
Department of Clinical and Experimental Medicine 

Linköping University Medical Dissertations No. 1075 
 
 

Riskfaktorer för diabetes 
 

Jenny Walldén 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-12441 

 

Typ 1 Diabetes är en allvarlig och relativt vanlig sjukdom som kräver livslång behandling med insulin. 

Flera faktorer har kopplats samman med utvecklandet av diabetes hos barn. Arvet spelar en viss roll, 

medan inflytandet av olika miljöfaktorer också har en stor del i det samspel, som leder till den 

slutliga sjukdomsutvecklingen.  

Jenny Walldéns avhandling syftar till att undersöka den inverkan miljöfaktorer och 

immunologiska komponenter har på utvecklingen av diabetes.  

Vanligen sker studier av det här slaget på helt friska barn och/eller barn med diabetes. Vi har en 

fantastisk möjlighet att studera olika grupper med barn, beroende på arvet eller miljön, genom 

ABIS-studien (Alla Barn I Sydöstra-Sverige) som genomförs i sydöstra Sverige. I ABIS-studien 

följer vi 17 000 barn med frågeformulär och diverse prover, inkl blodprover, och detta ger oss en 

möjlighet inte många forskare har. 

 

Jenny Walldéns arbete betonar vikten av olika miljöfaktorers påverkan av kroppens svar mot 

ämnen i vår omgivning och utvecklingen av antikroppar mot kroppsegna ämnen. Risken att 

utveckla diabetes kan skönjas redan vid ett års ålder då en del barn har utvecklat proteiner, så 

kallade antikroppar, man sedan lång tid kopplat till diabetesutveckling. Dock betyder detta inte att 

alla av dessa barn kommer att utveckla sjukdomen, men det är intressant att i fortsättningen följa 

dessa barn och deras eventuella utveckling mot diabetes 

En hypotes har varit att immunförsvaret hos barn som får diabetes är särskilt retbart och 

överdrivet aktiverat. Avhandlingen kunde inte styrka tesen om att det finns en systemisk 

aktivering av immunsystemet innan sjukdomen framträder. Tvärtemot visas att celler från friska 

barn och barn med olika grad av risk för diabetesutveckling uppvisar liknande reaktioner efter att 

stimulerats med så kallade antigen (proteiner) som vi brukar träffa på. Däremot visar 

avhandlingen att när väl diabetes utvecklats verkar immunsystemet vara aktiverat, en aktivering 

som dämpas av regulatoriska funktioner i vårt immunsystem för att motverka att immunförsvaret 

reagerar mot egen vävnad, som vid Typ 1 diabetes, att de insulinproducerande cellerna förstörs. 
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