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Kære Læser

Igen i år har vi sammensat et temahæfte 
omkring behandlingen af diabetes, hvor 
højdepunkter fra den hjemlige debat og 
fra de store internationale kongresser 
diskuteres. Emner, der har betydning for 
kommende kliniske retningslinjer omkring 
behandlingen af patienter med diabetes, 
men også for patienter uden diabetes med 
hjertekar- eller nyresygdom.

I den første artikel diskuterer Thure 
Krarup effekten af lavt kulhydratindhold i 
kosten til type 2 diabetes. Sammenlignet 
med den anbefalede kost blev patienterne 
bedre reguleret med lavere HbA1c og 
reducerede svingninger i blodglukose 
gennem dagen. Lav kulhydrat kost redu-
cerede fedt i leveren, forbedrede insulin-
sekretionen, lipoproteinprofi len og øgede 
følelsen af mæthed. Forsøgende blev 
gennemført i et stringent design hvor alt 
kost blev udleveret og vægten blev holdt 
konstant. Et længerevarende studie med 
lavt kulhydratindhold i kosten i et daglig-
dags design for at undersøge effekten på 
glykæmisk kontrol, vægten og compliance 
er af interesse.

I 2020 har SGLT-2 hæmmernes været 
i fokus og i den anden artikel diskuteres 
SGLT-2 hæmmernes effekt på hjertekar-
sygdom ved type 2 diabetes, specielt på 
hjertesvigt, hvor de har vist sig meget ef-
fektive. To store studier har vist at SGLT-2 
hæmmerne også beskytter mod indlæg-
gelse for hjertesvigt hos patienter uden 
diabetes. Det må ændre behandling af 
hjertesvigt, hvorfor artiklen også diskute-
rer den fremtidige behandling af patienter 
med hjertesvigt. Dapaglifl ozin (Forxiga) 
er netop blevet godkendt til behandling 
af symptomatisk kronisk hjertesvigt med 
reduceret ejektionsfraktion.

Peter Rossing repeterer i den 3. artikel, 
hvordan vi aktuelt screener og behandler 
den diabetiske nyresygdom. Derefter 
diskuterer Peter Rossing den meget over-
raskende og store effekt af en SGLT-2 
hæmmer på den diabetiske nyresygdom 
og mere overraskende også på andre for-
mer for nyresygdom hos patienter uden 
diabetes. Gode nyheder for nefrologerne. 
Det bemærkes også, at effekten på hjerte-
svigt og nyresygdom er effektiv ned til en 
eGFR på 30 ml/min, hvor der igen effekt 
er på den glykæmiske kontrol.

Det er i år 100 år siden, at Frederik 
Grant Banting begyndte sine forsøg med 
at udvikle insulin fra pancreas, og som 
han efterfølgende modtog Nobelprisen 
for sammen med Macleod. Det udløste et 
dramatisk forløb med stort uvenskab mel-
lem de fi re forskere der deltog i udviklin-
gen. Charles Herman Best og James Collip 
fi k ikke nogen Nobelpris. Via den danske 
nobelpristager August Krog fi k Nordisk 
Insulinlaboratorium (nu Novo Nordisk) 
rettigheder til at udvikle insulin, og har 
siden været førende indenfor udviklingen 
af nye insuliner. Filip Knop fokuserer på 
de spændende resultater med det basale 
insulin icodec, der doseres én gang om 
ugen. Resultaterne ser lovende ud, når det 
gælder risiko for hypoglykæmi og dag til 
dag variation i blodglukose sammenlignet 
med insulin lantus. Ved type 2 diabetes 
kombineres insulinbehandling ofte med 
en GLP-1 receptor agonist, f.eks. semag-
lutid til injektion én gang ugentlig. Optimal 
glykæmisk kontrol med ugentlige i stedet 
for daglige injektioner vil formentlig blive 
en realitet inden for få år, da insulin icodec 
aktuelt er i fase 3 udviklingsprogram. 

I den sidste artikel gennemgår Kirsten 
Nørgaard status på den teknologiske ud-
vikling indenfor monitorering af glukose, 
insulinpumpebehandling og kulhydrat-
tælling, der primært benyttes af patienter 
med type 1 diabetes. Vi møder alle type 1 
patienter i den kliniske hverdag, og det gi-
ver tryghed hos en type 1 patient, når be-
handleren kender til teknologien, hvilket 
også er vigtigt f.eks. under interkurrent 
sygdom og under indlæggelse på hospital. 
Den teknologisk udvikling går hurtig i 
disse år, hvor der intensivt arbejdes på at 
udvikle en ”kunstig bugspytkirtel”, der kan 
dosere insulin gennem hele døgnet. Den 
teknologiske udvikling vil i fremtiden med-
føre nye udgifter for sundhedsvæsenet. 

Forfatterne håber, at artiklerne vil blive 
læst med stor interesse.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL
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Lavt kulhydratindhold i  
type 2 diabetes kosten  
– et paradigme skift?

Behandlingen af T2D er fokuseret på 
ændret livsstil for at opnå vægttab ved at 
spise mindre og sundere og motionere 
mere. Det har imidlertid vist sig vanskeligt 
at opnå et vedvarende vægttab, hvorfor 
et initialt vægttab efter et til to år oftest 
er afløst af en tilsvarende vægtstigning. 
En anden livsstilfaktor er motion. 80-85 % 
af diabetikerne er overvægtige og vejer 
ret meget. De har ofte komplikationer i 
form af slidgigt i knæ og hofte, og de kan 
have hjertesygdomme, hvilket for mange 
medfører, at de ikke rigtig kan motionere. 
Det kan således konkluderes, at vægttab 
og motion i behandlingen af T2D kan være 
vanskeligt at opnå. Tilbage står om den 
tredje faktor i livsstilbehandlingen nemlig 
kostbehandling kan tilbyde et alternativ.

Anbefalinger af kulhydrat
indtagelse

Siden de første kostanbefalinger kom i 
1977 i USA og 1983 i England (UK), har 
anbefalingerne igennem årene for T2D 
været 45-65 E% (energi%) kulhydrat (KH), 
20-35 E% fedt og 10-35 E% protein. Stort 
set alle lande anbefaler stadig 50-60 E% 
KH i type 2 kosten. Det europæiske dia-
betesselskab EASD’s ernæringsgruppe 
fandt i 2004 ingen evidens for at anbefale 
en kost med et højt kulhydratindhold. De 
foreslog, at når fedt i kosten ikke måtte 
overstige 30 E% og med et proteinindhold 
på 15 E%, blev evidensen 55 E% KH ved 
en simpel udregning.

Det er vist i flere undersøgelser, at 
mængden af KH i kosten er direkte 
proportional med stigningen i den post-
prandielle glucosekoncentration. Dette 
gælder stort set uanset kulhydraternes 
glykæmiske index. Fedt og protein har 
mindre betydning for glukosestigningen. 
Det kan derfor undre, at man i behandlin-
gen af T2D, anbefaler en kost med et højt 
kulhydratindhold, der får blodsukkeret til 
at stige.

Aktuelle overvejelser vedrørende 
lav kulhydrat i T2D kosten

Anvendelsen af lav kulhydrat diæter (LKD) 
er kontroversiel. Definitionen af LKD er 
omdiskuteret men kan mest hensigtsmæs-
sigt sættes til en kulhydratindtagelse un-
der den nedre grænse for acceptabel kul-
hydratindtagelse for voksne på 45-65 E%. 
En moderat reduceret kulhydratindtagelse 
er 26-44 E%, en lav kulhydratkost 10-25 
E% og en meget lav kulhydratkost <10 E% 
fra KH. Forskellige definitioner af LKD har 
medvirket til en forvirring omkring, hvad 
en LKD er. Andre forvirrende faktorer i 
vurderingen af undersøgelser vedrørende 
reduceret KH er forskelle i opnået vægttab 
mellem interventions og kontrolgrupper, 
udgangspunktet for HbA1c hos delta-
gerne, upræcis angivelse af ændringer 
i antidiabetisk medicin, og variabel rap-
portering og komplians af kostindtagelsen 
under forsøgene. Effekten af LKD er 
derfor fortsat uafklaret. Dette afspejler sig 

AF PROFESSOR, DR.MED. THURE KRARUP,

ENDOKRINOLOGISK AFDELING, BISPEBJERG 

HOSPITAL

INSTITUT FOR ERNÆRING, EXERCISE OG SPORT

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Carbohydrate Reduced High Protein (CRHP) kost (30 energi % kulhydrat)

Eksempler på måltider under CUT-DM studierne

CUT-DM projekterne blev økonomisk 
støttet af Arla Food for Health, Meje-
riernes Forskningsfond, Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabo-
lic Research, Department of Clinical 
Medicine, Aarhus Universitet, Institut 
for Ernæring, Exercise og Sport og 
Bispebjerg Hospital, Københavns 
Universitet.



LÆGEMAGASINET / TEMAHÆFTE  9 

også i de seneste anbefalinger fra de inter-
nationale diabetes organisationer: Kosten 
til det enkelte individ skal individualiseres, 
og der er ikke nogen ideel fordeling af 
makronutrienter i kosten. LKD sniger sig 
imidlertid ind som en mulig behandling af 
visse T2D i den seneste konsensus fra det 
amerikanske diabetesselskab (ADA). 

Indtil videre viser reviews og meta-
analyser, der sammenligner LKD med 
høj-kulhydrat kost, at LKD har en større 
korttidseffekt på HbA1c, der er på ca 1% 
jo større reduktion i HbA1c jo større re-
duktion i kulhydratindhold. De viser også, 
at effekten forsvinder efter ca 1 år, hvor 
der ikke mere er forskel. Medvirkende til 
forskellen i begyndelsen kan også være et 
større vægttab initialt på LKD, et vægttab 
der ligeledes udlignes efter 1 år. 

En anden vigtig faktor er risikoen for ar-
teriosclerose ved henholdsvis LKD og høj 
kulhydratindhold. LKD reducerer triglyce-
rider mere end høj kulhydratkosten mens 
HDL holder sig uændret. Meta-analyser 
peger på ensartet effekt på LDL kolesterol 
og apolipoprotein B af de to kostformer. 
Studier, der undersøger effekten af for-
skellige former for fedt og protein ved lavt 
og højt kulhydratindhold, fi ndes ikke, men 
begge vil kunne påvirke resultaterne ved 
sådanne undersøgelser.

Undersøgelser af reduceret 
kulhydrat i kosten ved T2D 
(CUTDM)

Når man vil undersøge effekten af en 
LKD (proof-of-concept), snarere end om 
individer kan indtage en bestemt kost over 
længere tid, kan det være nødvendigt 
med studier af kortere varighed med om-
hyggelig kontrol af kostindtagelsen.

Amirsalar Samkani sammenlignede 
den akutte effekt af en moderat reduceret 
kulhydrat høj protein kost (CRHP) med 
den konventionelt anbefalede diabetes 
kost (CD) (30 E% KH, 40 E% fedt, 30 
E% protein versus 55 E%, 30 E%, 15 E% 
respektivt). 16 T2D blev undersøgt med 
morgenmad og frokost to på hinanden føl-

gende dage i et overkrydsningsforsøg. En 
kontinuert glukosemåling viste, at CRHP 
kosten reducerede døgnglukosekoncen-
tretionen med 10% og glukosevariabilite-
ten med 41%. Postprandielle glukose- og 
insulinkoncentrationer blev reduceret med 
henholdsvis 14% og 22%, og VAS score for 
mæthed steg 7%.

Mads Skytte sammenlignede kort-
tids effekten af en moderat reduceret 
KH høj protein kost (CRHP) kost med en 
konventionel diabetes kost (CD) (30 E% 
KH, 40 E% fedt, 30 E% protein vs 50 E%, 
33 E%, 17 E% respektivt). Studiet var et 
randomiseret, overkrydsningsforsøg på 2 
x 6 uger af 28 T2D, hvor 14 startede med 
CRHP kosten og 14 på CD kosten i 6 uger, 
og derefter krydsede over til den anden 
kost i 6 uger. Al kost blev udleveret, og 
patienterne skulle opretholde konstant 
vægt og motionsniveau under forsøget. 
De 6 ugers behandling blev afsluttet med 
en måltidstest.

Resultaterne efter 6 uger viste et fald i 
HbA1c efter CRHP kosten på 6,2 mmol/
mol sammenlignet med 0,8 mmol/mol på 
CD kosten, og 24 timers glukosekoncen-
tration faldt 13%. Fedtfraktionen i leveren 
blev signifi kant reduceret, hvilket ned-
sætter risikoen for senere leversygdom. 
Fastende triglycerid, total cholesterol og 
non-HDL-cholesterol faldt signifi kant på 
CRHP kosten, hvilket kan medføre lavere 

risiko for arteriosclerose på længere sigt. 
Måltidstesten viste 60% reduktion i post-
prandiel glukoseareal, insulin sekretionen 
faldt 24%, det insulinogene index steg 31% 
og beta-celle følsomhed for glukose steg 
45%. Beta-cellerne secernerede mindre 
proinsulin, som udtryk for mindre stress 
og bedre funktion. VAS score for mæthed 
steg 18%.

Konklusion: Hvad kan opnås med 
en lav kulhydrat kost ved Type 2 
diabetes?

Sammenlignet med den i dag anbefalede 
høje kulhydratkost kan en kost med mo-
difi ceret reduktion af kulhydratindholdet 
til 30 E% på 6 uger reducere HbA1c sva-
rende til 1-2 antidiabetiske præparater, 
reducere døgnglukosekoncentration, ned-
sætte variation i døgnglukosekoncentra-
tionen, reducere leverfedt, forbedre insu-
linproduktion i beta-cellerne, og forbedre 
den aterogene profi l af lipider. Denne kost 
giver større mæthed, hvilket kan føre til 
vægttab. Meta-analyser viser imidlertid at 
effekten af lav kulhydrat kost forsvinder 
efter ca. 1 år. Dette skyldes formentlig 
nedsat komplians hos diabetikerne. Vi 
mangler undersøgelser på mindst et års 
varighed for at vise om disse resultater kan 
opnås over længere tid.

Conventionel Diabetes Diet (CD)

Eksempler på måltider under CUT-DM studierne 

CUT-DM Projektet

Makronutrient fordelingen af CRHP og CD diæten ved CUT-DM projektet.
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SGLT-2 hæmmere ved 
hjertesvigt

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

I 2019 og specielt i 2020 har fokus ved de 
diabetologiske kongresser været på ef-
fekten af SGLT-2 hæmmere på hjertesvigt 
og nyresygdom hos patienter med type 
2 diabetes, men også som en behandling 
til patienter uden diabetes. Det er meget 
overraskende vist, at SGLT-2 hæmmerne 
er meget effektive i behandlingen af hjer-
tesvigt også til patienter uden diabetes.

SGLT-2 hæmmerne var ikke specielt 
populære, da de blev introduceret på 
grund af deres virkningsmekanisme, der 
indebærer en øgning i glukosurien på 
mellem 40-60 gram i døgnet med øget 
risiko for specielt urogenitale infektioner. 
Denne holdning blev ændret i 2015, da 
EMPA-REG OUTCOME studiet blev pub-
liceret og viste, at for første gang havde 
man et oral antidiabetikum, der sænkede 
blodglukose samtidig med at det primære 
endepunkt MACE (Major Advance Car-
diovascular Endpoints), der er sammensat 
af død af hjertekarsygdom, ikke-fatal 
myokardieinfarkt og ikke-fatal apopleksia 
cerebri blev reduceret. Risikoen for ind-
læggelse pga hjertesvigt blev reduceret 
med 35 %. I dag anbefales en SGLT-2 
hæmmer til patienter med etableret hjer-
tekarsygdom, eller hjertesvigt og/eller ny-
resygdom, som diskuteret af Peter Rossing 
i en anden artikel i dette temanummer af 
Lægemagasinet.

SGLT2 hæmmere – 
virkningsmekanisme

Vi ved meget omkring, hvordan SGLT-2 
hæmmere virker på glukosestofskiftet. De 
hæmmer re-absorptionen af glukose i ny-
rerne, hvorved der udskilles 40 – 60 gram 
glukose ekstra per døgn med urinen, der-
ved falder glukose i blodet, og da patien-
ten også mister kalorier via glukosurien, 
taber patienten i vægt (2-4 kg). Den osmo-
tiske diurese, som glukosurien medfører, 
er en af forklaringerne på, at blodtrykket 
falder 2-4 mm Hg under behandling med 
en SGLT-2 hæmmer.

Hvordan SGLT-2 hæmmere beskyt-
ter mod hjertesygdom, specielt effekten 
på hjertesvigt, er uafklaret. Der er flere 
hypoteser, der bl.a. omfatter ændrin-
ger i hjertets energiomsætning med en 
bedre energiudnyttelse via forbrænding 
af ketonstoffer, øget natriumdiurese og 
reduktion i aktiviteten af det sympatiske 
nervesystem. 

Effekten af SGLT2 hæmmere 
på kardiovaskulær sygdom og 
hjertesvigt ved type 2 diabetes

Der er aktuelt publiceret fire store ende-
punktsstudier omkring effekten af SGLT-2 
hæmmere på hjertekarsygdom ved type 2 

Viser resultaterne fra 4 store ende-
punktsstudier hvor SGLT-2 hæmmere 
blev sammenlignet med placebo. De 
grønne resultater er statistisk signifi-

kante. MACE står for det sammensatte 
endepunkt: død af hjertekarsygdom, 

ikke-fatal myokardieinfarkt og ikke-fatal 
apopleksia cerebri. CV død: Kardiova-

skulær død. HF: hjertesvigt. 
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diabetes (figur 1). Der er nogen variation 
i resultaterne mellem studierne, men alle 
studier viser en positiv effekt på risikoen 
for en kardiovaskulær hændelse. Som det 
fremgår af figur 1 reduceres MACE, der 
omfatter død af hjertekarsygdom, ikke-fa-
tal myokardieinfarkt og ikke-fatal apoplek-
sia cerebri. Empagliflozin reducerede også 
risikoen for at dø af hjertekarsygdom. I alle 
studierne er der en signifikant og klinisk 
yderst relevant reduktion i risikoen for at 
blive indlagt med hjertesvigt, der varierer 
fra 27 til 35 %, og denne effekt er signifi-
kant allerede efter få ugers behandling. 
De varierende resultater kan formentlig 
tillægges studiernes varighed og forskelle i 
de patientpopulationer, der deltog i studi-
erne. Effekten på hjertekarsygdom anses 
for at være en klasseeffekt.

Effekten af SGLT2 hæmmere 
på kardiovaskulære sygdom hos 
personer uden diabetes

I 2019 blev DAPA-HF studiet, hvor 4.744 
patienter med hjertesvigt (”ejection frac-
tion” < 40 %) blev randomiseret til 10 mg 
dapagliflozin eller placebo og fulgt i 18 
måneder, publiceret. I 2020 blev EMPE-
ROR Reduced studiet, der inkluderede 
3.730 patienter med hjertesvigt (”ejection 
fraction” < 40 %) randomiseret til 10 mg 
empagliflozin eller placebo og fulgt i 16 
måneder, publiceret. I de to studier var 
der inkluderet lige mange med type 2 
diabetes eller normal glukose tolerance 
(Figur 2), således havde 45 til 50 % i de to 
studier ikke type 2 diabetes. Patienterne 
var mere hjertesyge i EMPEROR Reduced 
med en ejection fraktion på i gennemsnit 
27 % mod 31 % i DAPA-HF studiet. Uanset 
forekomst af diabetes eller normal glukose 
tolerance var reduktionen i risiko for at 
blive indlagt med hjertesvigt reduceret 
med 30 % i begge studier. 

I en efterfølgende meta-analyse af de 
to studier fandtes en 13 % reduktion i total 

mortalitet og 14 % reduktion i kardiova-
skulær mortalitet. Ovennævnte resultater 
var uafhængige af alder, køn, og brug af 
angiotensin receptor antagonist eventuel 
i kombination neprilysin inhibitor (20 % 
af deltagerne i EMPEROR Reduced var i 
behandling med en angiotensin-receptor 
antagonist/neprilysin hæmmer). Reduk-
tionen i hjertesvigt var mest udtalt i grup-
pen med NYHA gruppe II sammenlignet 
med NYHA gruppe III-IV (33 % vs 13 %). 
Resultaterne var ikke forskellig i gruppen 
med eGFR < 60 ml /min sammenlignet 
med gruppen med eGFR > 60 ml /min (23 
vs 28 %).

Bivirkningerne i studierne var de vel-
kendte for SGLT-2 hæmmere, en øget 
forekomst af urogenitale infektioner, en 
lille øget risiko for ketoacidose samt at do-
sis af diuretika ofte skulle reduceres.

Den samlede konklusion er, at reduk-
tionen i indlæggelse pga. hjertesvigt er 
uafhængig af glukosetolerancen, og at 
reduktionen er større end med noget an-

det lægemiddel vi benytter til behandling 
af hjertesvigt. I maj 2020 godkendte Food 
and Drug Administration (FDA) dapagliflo-
zin (Forxiga®) til behandling af hjertesvigt 
hos patienter med nedsat ”ejektion frac-
tion”, uanset om de havde diabetes.

Kliniske retningslinjer

I foråret 2020 blev retningslinjerne for be-
handling af patienter med type 2 diabetes 
og med erkendt hjertesygdom eller med 
meget høj risiko for en kardiovaskulær 
hændelse ændret til en anbefaling af, at 
de blev behandlet med en GLP-1 receptor 
agonist eller en SGLT-2 hæmmer uanset 
HBa1c niveau. Patienter med hjertesvigt 
blev anbefalet behandling med en SGLT-2 
hæmmer.

Formentlig vil de danske kardiologiske 
og endokrinologiske kliniske retningslinjer 
snart blive revideret til, at også til patienter 
uden diabetes men med hjertesvigt er en 
SGLT-2 hæmmer et godt valg. Hvornår 

Figur 2 viser resultaterne fra DAPA-
HF og EMPEROR Reduced studierne. 
For nærmere information se tekst. 
 Effekten på hjertesvigt er markeret 
med rødt. HFrEF står for hjertesvigt 
med reduceret ejection fraction. 
HF: hjertesvigt.

Figur 3. Forslag til behandling af hjertesvigt med en ACE eller en angiotensin receptor agonist, 
evt i kombination med neprilysin, der kan kombineres med en beta-blokker og en mineralokorti-
coid receptor antagonist som f.eks. spirex eller finerenone og en SGLT-2 hæmmer
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den skal benyttes i forhold til de øvrige 
lægemidler, vi behandler hjertesvigt er ak-
tuelt ikke klarlagt (figur 3). Formentlig skal 
de alle benyttes samtidigt.

En fremtidig algoritme for behandling 
af hjertesvigt kunne være som foreslået 
i figur 3, hvor behandlingen er en ACE 
eller en angiotensin receptor antogonist, 
eventuelt i kombination med en neprilysin 
hæmmer (Entresto®), der kombineres med 
en beta-blokker, en mineralokortikoidre-
ceptor antagonist (f.eks. spironolakton el-
ler finerenone) og en SGLT-2 hæmmer.

Konklusion

De sidste par år har der været øget fo-
kus på SGLT-2 hæmmerne. Initialt da de 
blev markedsført, var holdningen, pga 
glukosurien, at de kunne anvendes som 
præparat nummer 3 eller 4 i behandlingen 
af hyperglykæmien. Den holdning vendte 
med EMPA-REG OUTCOME studiet i 
2015, hvor det for første gang blev vist, 

at SGLT-2 hæmmere både kunne sænke 
blodglukose og beskytte mod hjerte-
karsygdom. Dette blev efterfølgende 
underbygget i 3 store endepunktsstudier 
(figur 1), og i 2019 og 2020 blev det vist, 
at de også beskytter mod hjertesvigt hos 
patienter uden diabetes. Effekten på blod-
glukose er minimal når eGFR er < 45 ml /
min, men effekten på hjertet synes at være 
uafhængig af eGFR ned til 20 ml /min. 
Dapagliflozin og Empagliflozin har også en 
beskyttende effekt på nyrefunktion både 
hos personer med type 2 diabetes og 
uden diabetes, som diskuteres i en artikel 
af Peter Rossing i dette temanummer om 
Diabetes. SGLT-2 hæmmerne er lette at 
benytte, da de doseres i én dosis uden 
optitrering.

Efter at denne artikel er skrevet er 
dapagliflozin (Forxiga) blevet godkendt i 
Danmark til behandling af "symtomatisk 
kronisk hjertesvigt med reduceret ejekti-
onsfraktion" hos patienter med diabetes 
eller normal glukosetolerance.
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SGLT-2 hæmmere og 
nyresygdom
SGLT-2 hæmmere – fra blodsukkersænkning via nyren, til beskyttelse af nyren.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED. 

PETER ROSSING, STENO DIABETES 

CENTER COPENHAGEN OG 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Den hyppigste årsag til udvikling af kro-
nisk nyresvigt er diabetisk nyresygdom. 
Dog vil hovedparten af personer med 
diabetes som udvikler diabetisk nyresyg-
dom ikke udvikle nyresvigt med behov for 
dialyse eller transplantation, men derimod 
dø en for tidlig død på grund af den for-
højede risiko for hjertekarsygdom der ses 
når diabetes og nyresygdom kombineres. 
Omkring 30-40 % af personer med diabe-
tes udvikler en eller anden grad af nyre-
sygdom med enten nedsat nyrefunktion 
(GFR) eller /og øget urin albumin udskil-
lelse. Klassisk defineres diabetisk nefropati 
som et forløb hvor der først er stigende 
urin albumin udskillelse, senere tab af 
nyrefunktion. Ved type 2 diabetes vil der 
være nogen med et mere ukarakteristisk 
forløb med nedsat nyrefunktion med nor-

mal albumin udskillelse. Her er risiko for 
nyresvigt dog væsentlig mindre.

Der skal derfor årligt screenes for for-
højet urin albumin udskillelse, gerne med 
(morgen)urin albumin / kreatinin ratio. 
Diagnosen kan stilles ved forhøjede vær-
dier til makroalbuminuri i gentagne prøver 
(mindst 2 ud af 3) (urin albumin / kreatinin 
ratio >300 mg/g kreatinin). Allerede i de 
tidlige stadier med mikroalbuminuri (30-
300 mg/g kreatinin i 2 ud af 3 prøver) er 
der indikation for opstart af behandling 
med ACE hæmmer eller Angiotensin II 
receptor blokker. Ofte er det nødvendigt 
at kombinere med andre antihypertensiva 
for at styre blodtrykket, som diuretika og 
calcium blokkere. Udover urin albumin 
monitoreres nyrefunktion (eGFR) årligt, 
og blodtryk kontrolleres løbende. Det er 
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nu 20 år siden studier viste at angiotensin 
II receptor blokkere (eller ACE hæmmere) 
skulle være en del af behandlingen hos 
personer med type 2 diabetes og diabetisk 
nyresygdom såvel ved mikroalbuminuri 

1) som makroalbuminuri 2). Studierne viste 
at blokade af renin angiotensin systemet 
kunne reducere udviklingen fra mikro- til 
makroalbuminuri og hos personer med 
makroalbuminuri kunne det kombinerede 
endepunkt med halvering af nyrefunktion, 
udvikling af nyresvigt eller nyredød, re-
duceres med ca. 20 % men ikke undgås. 
Siden har mange behandlinger været for-
søgt for at forbedre prognosen, herunder 
direkte renin hæmmere, ACE hæmmer + 
angiotensin II receptor blokade i kombi-
nation (dobbelt blokade), erytropoietin, 
antiinflammatoriske stoffer, endothelin re-
ceptor antagonister, d vitamin analoger og 
meget mere men alt sammen uden effekt, 
eller med bivirkninger som har stoppet 
forsøgene.

De seneste år har dog budt på en 
række landvindinger med stor betydning 
for behandlingen af nyresygdom ved 
diabetes, og måske også for behandling 
af ikke-diabetisk nyresygdom. Her skal fo-
kuseres på natrium glukose co-transporter 
2 hæmmere (SGLT-2 hæmmere) hvor to 
studier med nyresygdom som primært 
endepunkt har vist imponerende effekter. 
Der har også været interessante fund med 
GLP1 receptor agonister, endothelin re-
ceptor antagonisten atrasentan, og senest 
mineralocorticoid receptor antagonisten 
finerenone, men fokus her skal være på 
SGLT-2 hæmmerne som på baggrund af 

de seneste års resultater nu anbefales ved 
type 2 diabetes og nyresygdom i flere in-
ternationale guidelines og danske behand-
lingsvejledninger.

SGLT-2 hæmmere blev introduceret 
som blodglukose sænkende medicin, og 
det blev understreget, at fra at nyrerne 
havde været ”ofre”, der kunne rammes 
og skades af diabetes med udvikling af 
nyresygdom, skulle diabetes nu behandles 
ved hjælp af nyren, ved at udskille over-
skydende blodglukose gennem nyren 
ved filtration. Egentlig et såre simpelt 
koncept, at skille sig af med overskydende 
glukose ved at udskille det. Da det var et 
nyt behandlingsprincip, var der initialt lidt 
bekymring for om nyren kunne tage skade 
af at filtrere mere glukose end normalt, 
eller om andre stoffer end glukose kunne 
blive tabt med sukkeret i urinen. Den ar-
velige sygdom familiær renal glukosuri der 
normalt er ret symptomfattig blev brugt 
som eksempel på at det næppe var farligt 
at øge glukoseudskillelsen via nyren. Det 
blev klart at effekten på blodsukkeret 
krævede bevaret nyrefunktion så ved GFR 
under 60 ml/min/1,73m2, og især under 
45 var effekten på blodglukose beske-
den/manglende og derfor blev stofferne 
kun indicerede til personer med bevaret 
nyrefunktion. Som en stor og positiv over-
raskelse skulle det vise sig at stofferne 
havde nyre og hjertebeskyttende effekter 
ned til svært nedsat nyrefunktion, trods 
den manglende effekt på blodglukose ved 
lav nyrefunktion.

De spændende resultater begyndte 
med SGLT-2 hæmmeren empagliflozin og 

studiet EMPA-REG, som skulle vise at stof-
fet kunne sænke blodsukkeret på en måde 
som var sikkert for hjertet, efter regler som 
FDA og EMA lavede for al ny blodglukose 
sænkende medicin. EMPA-REG viste ikke 
bare at empagliflozin var sikkert, men at 
risikoen for fatal og non fatal hjertekarsyg-
dom (MACE) blev nedsat signifikant med 
14 % hvilket var et stort fremskridt, og der 
var positiv effekt på hospitalisering for 
hjertesvigt 3). Dertil viste studiet en stor ef-
fekt på forværring af nyresygdom, dels ud-
vikling af albuminuri som blev reduceret 
med 38 %, men også risiko for fordobling 
af serum kreatinin (halvering af nyrefunk-
tion) blev reduceret med 44 % og kronisk 
nyresvigt blev reduceret med 55 % 4). Det 
var jo et hjertestudie, og dermed ikke så 
mange der udviklede disse endepunk-
ter, det var sekundære endepunkter, 
og der var derfor en del reservation i 
fortolkningen af resultaterne for nyren. 
Fundene blev imidlertid bekræftet i de 
tilsvarende hjertekar studier med canag-
liflozin CANVAS 5) og dapagliflozin studiet 
DECLARE-TIMI58 6). Som anført havde 
alle studier det til fælles at det var studier 
i populationer med type 2 diabetes og tid-
ligere hjertekarsygdom eller høj risiko for 
hjertekarsygdom, men ikke nødvendigvis 
med høj risiko for nyresygdom. Knap så 
entydigt resultat blev vist med ertugliflozin 
i Vertis CV studiet. 7)

Det første studie af personer med type 
2 diabetes og nyresygdom (eGFR 30-
90ml/min/1,73m2 og urin albumin creati-
nin ratio 300-5000 mg/g kreatinin dvs ma-
kroalbuminuri og alle i RAS blokade) var 

Behandling af personer med type 2 diabetes og 
nyresygdom (CKD) skal indeholde kontrol med livs-

stilsfaktorer og risikofator kontrol for alle, for de fleste 
RAS blokade og en SGLT-2 hæmmer, og for dem med 

høj hjertekarrisiko evt. hjertemagnyl. (fra 11)
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CREDENCE studiet fra 2019. Det bekræf-
tede de meget positive nyredata, og viste 
30 % nedsat risiko for udvikling af halve-
ring af nyrefunktion, kronisk nyresvigt el-
ler død af hjerte eller nyre sygdom 8). Del-
tagerne skulle have nyrefunktion over 30 
ved inklusion men fortsatte behandlingen 
ned til dialysegrænsen. Studiet viste at ef-
fekten på endepunktet var uafhængigt af 
nyrefunktionen ved start af studiet, det vil 
sige at selv ved GFR 30-45 hvor der ingen 
effekt er på blodglukose er den nyrebe-
skyttende (og hjertebeskyttende) effekt 
bevaret, uden øget risiko for bivirkninger 
vel at mærke.

Studiet viste også effekt på hjertekar-
sygdom i denne population. Dermed var 
den første nye behandling af diabetisk 
nyresygdom siden RAS blokade i 2001 en 
realitet, ovenikøbet med effekt størrelser 
som var større end ved RAS blokade. 
I 2020 blev resultaterne af det næste 
nyrestudie præsenteret med SGLT-2 
hæmmeren dapagliflozin. Dette studie, 
DAPA-CKD inkluderede personer med 
kronisk nyresygdom med albuminuri på 
200-5000 mg/g kreatinin, eGFR 25-75 
ml/min/1.73m2. Vel at mærke havde en 
tredjedel af deltagerne slet ikke diabetes, 
men nyresygdom på baggrund af blandt 
andet hypertension, glomerulonefritis IgA 
nefropati mm. (uden cystenyre eller aktiv 
immunosuppresiv behandling). Studiet 
fandt igen en stor (39 %) reduktion i risiko 
for halvering af nyrefunktion (50 % fald 
i eGFR) kronisk nyresvigt eller nyredød, 
svarende til at blot 19 personer skal be-

handles i 2,2 år for at forhindre et ende-
punkt 9). Det er bemærkelsesværdigt at 
effekten på dette endepunkt var helt uaf-
hængigt af om deltagerne havde diabetes 
eller ej. Samlet blev dødelighed reduceret 
med 31 %.

Begge nyrestudier blev i øvrigt stop-
pet før tid på grund af de overvældende 
positive resultater. I begge studier var type 
1 diabetes ekskluderet, så selvom SGLT-2 
hæmmeren dapagliflozin er godkendt til 
type 1 diabetes, er der ingen nyrestudier 
ved type 1 diabetes. Der er substudier 
fra korte studier ved type 1 som indikerer 
positive effekter også ved type 1 diabetisk 
nyresygdom men det mangler oplagt at 
blive ordentligt undersøgt.

Med hensyn til bivirkninger viste de 
første store studier øget risiko for genital 
svampeinfektioner, mens risiko for urin-
vejsinfektion ikke er sikkert øget undtagen 
måske hos ældre kvinder med tendens til 
recidiverende infektioner. Der er en meget 
lille risiko for diabetisk ketoacidose, ikke 
øget ved DAPA-CKD studiet, men klart 
øget (men lav) i CREDENCE studiet.

Metaanalyser tyder på en nyrebeskyt-
tende effekt såvel tidligt hos personer 
med hjertekarsygdom eller risikofaktorer 
selv med enten normal GFR eller normal 
albuminuri, som hos dem med manifest 
nyresygdom hvor det er bedst under-
søgt 10).

På baggrund af disse resultater anbe-
fales det i nye globale retningslinjer at alle 
med type 2 diabetes og diabetisk nyresyg-
dom (eGFR over 30 ml/min/1.73m2, og 

forhøjet albuminuri især over 300 mg/g 
kreatinin) behandles ikke kun med RAS 
blokade, men også med en SGLT-2 hæm-
mer (se figur) 11). Dette er i overensstem-
melse med studierne, ja man kan endda gå 
ned til eGFR på 25 i DAPA-CKD, men det 
er ikke i overensstemmelse med stoffernes 
officiell indikation, der desværre stadig er 
bestemt af den blodglukose sænkende 
effekt (dvs stop ved eGFR <45) men som 
formentlig snart vil ændres i Europa som 
det er sket fex i Canada og USA.

Konklusion

SGLT-2 hæmmere blev introduceret for at 
sænke blodglukose gennem nyren, men 
har vist sig at beskytte nyre (og hjerte) 
selv ved nedsat nyrefunktion. Effekterne 
er meget betydelige, og det er derfor 
vigtigt at alle det overvejes for alle med 
type 2 diabetes (og måske snart også ikke-
diabetisk nyresygdom) eGFR >25-30 og 
albuminuri at starte en SGLT-2 hæmmer 
med nyrebeskyttende effekt.
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Insulin icodec –  
basalinsulin én gang om ugen

Introduktion

For 100 år siden arbejdede Frederick 
Grant Banting og Charles Herbert Best in-
tensivt i MacLeod-laboratoriet i Toronto på 
at isolere ekstrakter i blodet fra pancreas. 
Disse ekstrakter indeholdte insulin og 
viste sig at kunne helbrede diabetes i pan-
createktomerede hunde – og med hjælp 
til at forfine ekstrakterne fra biokemikeren 
James Collip blev den første diabetes-
patient behandlet med eksogent insulin 
allerede i 1922. Dermed var livreddende 
medicinsk behandling af diabetes en rea-
litet, og siden har millioner af mennesker 
med diabetes draget fordel af insulinbe-
handling. Banting og hans chef, John Ma-
cLeod, blev tildelt Nobelprisen i fysiologi 
og medicin i 1923 for disse skelsættende 
opdagelser.

Danmark har også vigtige aktier i den 
tidlige udvikling af insulin. Hans Christian 
Hagedorn og August Krogh skaffede 
sig hurtigt rettighederne til insulin, som 
Banting, Best og Collip havde overdraget 
til University of Toronto for et symbolsk 
beløb, og i 1923 etablerede de Nordisk 
Insulinlaboratorium med henblik på at 
udvikle og producere insulin til patienter 
med diabetes. Insulin har en halveringstid 
i plasma på 4-6 minutter, hvorfor Ha-
gedorn var optaget af at forlænge absorp-
tionshastigheden af administreret insulin. 
Ved at blande insulin med proteinet pro-
tamin fra laks fik han insulin og protamin 
til at danne små krystaller, som efter admi-
nistration ved neutralt pH forlængede ab-
sorptionen og dermed virkningen af den 
administrerede insulin. I 1950 blev neutral 
protamin Hagedorn (NPH)-insulin (med 
en halveringstid i plasma på 5-10 timer) 
markedsført, hvormed patienter med dia-
betes fik adgang til den første basalinsulin. 
Siden da er der udviklet insulinanaloger, 
der har endnu længere halveringstider og 
dermed er velegnede til administration én 
gang daglig. Og nu ser det ud som om, 
at patienter med diabetes inden for en 
overskuelig fremtid kan få gavn af insulin 
icodec, der kun skal administreres én gang 
om ugen.

Brug af basalinsulin i moderne 
behandling af type 2diabetes

Insulin er et potent glukosesænkende 
medikamina og dermed effektivt til at 
forebygge mikrovaskulære komplikationer 
(retinopati, nefropati og neuropati) hos pa-
tienter med diabetes, men da insulin virker 
uafhængigt af blodsukkerniveauet og er et 
anabolt hormon, er insulinbehandling også 
associeret med risiko for hypoglykæmi og 
vægtøgning. Hypoglykæmi fører til frygt 
for hypoglykæmi, der reducerer compli-
ance og dermed effekten af behandlingen, 
samt forebyggende ’snacking’, der bidra-
ger til yderligere vægtstigning og yderli-
gere metabolisk dysfunktion. Med udvik-
lingen af nyere glukosesænkende stoffer 
som glucagon-like peptide 1 (GLP-1)-
receptoragonister, dipeptidylpeptidase 
4 (DPP-4)-hæmmere og sodium-glucose 
cotransporter 2 (SGLT2)-hæmmere, der 
ikke er associeret med øget risiko for hy-
poglykæmi og vægtøgning, anbefales det 
at initiere insulinbehandling så sent som 
muligt i behandlingen af type 2-diabetes. 
Dette er blevet endnu mere relevant, 
eftersom behandling med GLP-1-recep-
toragonister og SGLT2-hæmmere også 
afstedkommer vægttab og reduceret risiko 
for major adverse cardiovascular events 
(MACE) (dvs. apopleksi, myokardieinfarkt 
og død af kardiovaskulær sygdom) hos pa-
tienter med type 2-diabetes og høj risiko 
for kardiovaskulær sygdom (behandling 
med basalinsulin betragtes som havende 
en neutral effekt på risikoen for MACE). 
Herudover har SGLT2-hæmning vist sig 
at bremse progressionen af diabetisk 
nyresygdom og forebygge risiko for ind-
læggelse på grund af hjertesvigt. Af disse 
årsager anbefales det ikke at initiere be-
handling med basalinsulin, før 3-stofsbe-
handling, typisk med metformin + SGLT2-
hæmmer + GLP-1-receptoragonist, ikke 
længere er tilstrækkeligt til at opretholde 
glykæmisk kontrol. Selvom dette udsky-
der initieringen af insulin hos den enkelte 
patient, er der stadig et stort behov for 
insulin, da ingen af de nye behandlinger 
ser ud til at kunne forhindre progression 
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af type 2-diabetes. Desuden har moderne 
multifaktoriel diabetesbehandling heldig-
vis gjort, at patienter med type 2-diabetes 
bliver ældre og dermed lever i længere 
tid med diabetes. Det, kombineret med, 
at desværre stadig flere og flere udvikler 
type 2-diabetes, gør, at mange patienter 
fortsat har brug for behandling med basa-
linsulin.

Insulin icodec – ny basalinsulin 
designet til administration én gang 
om ugen

Der har igennem de sidste årtier været 
fokus på at udvikle basalinsulin, der af-
stedkommer god glykæmisk kontrol med 
1) så lille risiko for hypoglykæmi som mu-
lig, 2) begrænset kropsvægtstigning, 3) så 
ensartet en virkningsprofil gennem døgnet 
som mulig og 4) størst mulig fleksibilitet 
samt bekvemmelighed for patienterne 
og dermed øget compliance og fasthol-
delse af behandling. De mest moderne 
basalinsuliner er egnet til administration 
én gang daglig med en vis fleksibilitet (fx 
kan administrationstidspunktet for insulin 
degludec (Tresiba®) ændres, hvis det ikke 
er muligt at tage det på samme tidspunkt 
hver dag; dog skal der gå mindst 8 timer 
mellem indsprøjtning af to doser). Insulin 
icodec er udviklet af Novo Nordisk A/S til 
administration én gang ugentlig og udgør 
dermed en betydelig og for mange pa-
tienter kærkommen nyudvikling inden for 
basalinsuliner.

Insulin icodec er baseret på strukturen 
af humant insulin med tre aminosyre-
substitutioner, der forhindrer enzymatisk 
nedbrydning og dermed sikrer molekylet 
stabilitet, samt binding til C20-fedtdisyren 
icosan, der resulterer i en stærk og reversi-
bel albuminbinding og dermed reducerer 
receptormedieret clearance af insulin 
icodec (se fig. 1). Insulin icodec bundet til 
albumin udgør et inaktivt depot, hvorfra 
der kontinuerligt frigives aktivt insulin 

icodec, som virker på normalvis via insulin-
receptorer i vævene. De ovenfor nævnte 
egenskaber gør insulin icodec velegnet 
til administration én gang ugentligt. Ved 
steady-state, som opnås efter 3-4 ugent-
lige doseringer, er den frie koncentration 
af insulin icodec i blodet samt dets gluko-
sesænkende effekt meget stabil. I fase I af 
insulin icodecs kliniske udviklingsprogram 
viste insulin icodec sig at være veltolereret 
og der blev ikke identificeret sikkerheds-
problemer.

Effekt og sikkerhed af insulin 
icodec – nye data fra det kliniske 
fase IIprogram

I hovedstudiet af det kliniske fase II-
program for insulin icodec blev effekten 
og sikkerheden af insulin icodec (700 en-
heder/ml) administreret én gang ugentligt 
sammenlignet med insulin glargin (100 
enheder/ml) administreret én gang dag-
ligt. 247 patienter med type 2-diabetes i 
alderen 18-75 år, der ikke tidligere havde 
modtaget insulinbehandling og havde util-
strækkelig glykæmisk kontrol (HbA1c 53-
80 mmol/mol) på trods af behandling med 
metformin ± DPP4-hæmmerbehandling 
blev randomiseret til 26 ugers behandling 
med en af de to insuliner i et dobbeltblin-
det, double-dummy-design. Lidt over 
halvdelen af deltagerne var mænd. Gen-
nemsnitligt var deltagerne knap 60 år og 
havde en diabetesvarighed på ca. 10 år, en 
kropsvægt på 90 kg (body mass index ca. 
31 kg/m2), en HbA1c på ca. 64 mmol/mol 
og en fasteplasmaglukose på 10 mmol/l. 
Knap halvdelen af deltagerne fik udover 
metformin også en DPP4-hæmmer. Start-
dosis af insulin icodec var 70 enheder/
uge og startdosis af insulin glargin var 10 
enheder/dag; begge blev optitreret efter 
prædefinerede optitreringsregimer med et 
mål for selvmålt blodsukker før morgen-
mad på 3,9-6,0 mmol/l.

Efter 26 uger var HbA1c (primært ende-

punkt) faldet med 11 mmol/mol (fra 64 til 
52 mmol/mol) i gruppen af patienter be-
handlet insulin glargin og med 15 mmol/
mol (fra 65 til 50 mmol/mol) i gruppen af 
patienter behandlet insulin icodec. For-
skellen imellem de to ændringer var ikke 
statistisk signifikant. Der var heller ikke 
statistisk signifikant forskel på, hvor meget 
fasteplasmaglukose faldt i de to grupper 
(3,3 mmol/l i insulin icodec-gruppen og 
3,0 mmol/l i insulin glargin-gruppen). I 
begge grupper øgedes kropsvægten gen-
nemsnitligt ca. 1,5 kg igennem de 26 uger. 
I de sidste to uger af behandlingsperioden 
blev glykæmisk time in narrow range (dvs. 
andel af tid, hvor interstitiel glukosekon-
centration i subcutis er 3,9-7,8 mmol/l) 
evalueret ved hjælp af FreeStyle Libre Pro 
(intermittently scanned continuous glu-
cose monitoring). I insulin icodec-gruppen 
var time in narrow range 66,1 % og i in-
sulin glargin-gruppen var den signifikant 
lavere, 60,7 %, svarende til 78 minutter 
længere i insulin icodec-gruppen. Tilsva-
rende faldt den gennemsnitlige værdi 
af 9-punktshjemmeblodsukkerprofiler 
signifikant mere i insulin icodec-gruppen 
(0,44 mmol/l) i forhold til i insulin glargin-
gruppen (primært drevet af lavere post-
prandiale værdier efter morgenmad og 
frokost). Endelig var den ugentlige insul-
indosis i de sidste to uger af studiet signi-
fikant lavere i insulin icodec-gruppen sam-
menlignet med insulin glargin-gruppen 
(229 vs. 284 enheder/uge). Der var kun 
ét tilfælde af svær hypoglykæmi (kognitiv 
påvirkning og behov for ekstern assistance 
for at kupere tilfældet) i studiet (i insulin 
icodec-gruppen) og der var ikke signifi-
kant forskel mellem de to grupper med 
hensyn til risikoen for svær og klinisk sig-
nifikant hypoglykæmi (<3.0 mmol/l). Der 
blev herudover ikke observeret alvorlige 
utilsigtede hændelser, der kunne tilskrives 
behandling med insulin.

To øvrige kliniske fase II-studier er gen-
nemført. I det ene blev forskellige titre-

Fig. 1. Strukturen af insulin icodec. Øverst 
ses insulin icodec-molekylet og nederst ses 
den primære struktur med rækkefølgen af 
aminosyrer i A- og B-kæden med illustration 
af binding til C20-fedtdisyren icosan via en 
såkaldt spacer (2× (oligoethylen glycol(OEG) 
γ-L-Glu)). Disulfidbroer i / imellem de to poly-
peptidkæder er indikeret med fuldt optrukne 
linjer. Med rødt er angivet de tre steder, hvor 
der i forhold til humant insulin er ændret i ami-
nosyresekvensen (én substitution i A-kæden 
og to substitutioner i B-kæden samt fjernelse 
af den C-terminale aminosyre threonin i B-
kæden).
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ringsregimer for insulin icodec undersøgt 
og i det andet blev to forskellige strategier 
for, hvordan man kan skifte fra eksiste-
rende basalinsulinregimer til insulin icodec 
undersøgt. Forfatterne bag disse studier 
konkluderer, at et titreringsmål på 4,4-7,2 
mmol/l (hjemmeblodsukkermåling før 
morgenmad) sikrer god glykæmisk kontrol 
med lav risiko for hypoglykæmi blandt 
patienter med type 2-diabetes, og at skift 
fra præeksisterende basalinsulinregimer 
kan ske ved hjælp af en initial loading dose 
(svarende til det dobbelte af den første 
dosis), så man undgår en midlertidig stig-
ning i blodsukker.

Insulin icodec og fremtiden

På baggrund af de lovende resultater fra 
det kliniske fase II-program resumeret i 
det ovenstående har Novo Nordisk A/S 
iværksat det kliniske fase III-program 
ONWARDS (a once-weekly insulin ana-
logue exploring new options for diabetes 
treatment) omfattende ca. 4.400 patienter 
med diabetes og bestående af mindst 6 
kliniske fase III-studier, der har til formål 
at etablere langtidsvirkningerne og -sik-
kerheden af insulin icodec i kombination 
med forskellige andre glukosesænkende 
medikamina og i forskellige patientpopu-

lationer inkl. patienter med type 1-dia-
betes. Hvis resultaterne af ONWARDS 
ikke bringer negative overraskelser, lader 
det til, at patienter med diabetes kan få 
gavn af en basalinsulin, der kan admini-
streres kun én gang ugentlig inden for 
en overskuelig fremtid. Der er ingen tvivl 
om, at en reducering fra 365 injektioner 
om året til kun 52 vil være en stor fordel 
for patienterne. Desuden vil en én gang 
ugentlig basalinsulin give mulighed for 
kombinationsbehandling med én gang 
ugentlige GLP-1-receptoragnister analogt 
til kombinationen af insulin degludec og 
liraglutid i Xultophy®, hvor to daglige sub-
kutane injektioner kombineres til én. Der 
vil givetvis i nogle tilfælde også komme til 
at være udfordringer i relation til behand-
ling med insulin icodec. F.eks. må tiden og 
klinisk erfaring med insulin icodec afgøre, 
hvordan man bedst håndterer sygdoms-
perioder, hvor patienten pludselig bliver 
småt spisende, perioder, hvor patienter 
ændrer livsstil (f.eks. aktivferier og lign.) 
eller overdoseringssituationer. Men den 
tid, den sorg; indtil videre bør vi glæde 
os over, at ny og patientvenlig innovation 
fortsætter med at bygge videre på Banting 
og Bests opdagelser og Hagedorns ’opfin-
delse’ af basalinsulin.
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Med tiltagende hyppighed anvendes 
forskellige teknologiske værktøjer af 
personer med type 1 diabetes til at holde 
blodglukose nær-normalt, og livskvaliteten 
så god som muligt.

Insulinpumper

I starten af 1980’erne fik de første patien-
ter insulinpumpe i stedet for flere daglige 
injektioner med insulin. Studier har siden 
vist lavere HbA1c, færre hypoglykæmier, 
mindre udsving i blodglukose og større 
behandlingstilfredshed med den be-
handling. Insulinpumper bæres udenpå 
kroppen enten i en bukselomme eller 
bælte og har kateter til det subkutane væv 
(slangepumpe); de kan også være af typen 
patchpumpe som klæbes direkte til hu-
den, hvorfra en lille kanyle afgiver insulin. 
Alle pumper fyldes med hurtigvirkende in-
sulin hver 3. dag. Insulin afgives dels som 
en forprogrammeret basalrate, der oftest 
varierer over døgnet, og som bolusinsu-
lin, der aktiveres af personen selv for at 
dække kulhydraterne i måltiderne og/
eller korrigere et for høj blodglukose. De 
seneste 15-20 år er pumperne udviklet på 
flere punkter, og anvendelsen steget. Vur-
deringen er, at ca. 20 % af voksne og 80 % 
af børn med type 1 diabetes i Danmark 
behandles med insulinpumpe. Behandlin-
gen betales af regionerne.

Der er fordele og ulemper ved be-
handlingen. For at blive godkendt til 
behandlingen, skal visse kriterier være 
opfyldt – primært at HbA1c er højere end 
behandlingsmålet, eller at personen er i 
stor risiko for insulintilfælde. At anvende 
insulinpumpe kræver en del af brugeren. 
Det kræver en stor opmærksomhed på 
diabetes, og det at skulle bære udstyr 
24/7 er ikke tillokkende for alle. Fordelene 
er som anført mange. HbA1c sænkes ofte 
betydeligt, især hvis den har været høj 
før insulinpumpestart. Desværre kommer 
langt fra alle i mål angående behand-
lingsmålet (HbA1c < 53 mmol/mol). Som 
gruppe opnår, insulinpumpebehandlede 
dog lavere HbA1c end penbehandlede 
personer med type 1 diabetes. På Steno 
Diabetes Center Copenhagen (SDCC) 

anvender ca. 30% af voksne med type 1 
diabetes insulinpumpe. 

Bolusberegnere

For at få optimalt udbytte af insulinpum-
pebehandlingen, skal brugerne tælle kul-
hydrater i kosten. Desuden skal de kende 
deres kulhydratratio, dvs. hvor mange 
gram kulhydrater der kræver 1 enhed 
hurtigvirkende insulin, og insulinfølsom-
heden, som er hvor meget blodglukose 
falder på 1 enhed insulin. Begge disse 
parametre varierer oftest over døgnet. En 
bolusberegner (også kaldet en boluskal-
kulator) er indbygget i insulinpumperne 
og hjælper således med at udregne bo-
lusinsulin, når både blodglukose og de 
ønskede kulhydrater til måltidet indtastes i 
insulinpumpen.

Også hos personer, der behandles med 
flere daglige injektioner af hurtigvirkende 
insulin, er der evidens for at anvendelse 
af avanceret kulhydrattælling med bolus-
beregner giver lavere HbA1c og større 
behandlingstilfredshed. Dette er også vist 
i danske studier fra Hvidovre Hospital og 
SDCC (BolusCal og StenoABC). Nu om 
dage anvendes oftest apps på telefonerne 
til disse beregninger (Figur 1), enkelte 
anvender særlige blodglukosemåleap-

Teknologi til behandling af 
type 1 diabetes

AF FORSKNINGSLEDER, OVERLÆGE DR.MED. 

KIRSTEN NØRGAARD, STENO DIABETES 

CENTER COPENHAGEN

Fig 1: Eksempel på en app til bolusberegning 
for personer med diabetes, der anvender pen-
behandling; her MySugr appen.
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parater, der har en sådan bolusberegner 
indbygget. 

Kontinuerlige glukosemålere

Som et alternativ til mange smertefulde 
fi ngerprik for måling af blodglukose er 
der udviklet kontinuerlige glukosemålere, 
som udnytter, at der er korrelation mellem 
kapillær og interstitiel glukose. Med en 
sensor i underhuden kan der derfor opnås 
et godt estimat af blodglukose. Glukose-
målerne har gennemgået stor udvikling 
gennem de seneste 15 år, især er de ble-
vet mere nøjagtige.

Man kan inddele dem i CGM – som er 
den engelske forkortelse for typen, der 
løbende sender resultater fra sensor til en 
modtager (telefon, insulinpumpe, moni-
tor), og hvor brugeren kan få alarmer ved 
høje eller lave blodglukoseværdier. I Dan-
mark sælges CGM fra Dexcom og Med-
tronic. Dexcom-sensoren sidder i op til 
10 dage og kræver ikke kalibrering, mens 
Medtronic-sensoren sidder i 7 dage og skal 
kalibreres 2 gange dagligt med fi ngerprik. 
Den anden type kontinuerlig glukosemåler 
er fra fi rmaet Abbott og benævnes i daglig 
tale Libre. Sensorerne herfra sidder op til 
14 dage i underhuden og viser kun gluko-
seværdier, hvis brugeren opsøger dem ved 
scanning hen over sensoren med telefon 
eller monitor. Der er ikke muligheder 
for at få alarmer med det system. I disse 

dage lanceres dog en nyudvikling kaldet 
Libre2, hvor man netop kan få alarmer ved 
f.eks. høje og lave glukose værdier, men 
fortsat fås de øvrige glukoseværdier kun 
ved scanning. Betaling af CGM er altid 
regionernes ansvar, da de anses som be-
handlingsredskaber, mens Libre også kan 
være et hjælpemiddel, der skal betales af 
kommunerne ved velregulerede borgere. 
Ved HbA1c over 70 mmol/mol anses Libre 
dog som et behandlingsredskab, som der-
for skal betales af regionerne. Hvorledes 
Libre2 skal indpasses i dette system, er i 
skrivende stund uafklaret. 

Hybrid closedloop systemer

Et hybrid closed-loop system benævnes 
også en kunstig bugspytkirtel. Det er 
en insulinpumpe og en CGM, der sam-
arbejder, så insulinafgivelsen løbende 
justeres på basis af glukoseværdierne. 
”Hybrid” betyder, at personer, der anven-
der systemet, fortsat selv skal aktivere 
insulinafgivelse til måltiderne baseret på 
kulhydraterne. Det er endnu ikke lykkedes 
forskningsmæssigt at lave velfungerende 
”fuldt” closed-loop systemer, hvor der ikke 
skal tages måltidsinsulin. Der er aktuelt to 
FDA-godkendte hybrid closed-loop syste-
mer i USA; Medtronic 670G og Tandem 
ControI-IQ. I Europa er der tre godkendte 
systemer; Medtronic 670G, Medtronic 
780G og Tandem Control-IQ. I Danmark 

er endnu kun startet anvendelsen af 670G 
og dette kun igennem de seneste 1½ år.

Alle 3 hybrid closed-loop systemer viser 
både i studier og i daglig praksis markant 
bedre resultater end al den øvrige be-
skrevne teknologi. Medtronic 670G viser 
i studier og daglig klinik, at ca. 50 % opnår 
HbA1c de 53 mmol/mol, som er behand-
lingsmålet for de fl este med type 1 diabe-
tes. Studier med Tandem Control IQ fi nder 
ligeledes, at 50 % opnår behandlingsmålet, 
mens der med Medtronic 780G, den nye-
ste og mest aggressive hybrid closed-loop 
pumpe, endnu ikke foreligger publicerede 
data. På den amerikanske diabetes kon-
gres 2020 blev vist, at 61 % opnår HbA1c 
53 mmol/mol eller lavere med 780G pum-
pen. Det tal skal sammenlignes med, at i 
Danmark opnår kun ca. 25 % af alle med 
type 1 diabetes dette behandlingsmål. 

Fremtiden

Udviklingen på det teknologiske behand-
lingsområde foregår hastigt, så det er et 
spørgsmål, om vi har økonomien og viljen 
til at betale for, at personer med type 1 
diabetes tilbydes optimale redskaber. 
Redskaber, som både har potentialet til at 
reducere risikoen for sendiabetiske kom-
plikationer og lette den besværlige daglig-
dag. Det er klart, at sundhedsøkonomiske 
analyser fortsat skal støtte politikerne i 
denne beslutning.

Fig 2: En person med det eneste kommer-
cielle hybrid closed-loop system, som aktuelt 
er tilgængelig i Danmark; Medtronic Minimed 
670G. Her ses insulinpumpen med infusions-
slange til det subkutane væv og sensoren med 
transmitter til glukosemålingen, der ses på 
insulinpumpens skærm.
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