplasmatiska retiklet klyvs signalpeptiden av och 
proinsulin bildas. Proinsulin tas till golgiapparaten där det packas in i blåsor, 
vesiklar, som knoppas av. Proinsulinet klyvs till aktivt insulin i vesikeln. När β-
cellerna stimuleras frisätts insulinet genom exocytos (15, 19). När glukosnivåerna 
stiger stimuleras β-cellerna att frisätta insulin. C-peptid frisätts tillsammans med 
insulin men metaboliseras inte i levern och kan därför mätas och ses som ett mått på 
mängden utsöndrat insulin (19). Vid DM2 ses ofta ökad mängd proinsulin i 
cirkulationen. Kvoten mellan proinsulin/insulin kan indikera på att β-cellerna är 
stressade (19). β-cellerna kan ha en störd funktion och/eller minska i antal (15). 
Normalt ska insulinsekretionen öka då plasmaglukosnivåerna ökar.  
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Insulins effekter 
 
 
Insulin stimulerar fett- och muskelceller till ökat upptag av glukos samt levern till att 
inte producera glukos (20). Vidare stimulerar insulin aa-upptag och proteinsyntes i 
muskelceller samt till syntes av triglycerider (TG) i fettceller och leverceller efter 
intag av föda (21). Insulin stimulerar till ett snabbare upptag av glukos genom att 
translokera transportörer kallade Glut-4 till cellmembranet som sedan transporterar 
in glukos i cellen. Glukosmetabolismen påverkas av insulin i många olika vävnader 
framförallt i levern där insulin inhiberar syntesen av glukos från andra källor än 
kolhydrater samt glykogennedbrytningen (21). Detta leder alltså till att leverns lager 
av glukos ökar (21). I levern stimulerar insulin till minskad proteinkatabolism och 
inhiberar oxidation av aa (21).  
 

Insulinresistens 
 
 
DM2 innebär att vävnader så som fett och muskelceller som normalt styrs av insulin 
inte längre svarar på signaleringen och det kallas för nedsatt insulinkänslighet eller 
perifer insulinresistens (18). Detta leder till att mindre glukos tas upp från blodet. 
Levern reagerar med att producera mer glukos vilket får blodglukosnivån att stiga 
(15, 19). Det finns tydliga samband mellan insulinresistens och hjärt-kärlhändelse 
(22) samt aterosklerosutveckling (15). Personer med DM2 löper två till fyra gånger 
högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än friska personer (23).  
 
 

Diabeteskomplikationer 
 
 
DM2 leder ofta till komplikationer t.ex. nefropati. Komplikationerna uppkommer på 
grund av den metabola dysfunktionen över tid på bl.a. blodkärlen (21). Nefropati 
innebär minskad GFR på grund av att basalmembranet förtjockas progressivt (15). 
Det förtjockade membranet läcker albumin till urinen vilket orsakar albuminuri (15). 
Gränsvärde för albuminuri är >300mg/24 timmar. DM2 kan alltså på sikt leda till 
njursvikt (12, 15).  
Det finns mycket som personer med DM2 kan göra för att förbättra och förebygga 
långsiktiga diabeteskomplikationer. Fysisk aktivitet i form av 30 minuters rask 
promenad varje dag och någon mer intensiv träningsform två till tre gånger i veckan 
sänker blodtrycket, ger bättre blodfettsprofil samt ökar insulinkänsligheten i den 
perifera vävnaden (15, 17). 
 
 

Adipocyter 
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Fettvävnaden är uppbyggd av fettceller så kallade adipocyter (15). Adipocyternas 
funktion är att lagra och syntetisera TG från födan (20). 90 % av adipocytens volym 
utgörs av TG i form av en fettdroppe (15). Under fasta frisätts TG till andra cellers 
energiförsörjning (20). Insulinet hämmar adipocyternas fettnedbrytning (15). 
Adipocyten frisätter en rad olika hormonliknande peptider och flera av dessa 
påverkar insulinkänsligheten (15).  
Fettvävnaden finns under huden samt omger de olika organen (20). Fettväven runt 
organen kallas omental (OM)fettväv och fettväven under huden kallas subkutan 
(SC)fettväv (9). Adipocyterna i bukhålans fettväv (OM) är speciellt metabolt aktiva 
(24). Hos feta människor ökar antalet adipocyter jämfört med smala som har mindre 
antal (25). Cirkulerande näringsämnen samt insulin påverkar antalet fettceller men 
exakt hur mekanismen kring det fungerar är oklart (25). OM fettväv har visats 
korrelera med patofysiologin vid Metabola Syndromet (MetS) (9). 
Fettsyrorna transporteras in i adipocyten via transportörer och exakt hur är inte 
klarlagt (15).  

 

Metabola syndromet 
 
 
Metabola syndromet (MetS) är ett syndrom med en samling av flera olika 
sjukdomskomponenter. Det finns hela 6 olika definitioner på detta tillstånd (se tabell 
I för två definitioner). Eftersom olika definitioner används är det svårt att avgöra 
prevalensen (22, 26). Gemensamt för definitionerna är nedsatt glukosmetabolism  
(19, 24). Risken att drabbas av MetS beror på arv och miljö (17). Minskad fysisk 
aktivitet och ökat energiintag ökar risken att drabbas (17). Body mass index (BMI) är 
ett mått på kroppsmassan och beräknas genom kroppsmassan i kilo dividerat med 
längden i meter i kvadrat (15, 17). Den fetma som vanligast förknippas med MetS är 
bukfetma, vilket ökar med minskad fysisk aktivitet och ökat energiintag (24, 26). Vid 
MetS ses en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (26).  
Vid MetS ses ökat fettinnehåll i levern och ökad insulinfrisättningen samtidigt som 
känsligheten för insulin försämras med ökad koncentration TG i blodet (15). 
Huruvida DM2 och MetS hänger ihop tvistas det om. Vissa anser att DM2 orsakar 
MetS medan andra hävdar att DM2 är en del av MetS eller att MetS leder till DM2 
(15).   
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Tabell I. WHOs samt international diabetic federations (IDF) definitioner av MetS. BMI = body mass 
index, TG = triglycerider, HDL= high density lipid (15, 24). 
 WHO 1999 IDF 2005 
Definition Nedsatt insulinreglering 

eller glukosreglering 
enligt nedan samt minst 
två av nedanstående 
kriterier 

Bukfetma enligt nedan 
samt två av 
nedanstående kriterier 

Nedsatt 
glukosmetabolism 

Nedsatt 
glukostoleranstest, 
förhöjt fasteblodsocker, 
DM2 och/eller 
insulinresistens 

Fasteglukos ≥5,6mmol/l 
eller känd DM2. 
Rekommenderas att 
göra ett 
glukostoleranstest vid 
plasmaglukos 
≥5,6mmol/l, men ej 
nödvändigt. 

Hypertoni Blodtryck >140/90 
mmHg 

Blodtryck ≥130/85 
mmHg 

Dyslipidemi TG ≥1,7mmol/l 
och/eller HDL 
<0,9mmol/l för män, 
<1,1mmol/l för kvinnor 

TG ≥1,7mmol/l, HDL 
<1,0mmol/l för män, 
<1,3mmol/l för kvinnor  

Centralbukfetma Midjehöft-kvot >0,9 för 
män, >0,85 för kvinnor 
och/eller BMI >30kg/m2 

Midjeomfång män ≥ 
94cm för män och 
≥80cm för kvinnor 
(kaukasier) olika värden 
i olika etniska grupper.  

Kärlskada/Njurpåverkan Mikroalbuminuri 
≥20µg/min 

- 

 
 
 
 
 

Syfte 
 
 
Syftet med detta arbete var att med hjälp av publicerade vetenskapliga studier 
undersöka om det är någon skillnad på ADM frisättningen hos DM2 patienter 
jämfört med friska samt hur ADM frisätts. Ett annat syfte var att ta reda på om ADM 
bildning skiljer sig mellan feta och magra personer. 
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Material och metoder 
 
 
Utifrån syftet ställdes tre olika frågeställningar upp: 

1. Bildas det mer eller mindre ADM hos personer med DM2 jämfört med 
friska? 

2. Finns det någon koncentrationsskillnad av ADM hos personer med olika 
svårighetsgrad av DM2? 

3. Är det skillnad på ADM koncentration mellan feta och magra personer? 
Artiklarna som användes till denna litteraturstudie söktes via PubMed. De sökord 
som användes var ”adrenomedullin AND diabetes type II” vilket gav 32 träffar varav 
fem artiklar valdes ut. Sökning två ”adrenomedullin AND metabolic syndrome” gav 
16 träffar varav en artikel valdes. De artiklar som inte valdes var inte relevanta för 
frågeställningarna då de handlade antingen om bukspottkörtelcancer eller var det 
försök utförda på råttor eller möss. Alla artiklar som valdes fanns tillgängliga gratis. 
 
 

RESULTAT 
 
 
Tabell II. Sammanfattning av de sex studierna i resultatet. 
Studie,  
första 
författare, 
År 
(referens)  

 

Syfte Deltagare Studiedesign 
 

Resultat 

Studie 1  
Meier 
2009 
(26) 

Att undersöka hur 
ADM påverkar 
bl.a. hjärtkärl-
händelser hos 
patienter med 
DM2. 
 

781 deltagare 
med DM2 

MR-proADM 
mättes. 

54 deltagare fick 
oplanerad 
sjukhusvård p.g.a. 
oplanerad 
hjärtkärlhändelse 
eller död. ADM steg 
från 0,62 nmol/L vid 
start till 0,93 nmol/L 
vid endpoint. 

Studie 2 
Nakamura 
1997 
(27) 

Att ta reda på om 
stigande nivåer 
av ADM hos 
patienter med 
DM2 har 
betydelse för 
diabetes-
komplikationer.  
 

45 deltagare 
med DM2 med 
komplikationer 
som nefropati 
och/eller 
retinopati 

ADM mättes 
efter en natts 
fasta. 

ADM stiger med 
ökande 
svårighetsgrad samt 
är beroende av 
komplikation som 
personen lider av. 
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Studie 3 
Katsuki 
2002 
(28) 

Att ta reda på om 
plasma-
koncentrationen 
av ADM 
påverkar 
insulinnivåerna 
hos personer med 
DM2. 
 

18 DM2 
patienter och 
av dessa hade 
6 hypertoni 
samt 19 friska 
kontroller. 

Hyper-
insulinemi 
skapas m.h.a. 
en konstgjord 
bukspottkörtel 
samtidigt som 
ADM mättes. 

DM2-patienter med 
hypertoni hade högre 
ADM halt än DM2-
patienter utan 
hypertoni. Annars 
ingen skillnad mellan 
DM2-patienterna och 
kontrollerna med 
avseende ADM. 

Studie 4 
Chi Lim 
2007 
(29) 

Att undersöka 
sambandet mellan 
ADM 
koncentration, 
metabola 
syndromet och 
kärlfunktionen 
hos personer med 
DM2. 
 

200 DM2 
patienter varav 
100 patienter 
med nefropati, 
60 deltagare 
med nedsatt 
glukos-
tolerans samt 
100 friska 
kontroller. 

Efter tio 
timmars fasta 
mättes bl.a. 
MR-proADM i 
alla deltagarna, 
blodflödet 
mättes i 50 
slumpmässigt 
utvalda 
deltagare. 

MR-proADM 
koncentrationen ökar 
med ökande 
diabeteskomplikation. 
Efter provokation 
med acetylkolin och 
nitroprussid ökar 
blodflödet med 
stigande halt MR-
proADM. 

Studie 5 
Sessler 
2012 
(30) 

Att ta reda på om 
ADM vara 
associerad till 
komponenter hos 
personer med 
DM2 och/eller 
MetS. 
 

183 DM2 
patienter, 277 
med 
prediabetes 
samt 1100 
kontroller. 
33,3% en led 
även av MetS 

Efter minst tio 
timmars fasta 
mättes bl.a. 
MR-proADM  

Personer med DM2 
hade ökad mängd 
MR-proADM jämfört 
med kontrollerna. 
MR-proADM 
korrelerade även väl 
med hypertoni, CRP, 
insulin samt 
fasteglukosvärden. 

Studie 6 
Paulmyer-
Lacroix 
2006 
(31) 

Att ta reda på om 
det finns någon 
skillnad i syntes 
av ADM i human 
fettvävnad från 
feta och magra 
individer. 
 

13 feta och 9 
normalviktiga 
kvinnor. 

ADM 
utsöndringen 
från SC- och 
OM-vävnad 
mättes efter att 
samlat in 
vävnadsprover 
efter ett 
kirurgiskt 
ingrepp.    

ADM syntetiseras i 
både SC och OM i 
båda grupperna. Feta 
kvinnor bildar mer 
ADM i OM fettväv 
jämfört med magra. 
Ingen skillnad i SC 
fettväv. 
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Studie 1 

 

Endothelial Markers May Link Kidney Function to Cardiovascular Events in 
Type 2 Diabetes (Christina Meier et al., 2009) (27) 
 

Syfte 
 
 
Syftet var att bl.a. undersöka hur ADM påverkar antalet hjärtkärlhändelser hos 
patienter med DM2. 
 
 

Studiedesign 
 
 
Studien pågick mellan januari 2006 och februari 2007 med totalt 781 deltagare med 
DM2. De hade fått sin diagnos 11,8  ± 0,4 år innan studiens start. Under studiens 
gång gjordes kliniska tester där bland annat blodtryck, blodglukos, serumkreatinin 
och MR-proADM kontrollerades (se tabell III). Den primära utfallsvariabeln var 
oplanerad sjukhusvård på grund av hjärt-kärlhändelse eller död.  
 
Tabell III. Klinisk information om alla deltagarna vid studiens start.  
Informationen som ges är medelvärde ± SEM. 
 Studiens start 
Ålder 59,05 ± 0,5 
Systoliskt blodtryck 
(mmHg) 

141,7 ± 0,8 

Diastoliskt blodtryck 
(mmHg) 

83,9 ± 0,5 

MR-proADM (nmol/l) 0,64 ± 0,01 
Serumkreatinin (mg/dl) 1,05 ± 0,02 

 

Resultat 
 
 
54 deltagare nådde endpoint under de 22 månader som studien pågick. Resultaten 
visar att ökade halter av MR-proADM (0,93 ± 0,07nmol/l) jämfört med 
koncentrationen vid studien start (0,64 ± 0,01nmol/l) var associerat med ökad risk för 
hjärt-kärl händelse hos DM2-patienter (se figur 2) vilket var en signifikant skillnad. 
Koncentrationen MR-proADM korrelerade också och steg med GFR och ökad 
insulinresistens.  
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Figur 2. ADM koncentrationen hos DM2-patienterna som inte nådde endpoint ± 0,01nmol/l samt 
DM2-patienter som nådde endpoint ± 0,07 nmol/l. Bearbetad efter Meier et al. (27). 
 
	  

Studie 2 

Plasma Adrenomedullin Levels in Patients with Non-Insulin Dependent 
Diabetes Mellitus: Close relationships with Diabetic Complications (Tomoatsu 
Nakamura et al., 1997) (28) 
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att ta reda på om ADM nivåer hos patienter med DM2 har 
betydelse för diabeteskomplikationer.  

 

Studiedesign 
 
 
Studien pågick mellan maj och juli 1995 och innefattade totalt 45 deltagare med 
DM2. Tio av dessa var kostbehandlade, 21 behandlades med sulfonylurea samt 14 
med insulin. Deltagarna delades in i grupper beroende på deras njurfunktion samt 
förekomst av retinopati (se tabell IV). Efter en natts fasta togs kliniska tester där 
blodglukos, ADM och blodtryck mättes. Morgonurinen samlades också in för analys.  
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Tabell IV. Klinisk information om respektive grupp. Informationen som ges är medelvärde ± SEM 
om inget annat anges. 
 Ingen 

nefropati 
Moderat 
nefropati 

Kronisk 
njursvikt 

Ingen 
retinopati 

Mild 
retinopati 

Måttlig/svårare 
retinopati 

Antal 22 20 3 16 15 14 
Ålder 55 ± 2,9 53 ± 3,3 61 ± 4,5 51 ± 2,8 61 ± 3,6 54 ± 2,5 
BMI 
(kg/m2) 

22,3±0,7 23,9±0,9 22,0±0,6 - - - 

Duration 
DM2 
(år) 

8,7 ± 1,4 13,8 ±1,6 10,0 ±4,6 7,2 ±1,5 13,1 ±1,5 14,1 ± 2,2 

ADM 
(pmol/l) 

4,6 7 9 4,5 6,1 7,8 

 
	  

Resultat 
 
 
Studien visar att halten ADM är signifikant högre hos personer med kronisk 
nefropati jämfört med dem utan (se figur 3). Koncentrationen av ADM var även 
signifikant högre hos dem med mild/svårare retinopati jämfört med dem utan 
retinopati. Koncentrationen av ADM var beroende av svårighetsgraden av nefropatin 
och retinopatin (se figur 1). ADM koncentrationen ökade från 5,94 ± 0,44 till 6,23 ± 
0,53mmol/l hos personer med DM2 med okontrollerade diabetiska tillstånd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. ADM koncentrationer hos personer utan nefropati (± 0,4pmol/l), moderat nefropati 
(±0,6pmol/l), kronisk njursvikt (±0,2pmol/l) samt patienter utan retinopati (±0,4pmol/l), enkel 
retinopati (±0,7pmol/l) samt måttlig till svår retinopati (±0,3pmol/l). Bearbetad efter Nakamura et al. 
(1997) (28). 
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Studie 3 

Acute hyperinsulinemia is associated with increased circulating levels of 
adrenomedullin in patients with type 2 diabetes mellitus (Akira Katsuki et al., 
2002) (29) 
 
	  
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att ta reda på om plasmakoncentrationen av insulin påverkar 
ADMnivåerna hos personer med DM2. 
 
 

Studiedesign 
 
 
Studien är en klinisk studie med 18 patienter som har DM2 samt 19 friska deltagare. 
Durationen på diagnos för DM2 var 4,4 ± 1,1 år före studiens start. Samtliga 
diabetesdeltagare var kostbehandlade och hade kontakt med en dietist en gång per 
månad. Vid studiens start mättes flera parametrar (som kan ses i tabell V). Bland 
annat mättes blodtrycket och kroppsfettfördelningen. Sex av diabetesdeltagarna hade 
även högt blodtryck och sex andra hade hyperlipidemi. Dessa 12 patienter 
behandlades även med saltrestriktion. Försöket innebar att en hyperinsulinemi 
skapades med hjälp av en konstgjord bukspottkörtel. Under försöket tillfördes även 
glukos för att få en konstant blodglukosnivå på 5,24mmol/l. Nivåerna av ADM 
mättes under försöket genom venösa blodprover som analyserades.  
 
Tabell V. Klinisk information om studiens deltagare. Informationen som anges är medelvärde ± SEM. 

 
 

 Kontroller (n =19) DM2 (n =18) 
Ålder 40,4 ± 1,4 43,1  ± 2,3 
BMI (kg/m2) 24,0  ± 0,6 24,2  ± 0,7 
Fasteglukos (mmol/l) 4,9 ± 0,1 8,7 ± 0,7 
Fasteinsulin (pmol/l) 30,0  ± 2,4 33,0  ± 3,6 
Systoliskt blodtryck 
(mmHg) 

122,9  ± 2,5 131,6  ± 3,5 

Diastoliskt blodtryck 
(mmHg) 

77,7  ± 1,6 79,4  ± 2,2 

ADM (fmol/ml) 12,4  ± 0,5 12,8 ± 0,7 
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Resultat 
 
 
Resultaten visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan DM2-patienterna 
och kontrollerna avseende nivåerna av ADM. De sex patienter med DM2 som också 
led av högt blodtryck (≥140/90mmHg) hade dock en statistisk säkerställd högre 
koncentration av ADM (15,0 ± 0,8fmol/l) jämfört med kontrollerna (11,8 ± 
0,7fmol/l) (p<0,03) (se figur 4). ADM koncentrationen korrelerade inte med halterna 
av seruminsulin, glukos eller kroppsfettet hos diabetespatienterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. ADM koncentrationen hos de sex DM2-patienterna med hypertension ± 0,8fmol/l jämfört 
med DM2-patienter utan hypertension ± 0,7fmol/l. Berabetad efter Katsuki et al. (29). 
 
 

Studie 4 

The Relationship Between Adrenomedullin, Metabolic Factors, and Vascular 
Function in Individuals With Type 2 Diabetes (Su Chi Lim et al., 2007) (30) 
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan ADM koncentration, MetS och 
kärlfunktionen hos personer med DM2. 
 

 

 

Studiedesign 
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Totalt ingick 360 personer i studien. 100 friska personer med normal glukostolerans 
och 60 personer med nedsatt glukostolerans. Vidare hade 200 personer DM2 varav 
100 av dessa hade etablerad nefropati (för klinisk information se tabell VI). Kliniska 
tester gjordes där blodtrycket mättes och venösa blodprover togs efter tio timmars 
fasta där bl.a. MR-proADM mättes. Även morgonurinen samlades in för analys av 
albumin och kreatinin för att avgöra svårighetsgraden av nefropatin.  
Blodflödesmätningen användes som mått på hur mikrocirkulationen i huden 
fungerade efter tillsats av acetylkolin som visar endotelberoende relaxation och 
nitroprussid som visar endoteloberoende relaxation. Blodflödet mättes i 50 slumpvis 
utvalda deltagare. 
 
 
Tabell VI. Klinisk information om studiegrupperna. Informationen som ges är medelvärde ± SEM. 
 Friska Nedsatt 

glukostolerans 
DM2 DM2 med 

nefropati 
Ålder 40 ± 14 44 ± 11 58 ± 10 61 ± 10 
Duration av 
diabetes 

- - 16 ± 7 17 ± 9 

BMI (kg/m2) 22,9 ± 3,7 24,1 ± 4,2 25,8 ± 4,2 26,1 ± 4,5 
Systoliskt 
blodtryck 
(mmHg) 

121 ± 14 126 ± 22 136 ± 17 147 ± 21 

Diastoliskt 
blodtryck 
(mmHg) 

77 ± 8 78 ± 12 81 ± 8 81 ± 11 

Faste glukos 
(mmol/l) 

4,9 ± 0,3 5,9 ± 0,4 7,0 ± 1,2 8,5 ± 3,5 

MR-proADM 
(nmol/l) 

0,27 ± 0,09 0,29 ± 0,13 0,42 ± 0,13 0,81 ± 0,54 

 
 

Resultat 
 
 
ADM halterna ökar med ökande diabeteskomplikationer och jämfört med friska 
personer. MR-proADM korrelerar med blodflöde hos deltagare med DM2 där 
acetylkolin och nitroprussid tillförts (se figur 2 i artikeln(30)). MR-proADM 
korrelerar även med systoliskt blodtryck och fasteglukos koncentrationen. 
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Studie 5 

Vasoregulatory peptides pro-endothelin-1 and pro-adrenomedullin are 
associated with metabolic syndrome in the population-based KORA F4 study 
(Jochen Sessler et al., 2012) (31) 
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att ta reda på om halten ADM korrelerade med olika komponenter 
hos patienter med DM2 och/eller MetS. 
 
 

Studiedesign 
 
 
Studien pågick under 2006 till 2008 och är en uppföljningsstudie från 1999-2001. Av 
de 3080 deltagarna som var med i första studien valdes 1596 ut att delta igen. Av 
dessa var 1100 kontroller, 277 hade prediabetes och 183 patienter med DM2. Venösa 
blodprover togs efter minst tio timmars fasta. Fasteglukos, insulinhalt och MR-
proADM mättes bland annat (se tabell VII).  
 
Tabell VII.  Klinisk information om studiegrupperna. Med hypertension menas ≥140/90mmHg. 
Informationen som ges är medelvärde ± SEM om inget annat anges. 
 Kontroller(normal 

glukos tolerans) 
n= 1100 

Prediabetes 
n=277 

DM2 
n=183 

Ålder 53,5  ± 12,4 63,8  ± 10,8 66,4  ± 9,1 
BMI (kg/m2) 26,4  ± 4,2 29,3  ± 4,6 30,9  ± 4,6 
Fasteglukos 
(mmol/l) 

5,1 ± 0,4 5,7 ± 0,6 7,3 ± 1,9 

Insulin (µIU/ml) 3,7  6,1  7,3  
MR-proADM 
(nmol/l) 

0,47  0,56  0,64  

Hypertension (%) 28,9 58,1 79,8 
hsCRP (mg/l) 0,93 1,60 1,88 
 
 

Resultat 
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Resultatet visar att MR-proADM koncentrationen var högre hos patienter med DM2 
jämfört med deltagare med nedsatt glukostolerans samt de friska. MR-proADM var 
även högre hos de med MetS jämfört med dem utan (se figur 1 i studien (31)). MR-
proADM korrelerar även med ökande halt insulin, hsCRP samt hypertension. 
 
 

Studie 6 

 

Expression of adrenomedullin in adipose tissue of lean and obese women (O 
Paulmyer-Lacroix et al., 2006) (32) 
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att ta reda på om det finns någon skillnad i syntetisering av ADM i 
human fettvävnad från feta och magra individer. 
 
 

Studiedesign 
 
 
En klinisk studie med totalt 22 kvinnor. Nio av dessa var normalviktiga och 13 var 
feta. Under ett kirurgiskt ingrepp togs SC samt OM fettvävnad från buken. Därefter 
utfördes in vitro studier på vävnaden där mängden av ADM mättes. De mätningar 
som gjordes på kvinnorna var bland annat blodtryck, fasteglukos och insulin (se 
tabell VIII). ADM mättes genom att mäta den ADM-immunoreaktiva arean av 
vävnaden. Åtta slumpmässigt valda vävnadsbitar (0,7mm2) undersöktes. För att 
undvika confounders på grund av skillnaden i adipocyternas storlek användes två 
olika sätt att mäta vävnadsbiten. Genom att dels färga in vävnadsbiten och sedan 
dividera bindvävsområdet med antalet adipocyter och dels antikroppar mot leptin 
som en positiv kontroll för adipocyt-färgningen.  
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Tabell VIII. Klinisk information om studiens deltagare. Informationen som ges är medelvärde ± 
SEM. 
 Magra Feta 
Ålder 42,5 ± 2,2 37,5 ± 2,5 
BMI (kg/m2) 20,7 ± 0,6 38,7 ± 1,1 
Systoliskt blodtryck 
(mmHg) 

106 ± 20 121 ± 27 

Diastoliskt blodtryck 
(mmHg) 

56 ± 32 78 ± 13 

Fasteglukos (mmol/l) 4,53 ± 0,08 4,85 ± 0,14 
Faste insulin (mIU/l) 6,36 ± 0,3 10,6 ± 0,97 
ADM-mRNA (AU) SC 

83,2 ± 37,7 
OM 

40,5  ± 9,9 
SC 

76,6  ± 11 
 

OM 
71,9  ± 13,3 

  
 

Resultat 
 
 
ADM syntetiseras i SC och OM delar av human fettväv. ADM halten är ungefär 
samma i SC fettväv hos magra kvinnor jämfört med feta. Dock är koncentrationen 
ADM högre i OM fettvävnad hos feta kvinnor än hos magra.  
 
 

RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
Det är känt att befolkningen världen över blir allt fetare och allt mer stillasittande.  
Allt fler får MetS och även antalet personer med DM2 ökar. Enligt WHO orsakades 
1,5 miljoner dödsfall under 2012 av DM2. Även framtidsprognosen ser mörk ut 
enligt WHO då dödsfall orsakade av DM2 kommer vara den 7:e vanligaste år 2030 
(10). Det är därför angeläget att studera dessa tillstånd med många olika 
ingångspunkter för att på något sätt försöka förhindra denna dystra utveckling.  
ADM är ett hormon som verkar vara kopplat till sjukdomar och MetS, DM2 och 
fetma är några av dem. Den första frågeställningen som detta arbete ska försöka 
besvara är om det bildas mer eller mindre ADM hos patienter med DM2. Resultaten 
från de genomgångna studierna 1, 2, 4 och 5 (27, 28, 30, 31) visar att ADM 
koncentrationen ökar hos personer med DM2 och/eller MetS. Detta resultat stöds 
även av Martines et al. som kommer fram till att ADM koncentrationen är högre hos 
personer med diabetes än hos friska (33). Dock framkommer det i studie 3 (29) att 
det inte är någon större skillnad i ADM koncentrationen mellan friska och DM2 
patienter (29). I denna studie fanns det sex DM2-patienter som även hade hypertoni 
och dessa hade även en högre koncentration av ADM (29). Den andra 
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frågeställningen var om ADM-frisättningen korrelerar med svårighetsgrad av DM2 
vilket stämmer överens med resultaten i studie 2 och 4 (28, 30) då ADM 
koncentrationen ses öka med stigande svårighetsgrad hos DM2-patienter med 
nefropati och/eller retinopati (28, 30). Resultatet i dessa två studier stödjs av 
Ruzicska et al. som skriver att ADM koncentrationen är beroende av svårighetsgrad 
av nefropati samt retinopati (1). 
Den tredje frågeställningen var att ta reda på om ADM bildning skiljer sig mellan 
feta och magra personer vilket visas i studie 6 (32) att feta kvinnor syntetiserar mer 
ADM från OM jämfört med magra (32). Det verkar vara bukfettet som, i alla fall 
delvis, står för den ökade produktionen av ADM. Åtminstone hos kvinnor då studie 6 
var gjord på kvinnor. Resultatet i studie 6 (32) stödjs av Nomura et al. som också 
kommer fram till att ADM koncentrationen ökar i feta personer jämfört med magra 
personer och i denna studie ingår både kvinnor och män (34).  
 
Studie 1 (27):  
Av (totalt 781 DM2-patienter) var det 54 patienter som nådde endpoint, d.v.s. råkade 
ut för någon hjärt-kärlhändelse under studiens gång. Dessa hade högre koncentration 
av ADM (0,93 ±0,07 nmol/l) jämfört med dem som inte nådde endpoint (0,62 ± 0,01 
nmol/l) (27). Det finns flera sjukdomstillstånd där halten ADM verkar korrelera med 
allvarlighetsgraden av sjukdomen (5). Att en ökad halt av ADM korrelerar med 
allvarlighetsgraden av hjärtkärlsjukdom stöds också av en stor studie gjord av Eggers 
et al. som visar att ADM koncentrationen ökar med ökad risk för hjärtkärldöd (35). 
En annan studie visar också att ADM koncentrationen höjdes markant vid 
hjärtkärlhändelse och var ännu högre hos de patienter som dog (5).  
 
Om en DM2patient har diabeteskomplikationen nefropati är risken stor att patienten 
även drabbas av hjärtkärlhändelse eftersom det blir en kärlpåverkan p.g.a. det höga 
blodtrycket samt en sänkning av GFR som leder till att renin-angiotensin aktiveras 
vilket resulterar i att blodtrycket höjs (20, 27). När GFR sänks aktiveras renin-
angiotensin systemet vilket leder till att blodtrycket höjs (20). Då ökar även MR-
proADM som korrelerar väl med både GFR och nefropati (27). Maier et al. menar att 
denna koncentrationsökning av MR-proADM kanske kan förklaras med den ökade 
flödesstressen på endotelet (27). Att ADM koncentrationen höjs vid DM2 
komplikationen nefropati kommer även Zudaire et al. fram till (36).  
I studie 1 (27) hade alla DM2-patienterna högt blodtryck (141,7 ± 0,8/83,9 ± 0,5 
mmHg) vilket också är en faktor som korrelerar med höjda koncentrationer av ADM 
(27). Även Zudaire et al. skriver att ADM koncentrationen korrelerar väl med 
blodtrycket (36).  
 
Studie 2 (28): 
ADM koncentrationen är nära korrelerad med diabeteskomplikationer och ökningen 
av ADM var även nära korrelerad med hypertension (28). Koncentrationsökningen 
av ADM är beroende av svårighetsgraden av nefropatin (1). En trolig förklaring till 
koncentrationsökningen av ADM är utvecklingen av mikrokärlskadorna i DM2 
patienterna (28). Vid hypertoni och samtidig nefropati förvärrar det höga blodtrycket 
nefropatin till följd av ökad endotelstress (15). En studie där personer över 70år 
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deltog visar att det finns ett samband mellan högre halter av MR-proADM och 
njurnedsättning samt hypertension (35). Koncentrationsökningen av ADM kan bero 
på att endotelet skadas vid dessa komplikationer (1). Hos DM2-patienter med 
nefropati ses oftast även hypertoni samt aterosklerosutveckling (15). Wong et al. 
kommer även fram till att ADMs koncentrationshöjning är starkt korrelerad med 
diabeteskomplikationer som nefropati och ateroskleros (2). Ateroskleros i sig ger en 
förträngning och skada på endotelet. Frågan är om det då kan vara en bidragande 
faktor till de ökande halterna av ADM?  
 
Studie 3 (29): 
ADM korrelerar med hypertension och koncentrationen av fasteinsulin (29). 
Flödesstress på grund av högt blodtryck uppreglerar syntesen av ADM i 
endotelcellerna (7). Två andra studier visar också att olika faktorer påverkar 
frisättningen av ADM och i endotelcellerna ökar frisättningen vid flödesstress samt 
vid hypoxi (2, 3) och att det frisätts mellan 20 och 40 gånger mer ADM från 
endotelcellerna än från njurarna (1, 3) 
En ökad koncentration av ADM har även setts hos personer med ischemisk 
hjärtsjukdom (7). Den akuta hyperinsulinemin kan vara det som stimulerar ADM 
produktionen från de Langerhanska öarna (29). Detta är dock en liten studie med 
endast fem DM2 deltagare så resultatet går inte att generalisera och en slutsats är 
svår att dra. Författarna har även gjort en sammanställning av alla deltagarnas 
kliniska information i en tabell medan de i resultatdelen har plockat ut de sex DM2-
patienterna med hypertension och jämfört dessa med DM2 patienter utan 
hypertension. Att de blandat informationen gör att resultaten blir mer svårtolkade då 
de inte blir så tydliga. 
 
Studie 4 (30): 
MR-proADM koncentrationen ökar hos patienter med DM2 och höjningen korrelerar 
även med nefropati då en kraftig koncentrationshöjning ses vid det tillståndet (30). 
Detta stämmer överens med att ADM koncentrationen korrelerar med 
diabeteskomplikationer och dess svårighetsgrad (2). Faktorer som MetS, DM2 och 
inflammatoriska faktorer har också en avgörande roll för MR-proADM 
koncentrationen (30). MR-proADM koncentrationen ökar med ökande 
svårighetsgrad av diabeteskomplikationer och författarna till studie 4 (30) menar att 
det skulle kunna vara en fysiologisk respons på kärlskada (30). Vaskulära, metabola 
och inflammatoriska faktorer höjer halten av MR-proADM troligen som en respons 
på kärlskada (30). Även i andra inflammatoriska processer som t.ex. ateroskleros 
stiger halten ADM (7).  
 
 
Studie 5(31): 
MR-proADM koncentrationen är nära associerad med central fetma, dyslipidemi 
samt hypertension. Hos deltagarna med DM2 var den höjda koncentrationen ADM 
relaterad till kronisk inflammation eftersom halten hsCRP också var förhöjd (31). 
MR-proADM korrelerad även med MetS, vilket tyder på att ADM har betydelse i 
detta syndrom.  
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ADM frisättningen från adipocyterna kan verka mot den proinflammatoriska miljön 
beroende på ADMs antioxidativa förmåga (31). Den antioxidativa förmågan kan 
verka mot komplikationer i MetS, DM2, fetma samt högt blodtryck enligt Li et al. 
(9).  
Höga koncentrationer av ADM kan även påverka insulinutsöndringen vilket då 
bidrar till utvecklingen av glukosintolerans (31). Även Li et al. visar att 
insulinsekretionen från bukspottkörteln inhiberas av ADM (9). Det resultatet stöds 
delvis även av Wong et al. som i råttor har visat att ADM inhiberar 
insulinfrisättningen från de Langerhanska öarna (2).  
Studie 5 (31) var en stor, väl genomförd studie med många deltagare och väl 
redovisad data. 
 
Studie 6 (32): 
ADM syntetiseras i både SC och i OM human fettväv. Syntesen av ADM i SC-
fettväv sker i samma utsträckning hos både de feta och magra kvinnorna (32). ADM 
syntesen i OM-fettväv är högre hos de feta kvinnorna än hos de magra och feta 
kvinnor syntetiserar totalt mer ADM än magra kvinnor (32). Kawano et al. har också 
kommit fram till att ADM koncentrationen korrelerar med BMI samt midjemåttet på 
kvinnor (37). Låggradig inflammation i adipocyterna hos feta personer påverkar 
koncentrationsökningen av ADM genom att ADM korrelerar med inflammatoriska 
cytokiner som TNF-alfa (9, 37). Vidare har Li et al. visat att uttrycket av ADM ökar 
i fettvävnaden hos feta personer vilket stödjer resultatet i studie 6 (9). 
ADM koncentrationen i OM-fettväv korrelerar med kroppssammansättningen, 
systoliskt blodtryck samt med biokemiska faktorer i det MetS. I MetS ses en ökad 
mängd bukfett som korrelerar med fetmarelaterade sjukdomar vilket skulle kunna 
tyda på att ADM förvärrar tillståndet för personer med MetS (9).  
 
Hjälper eller skadar höga ADM koncentrationer personer med DM2, MetS och 
fetma? 
 
Harmancey et al. skriver att ADM uppreglerar muskarina typ 2 receptorer i hjärtat, 
vilket kan tyda på att ADM skyddar mot fetmarelaterade komplikationer som 
hjärtsvikt, arytmier samt hypertoni (38). ADM ökar hjärtfrekvensen och minskar 
blodtrycket (39) vilket också kan ha betydelse vid hjärtkärlhändelse. I en annan 
studie har forskarna kommit fram till att ADM kan motverka utvecklingen av 
hjärtkärlsjukdom och insulinresistens orsakad av oxidativstress (9). I dessa två 
studier verkar höga koncentrationer av ADM vara till nytta för personer med risk att 
drabbas av hjärtkärlhändelse.  
Akut hyperinsulinemi var starkt associerad med ökning av ADM hos DM2-patienter 
samt feta personer (9). Ett resultat som skulle kunna förklaras med att ADM 
inhiberar frisättningen av insulin från β-cellerna (33). Enligt Wong et al. kan de höga 
koncentrationerna av ADM leda till att DM2-komplikationer utvecklas (2). I råttor 
har ADM visats kunna öka glukosupptaget i adipocyter samt skelettmuskelcellerna 
(2). I det fallet ADM ökar glukosupptaget är det till hjälp för personer med DM2, 
detta har dock inte visats i människor.  Wong et al. spekulerar också i om höga ADM 
koncentrationer kan förhindra att blodtrycket höjs hos personer med DM2 (2).  
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Kan ADM vara en riskmarkör och därmed förutspå hjärtkärlsjukdom i högrisk 
patienter (5)? Enligt Eggers et al. skulle ADM kunna vara just en sådan riskmarkör 
(35). 

 

Alla studierna visar att ADM koncentrationen ökar vid olika typer av påverkan på 
biologiska system i kroppen.  
Kawano et al. skriver att ADM är starkt korrelerad med BMI samt midjemått (37). Li 
et al. skriver att ADM stimulerar till ökad halt cAMP vilket i sin tur stimulerar 
adipocyter till celldelning (9). Kan det betyda att ökade ADM halter leder till att feta 
personer bli ännu fetare? Är det så att höga koncentrationer av ADM är till nackdel 
för personen eller hjälper det den? Det behövs fler studier för att ta reda på om ADM 
skadar eller hjälper patienter med DM2, MetS och fetma. 
 
 
 
 

SLUTSATS 
 
 
Syftet med arbete var att ta reda på om ADM koncentrationen skiljer sig mellan 
friska personer och personer med DM2 vilket det gör. Personer med DM2 har högre 
koncentrationer än friska och koncentrationen ökar med ökande sjukdomsgrad. Det 
andra syftet var att ta reda på hur ADM frisätts vilket är en komplex fråga då ADM 
frisätts från många olika organ. För att riktigt förstå hur frisättningen går till krävs 
mer forskning.  
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