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bukspyttkjertelen

Proinflammatoriske 
cytokiner, 

dysregulering av 
fettvevet, 

nedregulering av 
insulinreseptorer og 

intrecellulær 
kommunikasjon 

Multifaktoriell lidelse 
som involverer miljø og 

sterke genetiske/
arvelige faktorer. 

Langvarig sterk 
insulinresistens leder til 
utilstrekkelig sekresjon 
av insulin fra B-cellene i 

bukspyttkjertelen

Proinflammatoriske 
cytokiner, 

dysregulering av 
fettvevet, 

nedregulering av 
insulinreseptorer og 

intrecellulær 
kommunikasjon 

Kliniske tegn 
og symptomer
Kliniske tegn 

og symptomer

I tidlig sykdomsfaseI tidlig sykdomsfase

Få eller ingen 
typiske symptomer 

Kan klage over økt 
tretthet, eller over å 

være uopplagt, 
initiativløs og/eller 

deprimert

Noen merker uklart syn 
og 

dovenhetsfornemmelse 
i armer og ben
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