
www.laegemagasinet.dk

LÆGE
MAGASINET
Magasin for praktiserende læger og speciallæger

December 2021

35. årgang

ISSN Nr. 0902-1787

T E M A H Æ F T E

Diabetes
Ny revision af guidelines for 
behandling af type 2 diabetes  
på vej
AF OVERLÆGE OLE SNORGAARD

Fremtidens GLP-1 receptor  
agonister
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD

Update på SGLT-2 inhibitorer
PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED. PETER ROSSING

Albuminuri er (stadig) en  
vigtig markør
AF OVERLÆGE, KLINISK FORSKNINGSLEKTOR  
RIKKE BORG OG OVERLÆGE, SENIORFORSKER,  
DR. MED. FREDERIK PERSSON



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE 



LÆGEMAGASINET / TEMAHÆFTE  3 

Indhold

TEMA: DIABETES

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

Behandling af type 2 diabetes 5
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD

Ny revision af guidelines for behandling af type 2 diabetes på vej 6
AF OVERLÆGE OLE SNORGAARD

Fremtidens GLP-1 receptor agonister –  
et paradigmeskift i behandlingen af type 2 diabetes? 10
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. STEN MADSBAD

Update på SGLT-2 inhibitorer 12
PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED. PETER ROSSING

Albuminuri er (stadig) en vigtig markør 16
AF OVERLÆGE, KLINISK FORSKNINGSLEKTOR RIKKE BORG OG OVERLÆGE, SENIORFORSKER,  
DR. MED. FREDERIK PERSSON

Smertefuld perifer diabetisk neuropati: udbredelse og behandling 18
AF 1. RESERVELÆGE, PH.D. CHRISTIAN STEVNS HANSEN

Type 2 diabetes kosten – Hvor står vi? 22
AF PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED. THURE KRARUP

Ansvarshavende:
Cand. polit John Vabø

Redaktør
Cand. polit John Vabø
Tlf. 39 90 80 00
Dir. 39 48 51 06/39 48 51 07
e-mail: john@vaboe.dk

Redaktion:
Professor, overlæge dr. med.,  
Sten Madsbad

Artikler, pressemeddelelser, produkt-
informationer m.v. modtages på e-mail: 
tina@vaboe.dk, og skal være redaktionen 
i hænde senest 3 uger før udgivelsestids-
punktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres 
som orginalmateriale eller elektronisk som 
PDF, JPG. Citat tilladt med kildeangivelse.

Abonnement:
4 udgaver (incl. moms): 
Kr. 240,-

Adresseændringer m.v. bedes mailet til 
info@vaboe.dk
Ved henvendelse bedes abonnements-
nummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på 
magasinet).

e-mail:
info@vaboe.dk

Kontakt:
John Vabø, john@vaboe.dk
Tlf. +45 40 50 80 00

Udgiver:
Vabø Publishing ApS
Fjordternevej 16
4760 Vordingborg
Tlf. 39 90 80 00
ISSN Nr. 0902-1787

Layout og tryk:
Stibo Complete



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE 



LÆGEMAGASINET / TEMAHÆFTE  5 

Forkortet produktresumé

Forxiga (dapagliflozin), tabletter 5 mg og 10 mg

Indikationer:
1. Behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2 diabetes mellitus (T2D) (10mg tbl.) i tillæg til diæt og motion, enten som monoterapi når metformin 

ikke anses for velegnet pga. intolerance eller som tillægsbehandling til andre lægemidler til behandling af T2D. For studieresultater angående en kombination af be- 
handlinger, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i det komplette produktresume.

2. Behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 1 diabetes mellitus (T1D) (5mg tbl.) i tillæg til insulin ved BMI ≥27kg/m2, når insulin alene ikke giver til- 
strækkelig glykæmisk kontrol trods optimal insulin behandling.

3. Behandling af Hjertesvigt (HF) (10mg tbl.) til voksne til behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med reduceret ejektionsfraktion

4. Behandling af kronisk nyresygdom (CKD) til voksne (10 mg tbl.)

Dosering:
T2D: 10 mg x 1 dgl. Ved anvendelse i kombination med insulin eller et beta-cellestimulerende middel, kan det overvejes at give en lavere dosis af insulin eller det beta-cel- 
lestimulerende middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
T1D: 5 mg x 1 dgl. og kun som supplement til insulin. T1D patienter havde højere forekomst af diabetisk ketoacidose (DKA) end placebo behandlede og skal vurderes mhp. 
DKA risiko inden initiering af behandling. Ved høj risiko bør behandling ikke initieres. Behandling skal initieres og overvåges af specialister i T1D.
HF: 10 mg x 1dgl. I DAPA-HF-studiet blev dapagliflozin administreret sammen med andre behandlinger mod hjertesvigt.
CKD: 10mg x 1dgl. I DAPA-CKD-studiet blev dapagliflozin administreret sammen med andre behandlinger mod nedsat nyrefunktion. Nedsat nyrefunktion: På grund af be-
grænset erfaring anbefales det ikke at initiere dapagliflozin hos patienter med GFR <25 ml/min.
Nedsat nyrefunktion hos patienter behandlet med Forxiga for type 2-diabetes mellitus: Den glukosesænknende virkning af dapagliflozin er reduceret ved GFR <45 ml/min 
og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Hvis GFR falder til under 45 ml/min skal yderligere glukosesænkende behandling overvejes, hvis der 
er brug for yderligere glykæmisk kontrol.
Let-moderat nedsat leverfunktion: Ingen dosisjustering. Svært nedsat leverfunktion: Startdosis 5mg, kan øges til 10mg, hvis behandlingen er veltolereret. Type 1 diabetes: 
Forxiga 10 mg anbefales ikke til behandling af hjertesvigt eller kronisk nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes mellitus.
Pædiatrisk population (<18år): Sikkerhed og effekt ikke klarlagt.
Administration: Tages på et hvilket som helst tidspunkt af dagen med/uden mad. Tabletterne skal sluges hele.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Nedsat nyrefunktion: Det anbefales ikke at initiere behandling med dapagliflozin hos patienter med GFR <25ml/min. Den glukosesæn- 
kende effekt af dapagliflozin afhænger af nyrefunktionen og er reduceret hos patienter med GFR <45ml/min og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært nedsat ny- 
refunktion. Risiko for volumendepletering og/eller hypotension: Dapagliflozin øger diuresen, som kan medføre et moderat blodtryksfald og bør anvendes med forsigtighed 
hos patienter hvor et blodtryksfald udgør en risiko for patienten. Det gælder patienter i antihypertensiv behandling og med hypotension i anamnesen samt ældre. Diabetisk 
ketoacidose (DKA): Bør anvendes med forsigtighed ved øget risiko for DKA. DKA overvejes ved uspecifikke symptomer, som kvalme, opkastning, anoreksi, abdominalsmerter 
udtalt tørst, vejrtrækningsbesvær, konfusion usædvanlig træthed eller søvninghed. T2D: Sjældne tilfælde af livstruende/ letale DKA tilfælde er set, og ved mistanke stoppes 
behandlingen straks. T1D: Patienten vurderes mhp. DKA risiko inden behandling. Ved høj risiko initieres behandling ikke. Ved mistanke om DKA stoppes behandling straks. 
Det tilrådes, at monitorere ketonniveauet regelmæssigt i de første 1-2 uger og herefter efter behov. Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn): Dette er en 
sjælden, men alvorlig og potentielt livstruende tilstand. Ved mistanke seponeres Forxiga og behandling iværksættes straks. Urinvejsinfektioner: Udskillelse af glukose i urinen 
kan øge risikoen for urinvejsinfektion, og midlertidig seponering bør overvejes ved behandling af pyelonefritis eller urosepsis. Ældre (≥65år): Nyrefunktion og risiko for volu- 
mendepletering bør tages i betragtning. Hjertesvigt: NYHA klasse IV: Begrænsede erfaringer. Kronisk nyresygdom: Der er ingen erfaring med dapagliflozin til behandling af 
kronisk nyresygdom uden diabetes, som ikke har albuminuri. Patienter med albuminuri kan have større gavn af behandling med dapagliflozin.
Indeholder lactose.

Interaktion: Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af thiazid og loop-diuretika, med risiko for dehydrering og hypotension. T2D: Lavere dosis af insulin eller et ß-cel- 
lestimulerende middel kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi. T1D: Ved kendt risiko for hyppig/ alvorlig hypoglykæmi kan reduktion i insulindosis vær 
nødvendig ved initiering af dabagliflozin og reduktion bør foregå med forsigtighed.

Graviditet og amning: Bør ikke anvendes.

Trafikfarlighed: Patienter bør advares om risiko for hypoglykæmi, ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin.
Bivirkninger: Meget almindelig: Hypoglykæmi (sammen med SU eller insulin). Almindelig: Vulvovaginitis. Balanitis og relaterede genitale infektioner. Urinvejsinfektioner. 
Svimmelhed. Udslæt. Rygsmerter. Dysuri, polyuri. Forhøjet hæmatokrit. Nedsat renal kreatininclearance (under initial behandling). Dyslipidæmi. Diabetisk ketoacidose (ved 
Type 1-diabetes).

Udlevering: B. Tilskud: 10 mg Generelt tilskud, 5 mg klausuleret tilskud. Pakninger og priser: 5 mg 28 stk, 5 mg 98 stk, 10 mg 28 stk, 10 mg 98 stk. For dagsaktuel pris 
henvises til www.medicinpriser.dk.

Markedsføringsindehaver: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige, repræsenteret i Danmark ved AstraZeneca A/S, World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.
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Igen i år udgiver Lægemagasinet et tema-
hæfte omkring behandlingen af type 2 
diabetes – en stor gruppe af patienter på 
omkring 280.000 personer, hvor langt ho-
vedparten følges i almen praksis.

Ole Snorgaard diskuterer de nye ret-
ningslinjer, der er udarbejdet af Dansk 
Selskab for Almen Medicin og Dansk 
Endokrinologisk Selskab. De væsentlige 
budskaber er, at metformin forsat er 
det første tidlige valg af farmakologisk 
behandling. Har patienten med type 
2 diabetes klinisk hjertekarsygdom, er 
behandling med SGLT-2-hæmmer eller 
GLP-1-receptor agonist (GLP-1-RA) ledsa-
get af en reduceret dødelighed og lavere 
kardiovaskulær risiko. Er der hjertesvigt 
(LVEF < 60), anbefales behandling med 
en SGLT-2-hæmmer. Ved begyndende 
nyresygdom (mikroalbuminuri) forbygger 
SGLT-2-hæmmer og GLP-1-RA udviklin-
gen af manifest nyresygdom, og er der 
manifest nyresygdom (makroalbuminuri/
eGFR < 60 ml/min) reducerer en SGLT-
2-hæmmer faldet i eGFR.

Undertegnede har set i krystalkuglen 
og observeret, at nye meget potente 
GLP-1 receptor agonister vil blive mar-
kedsført i løbet af de næste par år. Læge-
midler, der medfører store vægttab på i 
gennemsnit 13 til 20 %. Vægttab, der fra 
diagnosetidspunktet af type 2 diabetes, 
vil medføre remission af diabeten hos 80-
90 % af patienterne og derved reducere 
risikoen for sendiabetiske komplikationer. 
Med de nye GLP-1 receptor agonister be-
handles årsagen til type 2 diabetes, nemlig 
overvægten.

Peter Rossing diskuterer SGLT-2 hæm-
merne. En gruppe af lægemidler, hvor 
der er publiceret mange resultater fra 
store kardiovaskulære endepunktsstudier. 
SGLT-2 hæmmerne har vist sig effektive 
i behandlingen af hjertesvigt og nyresyg-
dom hos patienter med såvel som uden 
diabetes. Peter Rossing gennemgår også 
udviklingen inden for SGLT-2 hæmmere 
de sidste 10 år, en meget overraskende 

udvikling som ingen havde gættet på, 
da de blev introduceret. I dag er SGLT-2 
hæmmerne også benyttet af kardiologer 
og nefrologer, også hos patienter uden 
diabetes. I artiklen er der gode praktiske 
råd i brugen af SGLT-2 hæmmere. 

De sendiabetiske komplikationer er et 
vigtigt område, hvor der er klare retnings-
linjer for, hvordan der skal screenes for 
disse komplikationer. Frederik Persson 
og Rikke Borg fokuserer på urinalbumin, 
der er hjørnestenen, når der screenes for 
den diabetiske nyresygdom, men også 
når type 2 patienten skal risikostratificeres 
i relation til hjertekarsygdom. De omtaler 
også, at en ny non-steroid aldosteron-
antagonist Finerenon, der formentlig vil 
blive markedsført i Danmark i 2022. Fine-
renon har i store studier vist at beskytte 
mod hjertekarsygdom og forværring af 
nyresygdom. 

Christian Stevns fokuserer på den 
diabetiske neuropati, som der specielt 
screenes for i forbindelse med ”kontrol 
af fødder”. Den perifere neuropati med 
smerter er besværlig at behandle og ofte 
med et utilfredsstillende resultat på trods 
af, at flere lægemidler har været forsøgt. 
Den autonome neuropati tester vi sjæl-
dent for, men er årsag til øget forekomst af 
f.eks. erektil dysfunktion og besvær med 
at tømme blæren, hvilket kan være årsag 
til recidiverende urinvejsinfektioner.

Thure Krarup diskuterer status om ko-
sten til personer med type 2 diabetes, der 
er et område præget af dårlig evidens for, 
hvad der er den bedste kost til diabetes-
patienten. Spørgsmålet er, spiser type 2 
patienten for meget kulhydrat, og hvad er 
gevinsten ved evt. at reducere kulhydra-
tindtaget, f.eks. på reguleringen af blod-
glukose, kropsvægt, fedtlever og lipidpro-
filen i blodet – find svaret i artiklen.

Sten Madsbad

Temahæftet 2021

Behandling af type 2 diabetes

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL
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Ny revision af guidelines for 
behandling af type 2 diabetes 
på vej

Siden 2011 har Dansk Selskab for Almen 
Medicinsk (DSAM) og Dansk Endokrino-
logisk Selskab (DES) arbejdet på en fælles 
behandlingsvejledning for type 2 diabe-
tes. Baggrundsnotatet fra den Nationale 
Rekommandationsliste fra Indsatser for 
Rationel Farmakoterapi (IRF) (1) har bi-
draget væsentligt til dette arbejde ved en 
systematisk gennemgang af evidensen fra 
kardiovaskulære endepunktsstudier, og 
om kort tid vil Medicinrådet bidrage med 
en yderligere uddybning af evidensen 
med fokus på forskellige patientgrupper.

Formidlingen af konsensus for den evi-
densbaserede farmakologiske behandling 
af type 2 diabetes har fra starten været en 
udfordring, især pga. af den hastighed, 
hvorved der er kommet væsentlige viden-
skabelige landvindinger, og den tid der går 
inden nye anbefalinger er implementeret i 
en fælles retningslinje.

I udarbejdelse af den nye revision er 
der på grund et betydelig personsam-
menfald i de forskellige arbejdsgrupper en 
historisk mulighed for, at vi endelig får en 
national konsensus på området.

Den reviderede DSAM/DES guideline 
er lige nu i offentlig høring (2), og denne 
artikel opsummerer de væsentlige bud-
skaber.

Alle med type 2 diabetes bør tilbydes 
hjælp til livsstilsændring, så tilbyd pa-
tienten henvisning til kommunal ’rehabi-
litering’. De fleste kommuner tilbyder et 
samlet forløb med sygdomsuddannelse, 
diætvejledning, fysisk træning og evt. ry-
gestop. Livsstilsændring har størst effekt 
tidligt i sygdomsforløbet.

Farmakologisk behandling af 
hyperglykæmien

Både internationalt og i de danske guide-
lines er metformin forsat det første tidlige 
valg af farmakologisk behandling, selvom 
der med rette og i lyset af den gunstige ef-
fekt af de nye lægemidler, sættes spørgs-
mål til dette. Igangværende studier vil 
forhåbentlig give en afklaring.

Organbeskyttelse
Har patienten med type 2 diabetes klinisk 
hjertekarsygdom er behandling med 
SGLT-2-hæmmer eller GLP-1-receptor 
agonist (GLP-1-RA) ledsaget af en reduce-
ret dødelighed og lavere kardiovaskulær 
risiko. Er der hjertesvigt (LVEF < 60) redu-
cerer behandling med SGLT-1-hæmmer 
dødeligheden og risikoen for indlæggelse 
for hjertesvigt. Er der begyndende nyre-
sygdom forbygger SGLT-2-hæmmer og 
GLP-1-RA udviklingen af manifest nyre-
sygdom, og er der manifest nyresygdom 
forbygger SGLT-2-hæmmer nyresvigt og 
død.

Disse klare og meget gunstige virk-
ninger er uafhængige af lægemidlernes 
glukosesænkende effekt, og de nye 
guidelines anbefaler derfor, at metformin 
suppleres med ét af disse lægemidler 
uafhængig af det fastlagte mål for HbA1c 
(se figuren nedenfor), hvis patienten har 
hjertekarsygdom, hjertesvigt eller nyre-
sygdom. I praksis bør man i den situation 
ikke afvente effekten af livsstilændring 
og metformin, men hurtigt supplere med 
SGLT-2-hæmmer eller GLP-1-RA. Den po-
sitive effekt ses i alle patientgrupper, også 
hos ældre, men her er risikoen for ophør 
pga. bivirkninger større.

Den nyrebeskyttende effekt af SLGT-
2-hæmmer (dapagliflozin og empagliflo-
zin) ses helt ned til 25 ml/min i eGFR, og 
det er nu en godkendt indikation.

Har patienten ikke manifest hjerte- eller 
nyresygdom, men blot mikroalbuminuri 
eller ophobede kardiovaskulære risiko-
faktorer, kan behandling med ét af disse 
lægemidler overvejes.

Glukosesænkende behandling,  
2. valget
Er der ikke hjerte- eller nyresygdom 
skræddersys den supplerende glukose-
sænkende behandling afhængig af det 
fastsatte behandlingsmål (HbA1c) og føl-
gende faktorer:
• den ønskede glukosesænkende effekt
• ønske om vægttab ved overvægt

AF OVERLÆGE OLE SNORGAARD, 

HVIDOVRE HOSPITAL
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• egenproduktion af insulin (ved tvivl må-
les C-peptid og evt. GAD-antistoffer)

• risiko for hypoglykæmi
• risiko for andre bivirkninger
• patientpræferencer i øvrigt
• pris

Her er der ingen ændringer i den nye revi-
sion af guidelines bortset fra, at evidensen 
for overvejelsen om at fortrække SGLT-
2-hæmmer eller GLP-1-RA ved betydelig 
overvægt ikke har samme styrke som ved 
hjerte- eller nyresygdom (kun vægttab), 
og er derfor ikke medtaget i algoritmen.

Glukosesænkende behandling,  
3. og 4. valget
Er der hjertekarsygdom, hjertesvigt eller 
nyresygdom bør 3. valget være SGLT-
2-hæmmer eller GLP-1-RA, hvis det ikke 
allerede indgår, ellers følger 3. og et 
eventuelt 4. valg de nævnte principper af-
hængig af HbA1c-mål. Dog vil GLP-1-RA 
erstatte DPP-4-hæmmer og insulin erstatte 
sulfonylurinstof (SU).

Der vil være følgende scenarier:
• Metformin + DPP-4 kan suppleres med 

SGLT-2-hæmmer og/eller SU/basal 
insulin, alternativt skiftes DPP-1 ud med 
GLP-1-RA inden eventuel senere sup-
plering

• Metformin + SGLT-2-hæmmer kan sup-
pleres med DPP-4-hæmmer/GLP-1-RA 
og/eller SU/basal insulin

• Metformin + SU kan suppleres med 
SGLT-2-hæmmer, DPP-4-hæmmer 
skiftes SU ud med basal insulin inden 
senere supplering

• Metformin + GLP-1-RA kan suppleres 
med SGLT-2-hæmmer og/eller SU/
basal insulin

Særlige grupper

Overvægt er central i patogenesen
SGLT-2-hæmmer og/eller GLP-1-RA er 
sammen med livsstilændring det ideelle 
tillæg til metformin behandlingen, men 
pris og bivirkninger sætter ofte begræns-
ninger. DPP-4-hæmmere er vægtneutrale, 

Figur 1:

A.  Hjertekarsygdom (uafhængig af HbA1c): Iskæmisk hjertesygdom, Cerebral iskæmi, arteriel in-
sufficiens. Behandlingen overvejes afhængig af HbA1c-mål ved mikroalbuminuri eller > 3 kardio-
vaskulære risikofaktorer1. Hjertesvigt (uafhængig af HbA1c): Påvist reduceret EF < 60. Kronisk 
nyresygdom (uafhængig af HbA1c): Makroalbuminuri eller mikroalbuminuri med eGFR < 60 ml/
min. Behandlingen overvejes afhængig af HbA1c-mål ved mikroalbuminuri og eGFR > 60 ml/min

B.  Afhængig af HbA1c-mål: Individuel vurdering baseret på ønsket glukosesænkende effekt, po-
tentiel vægtreducerende effekt (GLP-1-RA og SGLT-2-hæmmer), egen insulinproduktion (mål 
C-peptid og evt. GAD-antistof), potentielle bivirkninger, pris og patientens præferencer i øvrigt. 
Hverken DPP-4-hæmmer, sulfonylurinstoffer eller insulin medfører en øget kardiovaskulær ri-
siko. Anvendelse af pioglitazon er en specialistopgave og er derfor ikke medtaget i figuren.

1 Alder > 60 år; Mandligt køn; Familiær disposition til tidlig debut af kardiovaskulær sygdom 
(<55 år for mænd, < 65 år for kvinder); Dysreguleret hypertension > 130/80 mmHg trods be-
handling; Dyslipidæmi > 1,8 mmol/l trods behandling; Rygning > 10 pakkeår

men ofte er den glukosesænkende effekt 
ikke stor nok. SU og insulin, især hurtigt 
virkende, er ledsaget af vægtstigning.

Aftagende betacelle funktion  
(C-peptid)
Det er ofte relativt slanke patienter. Be-
handling med SGLT-2-hæmmer øger 
glukagon og ketonstoffer og tilfælde af 
ketoacidose er set. Den mest rationelle 
behandling vil være metformin og insulin, 
men er der hjerte- eller nyresygdom, bør 
den organbeskyttende effekt af SGLT-
2-hæmmer eller GLP-1-RA opretholdes 
hvis muligt.

Hypoglykæmi skal undgås (erhverv)
Hvis der ikke kan gives SU eller insulin, 
kan det være nødvendigt at anvende 
pioglitazon som det 4. lægemiddel efter 
metformin, SGLT-2-hæmmer og DPP-
4-hæmmer/GLP-1-RA.

Den skrøbelige ældre eller multisyge 
patient med type 2 diabetes
Det glykæmiske behandlingsmål bør juste-
res og medicinen gennemgås regelmæs-
sigt. Der tages hensyn til risikoen for ud-
vikling eller progression af mikrovaskulære 
komplikationer inden for den estimerede 
restlevetid. Behandling der forbedrer den 
kardiovaskulære risiko bør så vidt muligt 
opretholdes vel vidende at især behand-
lingen med GLP-1-RA nogle gange må 
opgives pga. bivirkninger hos den ældre 
patient. Der tages hensyn til aftagende ny-
refunktion: reduceret dosis/seponering af 
metformin, aftagende glukosesænkende 
effekt af SGLT-2-hæmmer under eGFR 
på 45 ml/min, seponering af SU og dosis-
reduktion af visse DPP-4-hæmmere ved 
eGFR < 30.

Risiko for hypoglykæmi: undgå SU og 
husk dosisreduktion og evt. seponering af 
insulin.
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Fremtidens GLP-1 receptor 
agonister – et paradigmeskift i 
behandlingen af type 2 diabetes?

Behandlingen af hyperglykæmien ved 
type 2 diabetes ændres ofte i disse år. 
Metformin har i mange år været den ini-
tiale behandling af type 2 diabetes, der an-
befales opstartet fra diagnosetidspunktet 
eller indenfor de første uger herefter. Ak-
tuelt diskuteres det, om en SGLT-2 hæm-
mer eller en GLP-1 receptor agonist skal 
afløse metformin som den initiale stan-
dardbehandling af hyperglykæmien. Bag-
grunden for diskutionen er deres positive 
effekter på kardiovaskulær sygdom, der er 
underbygget i store kardiovaskulære en-
depunkt studier, samt SGLT-2 hæmmernes 
positive effekt på hjertesvigt og den dia-
betiske nyresygdom. En evidens der ikke 
findes fra store studier for metformin.

Aktuelle forfatter tror ikke på, at SGLT-2 
hæmmerne på længere sigt bliver den 
foretrukne initiale behandling ved type 
2 diabetes bortset fra til patienter med 
hjertesvigt eller diabetisk nyresygdom. 
Formentlig vil de fremtidige GLP-1 recep-
tor agonister i form af Semaglutid 2.4 mg 
(Wegovy®), der er godkendt i EU og som 
forventes markedsført i Danmark i 2022, 
eller GLP-1/GIP agonisten Tirzepatide 
blive den foretrukne behandling; hvorfor 
diskuteres nedenfor. Begge GLP-1 recep-
tor agonister doseres én gang om ugen.

Hidtil har indikationen, og som fortsat 
er den vigtigste indikation for brugen 
af antidiabetika, været behandlingen af 
hyperglykæmien for at undgå udviklin-
gen af de sendiabetiske komplikationer i 
øjne, nyrer og nerver, at reducere risikoen 
for hjertekarsygdom og for at forbedre 
patientens almen tilstand. Effekten af en 
SGLT-2 hæmmer på hyperglykæmien er 
moderat, og mange patienter vil ikke opnå 
det terapeutiske mål for HbA1c med en 
SGLT-2 hæmmer alene, og endnu færre 
vil opnå remission af diabeten defineret 
som HbA1c < 48 mmol/mol (< 6.5 %) eller 
normal glukosetolerance med HbA1c < 38 
mmol/mol (< 5.8 %). En forventelig reduk-
tion i HbA1c vil være omkring 8-12 mmol/
mol. Baggrunden for SGLT-2 hæmmernes 
succes er deres overraskende positive ef-

fekt på risikoen for hjertekarsygdom, hjer-
tesvigt og den diabetiske nyresygdom. 

Effekt af fremtidige GLP-1 
receptor agonister på HbA1c

Effekten af semaglutid, såvel den aktuelle 
1 mg dosis og den fremtidige 2.4 mg 
dosis på hyperglykæmien, er signifikant 
større end en SGLT-2 hæmmer med en 
reduktion på op til 25 mmol/mol. Under 
behandling med Tirzepatide er set et fald 
på i gennemsnit 26 mmol/mol i HbA1c, 
og omkring 90 % har opnået en HbA1c < 
48 mmol/mol og 50 % har opnået normalt 
blodglukose med en HbA1c < 38 mmol/
mol. Bemærk at resultaterne er opnået 
i type 2 patienter med mange års dia-
betesvarighed, og som var i behandling 
med flere antidiabetiske lægemidler. Den 
nydiagnosticerede patient med type 2 
diabetes reagerer erfaringsmæssigt meget 
bedre på behandling med en GLP-1 re-
ceptor agonist med et større fald i HbA1c 
pga. en bedre egen insulinproduktion. 

Hvorfor skal de nye GLP-1 
receptor agonister være den 
initiale behandling?

Argumentation for at benytte de nye 
GLP-1 receptor agonister som initial 
behandling fra diagnosetidspunktet er 
specielt effekten på vægten. Hyperglykæ-
mien, hypertensionen og dyslipidemien 
ved type 2 diabetes drives i høj grad af 
overvægten og fedme. Semaglutid 2.4 mg 
har initieret vægttab på mellem 15-19 % 
og hos omkring 35-40 % af deltagerne et 
vægttab på > 20 %. Tirzepatide har i studi-
erne medført et vægttab på i gennemsnit 
12-14 %.

Vi ved, at ved et vægttab på over 10% 
og specielt på over 15 % hos ny diagno-
sticerede med type 2 diabetes eller hos 
patienter med kort diabetesvarighed (< 5 
år), vil anslået 80 % til 90 % af patienterne 
opnå fuld remission af deres diabetes, og 
oveni effekten af vægttabet per se skal 
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ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL



LÆGEMAGASINET / TEMAHÆFTE  11 

tillægges den antidiabetiske effekt som 
ovenfor beskrevet af Semaglutid 2.4 mg 
og Tirzepatid via en kraftig stimulation af 
insulinsekretionen.

GLP-1 receptor agonisterne inducerer 
heller ikke hypoglykæmi og er lette at 
benytte via én ugentlig injektion. GLP-1 
receptor agonister reducerer blodtrykket 
med omkring 5 mm Hg, og har en gunstig 
effekt på lipoprotein profilen. Monitore-
ring af hyperglykæmien er simpel og kan 
foregå ved måling af fasteblodglukose 
med f.eks. 1-2 ugers interval. Risikoen for 
udviklingen af de sendiabetiske komplika-
tioner minimeres eller forhindres. Vi ved, 
at god glykæmisk kontrol de første år efter 
diagnosen er af betydning for risikoen for 
at udvikle sendiabetiske komplikationer 

de mange efterfølgende år, selv hvis den 
glykæmiske kontrol forringes. Desuden 
er behandlingen simpel, da det ikke er 
nødvendigt at benytte flere antidiabetiske 
lægemidler. Ved brug af de nye GLP-1 
receptor agonister forbedres også patien-
ternes livskvalitet og fysiske funktion på 
grund af vægttabet. De nye GLP-1 recep-
tor agonister er derfor en rationel behand-
ling, hvor der fokuseres på at behandle 
patogenesen til type 2 diabetes. Det vi 
ikke ved aktuelt er længden af remis-
sionsperioden, samt om remissionen kan 
forsinke progressionen af type 2 diabetes 
med diabetesvarigheden

Den organbeskyttende effekt 
af SGLT-2 hæmmere og GLP-1 
receptor agonister

En af argumenterne for at anbefale SGLT-2 
hæmmerne er effekten på hjertekarsyg-
domme, men Semaglutid har både som 
tablet (Rybelsus®) og som injektion 1 mg 
(Ozempic®) vist en signifikant reduktion 
af risikoen for en kardiovaskulære hæn-
delse med omkring 24 % efter 2-3 års 
opfølgning, inklusiv apopleksia cerebri hos 
patienter med type 2 diabetes. Aktuelt un-
dersøges effekten af semaglutid 2.4 mg på 
hjertekarsygdom i det store kardiovasku-
lære endepunkt studie SELECT som har 
inkluderet 17.500 overvægtige personer. 
Tirzepatide effekt på hjertekarsygdomme 
undersøges ligeledes i et stort endepunkt 
studie, hvor resultaterne forventes i 2024. 
GLP-1 receptor antagonister synes at be-
skytte mod arteriosklerotisk hjertekarsyg-
dom, formentlig via en hæmning af den 
arteriosklerotiske proces, mens den meka-
nisme SGLT-2 hæmmerne beskytter mod 
hjertekarsygdom aktuelt er uafklaret.

Den organbeskyttende effekt er 
forskellig mellem GLP-1 receptor ago-
nister og SGLT-2 hæmmere, hvor SGLT 
2-hæmmere har god effekt på hjertesvigt. 
GLP-1 receptor agonisterne har ikke i de 
individuelle studier vist effekt på hjerte-
svigt, hvorimod meta-analyser har vist en 
reduktion på omkring 11% i risikoen for 
indlæggelse pga. hjertesvigt. I relation til 
nyresygdom er GLP1 RA vist at reducere 
udviklingen af makroalbuminuri, mens 
SGLT-2 hæmmerne også reducerer faldet 
i eGFR og risikoen for dialyse. I FLOW stu-
diet undersøges aktuelt semaglutids effekt 
på den diabetiske nyresygdom.

Bivirkningerne er forskellige for de 
grupper af antidiabetiske lægemidler. 
SGLT-2 hæmmerne har genitale infektio-
ner som hovedproblemet, evt. pollakisuri, 
mens kvalme, evt. opkastninger og æn-
drede afføringsvaner er bivirkningerne 
ved behandling med GLP-1 receptor 
antagonister, der dog kan reduceres ved 
langsom optitrering af dosis. Tabel 1 viser 
fordele og ulemper for de to grupper af 
lægemidler.

Kommentar

Hvorfor har vi ikke tidligere fokuseret på 
vægttab som den initiale behandling af 
type 2 diabetes? Det har været i fokus, 
men vi har også måtte erkende, at det 
har været vanskeligt eller umuligt at opnå 
et længere varende større vægttab med 
livsstilsændringer hos hovedparten af 
patienterne. Et forbigående vægttab på op 
til 5 % har ingen større effekt på remission 
af diabetes. Desuden har de fedmemidler, 
der har været tilgængelige, kun induce-

Tabel 1

Figur 1 viser et forslag til en ny behandlingsalgortime, hvor der primært fokuseres på at be-
handle årsagen til type 2 i diabetes, nemlig overvægten. Semaglutide 2.4 mg (Wegovy®) vil for-
mentlig være tilgængelig i Danmark i 2022. Tirzepatid plads i behandlingen af type 2 diabetes er 
aktuelt uklar, men et kardiovaskulær endepunkt studie vil formentlig blive afsluttet i 2024.
Når progressionen af diabeten nødvendiggør tillæg af nyt lægemiddel, vil formentlig en SGLT-2 
hæmmer til GLP-1 receptor agonisten være hensigtsmæssig. Metformin vil fortsat være attraktiv, 
da det er billigt og effektiv til at sænke blodglukose, og formentlig også har en positiv effekt på 
hjertekarsygdom. En DPP-4 hæmmer bør ikke kombineres med en GLP-1 receptor agonist. Basal 
insulin vil i fremtiden blive brugt mindre og hos hovedparten af patienterne først efter mange års 
diabetesvarighed, f.eks når hyperglykæmien ikke længere kan kontrolleres med en GLP-1 recep-
tor agonist, SGLT-2 hæmmer og metformin i kombination.
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ret et vægttab på op til 6-7 kg og været 
præget af bivirkninger i form af psykiske 
problemer og hjertekarsygdom.

Der er således intet nyt i at fokusere 
på vægttab som den initiale primære be-
handling af type 2 diabetes, men nu synes 
det at kunne blive en klinisk realitet – et 
paradigmeskifte er på vej, og formentlig vil 
behandlingen af type 2 diabetes blive fun-
damentalt ændret inden for de næste 2-5 
år. Diabetesbehandlingen vil blive lettere 
at håndtere for patienten og for behandle-
ren. På længere sigt vil remission af diabe-
ten også medføre en besparelse for sam-
fundet. Det er aktuelt type 2 patienterne 
med kardiovaskulære komplikationer eller 
sendiabetiske komplikationer, der er dyre 
at behandle.

Figur 1 illustrerer en behandlingsalgo-
ritme, der er rationel, da den fokuserer på 
det, der driver hyperglykæmien, nemlig 
overvægten. Som noget nyt vil mange af 
patienterne opnå en normal glukosetole-
rance og samtidig undgå den besværlige 
behandling og kontrol, der aktuelt karak-
teriserer type 2 diabetes.

Figur 2 viser vejen til insulinbehandling, 
hvor risikoen for hypoglykæmi og vægt-
stigning er minimal.

Figur 2. Når GLP-1 receptor agonisten og SGLT-2 hæmmeren ikke længere kan kontrollere 
hyperglykæmien, tillægges metformin. Denne kombination inducerer ikke hypoglykæmi, hvilket 
medfører, at behandlingen er simpel. Når insulinbehandling eventuel bliver nødvendig, fortsæt-
tes med GLP-1 receptor agonisten, SGLT-2hæmmeren og metformin. Hos hovedparten af pa-
tienterne vil en lille dosis af insullin være tilstrækkelig til at kontrollere hyperglykæmien, hvorfor 
risikoen for vægtstigning og hypoglykæmi er lille. Kombinationen af de 4 lægemidler er allerede 
i dag standardbehandling ved insulinbehandling, hvor det primært er GLP-1 receptor agonisten 
semaglutide 1 mg (Ozempic®), der benyttes.    

Update på SGLT-2 inhibitorer
SGLT2 hæmmere – fra blodsukkersænkning til organbeskyttelse.

PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED. PETER ROSSING

STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN OG 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det er omkring 10 år siden at SGLT2 hæm-
merne blev markedsført til behandling af 
forhøjet blodsukker. Dengang et nyt prin-
cip, hvor blodsukkeret blev sænket ved 
at øge udskillelsen af sukker i urinen, og 
man kunne dermed sænke blodsukkeret 
uafhængigt af insulin eller andre hormo-
ner. Der var også et lille vægttab, en vand-
drivende effekt, og en lille blodtrykseffekt, 
men alligevel var der nok ingen der havde 
forudset at dette nye behandlingsprincip 
ville føre til organbeskyttelse af både nyre 
og hjerte.

Ikke blot har vi siden set SGLT2 hæm-
mere beskytte mod hjertekarsygdom og 
død hos personer med type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom, samt beskyttelse mod 
tab i nyrefunktion ved diabetisk nyresyg-
dom, men også gode effekter ved behan-

dling af hjertesvigt. Ganske overraskende 
for et blodsukker sænkende stof, har man 
også set de gode effekter på nyresygdom 
og hjertesvigt hos personer uden diabe-
tes, men med hjertesvigt eller kronisk nyr-
esygdom uden diabetes.

SGLT2 hæmmerne blev som anført 
introduceret som blodsukker sænkende 
medicin, og da effekten på blodsukkeret 
aftager med faldende nyrefunktion (eGFR) 
var SGLT2 hæmmerne kun indicerede 
at starte når eGFR>60 ml/min/1.73 m2, 
mens behandlingen kunne fortsætte 
hvis den var startet ned til eGFR 45 ml/
min/1.73m2. Det er meget vigtigt at forstå 
at disse grænser for eGFR ikke skyldes 
bivirkninger ved lavere nyrefunktion, men 
som anført at der ikke er effekt på blod-
sukkeret.
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Det er endnu vigtigere at være op-
mærksom på at den nyre og hjertebeskyt-
tende effekt fortsat er tilstede selvom 
der ikke er effekt på blodsukkeret, og 
studierne som har undersøgt effekten 
af SGLT2 hæmmere på nyresygdom har 
inkluderet patienter med eGFR ned til 30 
ml/min/1.73m2 (i CREDENCE1 studiet 
med canagliflozin) eller 25 ml/min/1.73m2 
(i DAPA-CKD2 med dapagliflozin). I begge 
studier er man fortsat behandlingen helt 
ned til dialyse (og kunne faktisk fortsætte 
også hos personer i dialyse). Vi har det 
seneste år set analyser af dem som havde 
eGFR under 30 ml/min/1.73m2 fra begge 
studier, og hos disser personer er der 
stadig en god nyrebeskyttende effekt, 
og der er ikke nye bivirkninger. I det ig-
angværende EMPA-KIDNEY studie med 
empagliflozin inkluderer man personer 
med eGFR ned til 20 ml/min/1.73m2. 
Samme grænse på 20 ml/min/1.73m2 blev 
brugt i studierne med empagliflozin ved 
hjertesvigt med nedsat pumpefunktion 
(EMPEROR REDUCED) og med bevaret 
pumpefunktion (EMPEROR PRESERVED) 
med godt resultat for hjertesvigt og nyr-
esygdom.

Det er velkendt at når man starter en 
SGLT2 hæmmer er der et lille fald i nyre-
funktionen. Det afspejler formentlig den 
hæmodynamiske effekt, der reducerer det 
intraglomerulære tryk. Denne effekt er 

formentlig en vigtig del af forklaringen på 
den nyrebeskyttende effekt. Der er dog 
ingen grund til at være bekymret for at 
man taber meget nyrefunktion hos de per-
soner der starter med en lav nyrefunktion, 
da det akutte tab i nyrefunktion er mindre 
ved lavere start eGFR. Analyser har vist 
at det går lige godt uanset om nyrefunk-
tionen falder eller stiger efter start af 
SGLT2 hæmmer.

Som nævnt så man også den nyre-
beskyt tende effekt af dapagliflozin i 
DAPA-CKD hos dem der havde nyresyg-
dom som ikke var relateret til diabetes 
(især på grund af hypertension, glomeru-
lonefrit, kronisk nefropati, mens cystenyre 
og personer i immunsupprimerende 
behandling ikke var med). Nylige analyser 
har vist at såvel den nyrebeskyttende ef-
fekt, effekten på hjertesvigt og død var 
uafhængig af årsagen til nyresygdommen.

Det har været svært at forklare den 
nyrebeskyttende effekt. Som anført ov-
enfor mener man at fald i trykket inde i 
nyren (intraglomerulært) er af betydning. 
Det er muligt at en anden mekanisme er 
beskyttelse af nyren mod iltmangel. Ved 
diabetes bruges meget energi i nyren til 
at reabsorbere sukker og salt i de proksi-
male tubuli, og det fører i dyremodeller til 
inflammation og arvævsdannelse. SGLT2 
hæmmere blokerer denne transport pro-
ces og nedsætter dermed energiforbruget 

i nyren. Dyremodeller har vist effekter der 
støtter dette, og i et korttidsforsøg kunne 
vi også vise et højere iltindhold i nyren 
efter indtag af en SGLT2 hæmmer, men 
om effekten er vedvarende vides ikke. 3

Der er lavet analyser hvor man har set 
om det havde betydning for effekten af 
SGLT2 hæmmere på forværring af nyr-
esygdom, og hjertesvigt, om man havde 
hjertesvigt eller iskæmisk hjertesygdom på 
baseline, men effekten af SGLT2 hæmme-
ren er lige god i alle subgrupper.

Man har også set nærmere på den ned-
satte dødelighed i DAPA-CKD studiet 4. 
Lidt overraskende var det ikke død af 
hjertekarsygdom der var den vigtigste 
årsag til nedsat dødelighed, men derimod 
fald i død relateret til infektion og cancer, 
og i mindre grad hjertesvigts relateret 
død. Om SGLT2 hæmmere kan have en 
effekt på infektioner er uvist, og man må 
nok afvente yderligere data før man kan 
konkludere nærmere på dette. I tråd med 
dette fund, viste DARE 19 studiet, der un-
dersøgte om dapagliflozin kunne beskytte 
mod alvorligt forløb af Covid-19 infektion, 
en tendens til mindre organsvigt og død 
som dog ikke var signifikant (HR 0.8, p = 
0.16). Selvom SGLT2 hæmmere dermed 
ikke kan bruges mod Covid 19 infektioner, 
viste studiet at det var sikkert at fortsætte 
behandlingen selvom man blev syg, mens 
tidligere anbefalinger uden data havde an-
befalet at man skulle stoppe behandlingen 
hvis man blev smittet.

Indenfor hjertesvigt har det uden tvivl 
især været resultatet af empagliflozin 
studiet EMPEROR preserved der har 
været imødeset med størst spænding.

Hjertesvigt opdeles jo typisk i hjerte-
svigt med nedsat pumpefunktion 
(EF<40%) eller med bevaret pumpefunk-
tion (EF>40%). For hjertevigt med nedsat 
pumpefunktion har behandlingen i mange 
år har været betablokker, RAS blokade 
(nu evt angiotensin receptor blokker med 
neprilysin hæmmer (ARNI)), og aldosteron 
blokade med en mineralokortikoid recep-
tor blokker. Her har studier så for nylig 
med hhv empagliflozin i EMPEROR re-
duced og med dapagliflozin i DAPA-HF 
vist god effekt på hjertesvigt således at 
SGLT2 hæmmere anbefales i behandlin-
gen af hjertesvigt med nedsat pumpe-
funktion både hos personer med og uden 
diabetes.

For hjertesvigt med bevaret pumpe-
funktion har der dog ikke været nogen 
behandling der har vist signifikant beskyt-
tende effekt, selvom både aldosteron 
blokade og ARNI har vist tendenser til 
effekt. Derfor var der stor spænding om 
det første SGLT2 hæmmer studie i denne 
patientgruppe EMPEROR preserved5 som 
blev præsenteret i august 2021. Studiet 
var positivt som det første i denne patient-

Figur: Behandling af personer med type 2 diabetes og nyresygdom (CKD) skal indeholde kon-
trol med livsstilsfaktorer og risikofator kontrol for alle, for de fleste RAS blokade og en SGLT2 
hæmmer, og for dem med høj hjertekarrisiko evt hjertemagnyl. (fra 7)
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gruppe, og viste signifikant 21% fald I det 
primære endepunkt som var hospitaliser-
ing for hjertesvigt eller død, (med 415 
events i empagliflozin gruppen mod 511 i 
placebogruppen). Et 12 ugers studie med 
dapagliflozin i samme patientgruppe viste 
effekt på symptomer og fysisk kapacitet 
(PRESERVED HF), mens det store dapa-
gliflozin studie DELIVER endnu ikke er 
afsluttet. Med resultatet fra EMPEROR 
preserved har vi nu omsider en virksom 
behandling af hjertesvigt med bevaret 
pumpefunktion. Det er en patientgruppe 
som kan være mere vanskelig at identifi-
cere end dem med nedsat pumpefunk-
tion, men vigtig nu hvor der er en behan-
dling at tilbyde.

Fra studierne med SGLT2 hæmmere til 
hjertesvigt med nedsat pumpefunktion har 
analyser vist meget konsistent effekt på 
tværs af diverse subgrupper.

Som nævnt er effekten af SGLT2 hæm-
mere på nyresygdom og hjertesvigt lige 
god uanset om man har diabetes eller 
ej. En analyse fra DAPA-HF studiet med 
dapagliflozin til patienter med hjertesvigt 
med nedsat pumpefunktion, viste des-
uden, at hos dem som ikke havde diabetes 
ved baseline, kunne SGLT2 hæmmeren 
reducere udviklingen af ny diabetes i løbet 
af studiet med mere end 30%6. Interessant 

i forhold til tidligere studier der har vist 
forebyggende effekt på diabetes af enten 
livsstil, metformin, GLP1 receptor antago-
nist mm så var der med SGLT2 hæmmer 
en forebyggende effekt på diabetes, uden 
et fald i HbA1c som man ellers har set.

I løbet af det seneste år har flere SGLT2 
hæmmere fået indikation til behandling 
af hjertesvigt (empagliflozin og dapagli-
flozin) og dapagliflozin har fået indikation 
til behandling af kronisk nyresygdom. 
Det er vigtigt at SGLT2 hæmmere stadig 
er en blodsukker sænkende behandling 
som ikke giver hypoglykæmi. Det er dog 
mindst lige så vigtigt at vi ikke kun tænker 
på SGLT2 hæmmere som antidiabetisk 
medicin. De har i høj grad vigtige og i 
nogen grad ligefrem livsreddende effekter 
på hjertesvigt og kronisk nyresygdom, 
også ved en nyrefunktion hvor der ikke 
er effekt på blodsukkeret. Således er det 
vigtigt at vi identificerer dem som kan 
have gavn af behandlingen og får den 
implementeret. I den nationale kvalitetes-
database for diabetes behandling håber 
vi fra næste år at kunne måle på om be-
handlingen med SGLT 2 hæmmer eller 
GLP1 agonist er iværksat hos personer 
med diabetes og nyresygdom eller hjerte-
karsygdom. Det er vigtigt at også personer 
med hjertesvigt og kronisk nyresygdom 

uden også tilbydes behandlingen, i ove-
rensstemmelse med guidelines fra kardi-
ologisk selskab og nefrologisk selskab for 
henholdsvis kronisk hjertesvigt og kronisk 
nyresygdom

Konklusion

SGLT2 hæmmere blev introduceret for at 
sænke blodglukose gennem nyren, men 
har vist sig at beskytte nyre og hjerte også 
ved nedsat nyrefunktion. Effekterne er 
meget betydelige, implementering er der-
for afgørende.
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Albuminuri er (stadig) en 
vigtig markør
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Man har i lægearbejdet brugt urin til 
diagnostik i årtusinder. Diabetes mellitus 
betyder oversat ”sød urin”, hvilket antyder 
hvordan diagnosen blev stillet helt tilbage 
i det gamle Egypten. Indenfor nyresyg-
domme var og er undersøgelser af urin en 
naturlig hjørnesten. Der anvendes forskel-
lige opsamlinger og analyseres for både 
indholdsstoffer, biokemi og mikroskopisk 
morfologi (celler, casts, krystaller, mm) 
bl.a. ved infektion, inflammation, stendan-
nelse og ved vævsskade i både glome-
ruli, tubuli og urinveje. På Louvre i Paris 
hænger billedet ”Kvinden med vattersot" 
malet af den hollandske Girret Dou i 1663, 
og viser lægen, der holder en urinprøve 
op mod vinduets lys for at diagnosticere 
patientens tilstand (maleriet og patientens 
ødemer) kan ses på https://collections.
louvre.fr/en/ark:/53355/cl010063545).

Albuminuri som sygdomsmarkør

Ved sygdomme i nyrens glomeruli er uri-
nundersøgelse ofte den første forudsæt-
ning for at komme diagnosen nærmere.

Den præcise årsag til at proteiner (oftest 
målt i form af albumin) passerer den glo-
merulære membran fra blodet ud i urinen 
er ikke fuldstændigt klarlagt, ikke mindst 
fordi, det er svært at lave humane studier. 
Ved normalt fungerende fysiologi filtreres 
kun minimale mængder protein over den 
glomerulære barriere. Ved diabetisk ny-
resygdom menes sygdomsmekanismen 
at være at den forhøjede koncentration 
af glukose i blodet gennem længere tid 
medfører fibrosedannelse og inflammation 
i og omkring glomeruli og tubuli, således 
at der opstår ”utæthed” mellem endothel-
cellerne, der beklæder arteriolerne i kar-
nøglen i glomerulus. Dermed kan større 
molekyler som albumin passere ud i ultra-
filtratet, som efter passage gennem tubuli 
koncentreres til urin. Under passagen re-
absorberes en del af albuminet i tubuli, en 
proces som formodes at bidrage til inflam-
mation og fibrosedannelse i nyrevævet, og 
dermed en yderligere acceleration af de 
patologiske forandringer(1). 

Risikomarkør

Måling af albuminudskillelsen i urin er en 
anerkendt markør for øget sygdomsri-
siko på flere områder. Tilstedeværelse af 
albuminuri formodes at afspejle en grad 
af universel karskade, og hænger tæt sam-
men med øget risiko for at udvikle kronisk 
nyresvigt, både med og uden diabetes(2), 
samt øget risiko for iskæmisk hjertesyg-
dom(3), som igen forværres yderligere, 
ved faldende nyrefunktion, udtrykt ved 
den kreatininbaserede estimerede glo-
merulære filtrationsrate (eGFR)(4). En stor 
del af overdødeligheden ved nyresygdom 
skyldes hjertekarsygdom. Ved måling og 
fund af albuminuri kan man derfor kate-
gorisere patienten til både renal og kar-
diovaskulær risiko på et tidligt tidspunkt 
og dermed øge fokus på forebyggende 
behandling. Dette var rationalet bag Steno 
2 studiet(5), som netop dokumenterede ef-
fekten af aggressiv forebyggende behand-
ling af multiple risikofaktorer hos personer 
med type 2 diabetes og mikroalbuminuri. 
Studiet viste ved langtidsopfølgning efter 
8 års multifaktoriel indsats at føre til 7,8 
års længere overlevelse(6) og der sås signi-
fikant effekt på diabetiske komplikationer 
i bl.a. øjne og nyrer – således at færre 
personer udviklede kronisk nyresvigt med 
dialysebehanding(7).

Mål for behandling

Albuminuri kan også bruges som mål for 
effekt af behandling(8). Når den øgede ri-
siko er identificeret, er det vigtigt at starte 
en behandling som forebygger eller for-
sinker tab af nyrefunktion eller udvikling af 
hjerte-kar-sygdom. For alle personer med 
albuminuri er den grundlæggende be-
handling at starte blokade renin-angioten-
sin systemet med enten en ACE-hæmmer 
eller angiotensin II receptor blokker og 
have fokus på at optitrere til maksimal tålt 
dosis. Det er vigtigt at huske at starte be-
handling selv ved et normalt blodtryk, da 
det ikke udelukkende er blodtryksreduk-
tion, der giver den forebyggende effekt.

Ved nyresygdom er næste behand-
lingstrin SGLT2-hæmmere. Ved makro-

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010063545
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010063545
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albuminuri, med eller uden diabetes, kan 
SGLT2 hæmmeren dapagliflozin reducere 
mortalitet og reducere forekomst af hjerte-
kar-sygdom og forhindre progression til 
kronisk nyresvigt(9). Ved mikroalbuminuri 
og type 2 diabetes viser en ny metaana-
lyse at behandling med SGLT2 hæmmere 
kan forebygge hjertesvigt(10).

Næste trin på stigen hos personer med 
type 2 diabetes og tegn til nyresygdom er 
behandling med GLP-1 receptor agoni-
sterne liraglutid, semaglutid eller dulaglu-
tid, fordi der især er effekt på hjerte-kar-
sygdom, men også synes at være effekt 
på progression af nyresygdom. Hvorvidt 
GLP-1 receptor agonister også vil kunne 
bruges til non-diabetisk nyresygdom vil 
igangværende studier afklare.

Når behandling med RAS blokade, 
SGLT2 hæmmer eller GLP-1 receptor 
agonist er iværksat, vil en kontrolmåling af 
albuminuri give information om ønsket ef-
fekt. En stor metaanalyse(11) af studier med 
RAS blokade har vist at 30% reduktion af 
albuminuri efter start af behandling giver 
en forbedret prognose både for nyre og 
hjerte. Ligeledes har vi i en post hoc ana-
lyse af LEADER studiet med liraglutid(12), 
set at en reduktion i albuminuri på 30% 
eller mere hos personer med type 2 dia-
betes og forhøjet albuminuri, er forbundet 

med en væsentligt bedre prognose for 
hjerte-og nyre hændelser.

Seneste udvikling

Der er ny behandling på vej til personer 
med type 2 diabetes og mikro- eller ma-
kroalbuminuri. Den non-steroide aldoste-
ron-receptor-antagonist finerenon, som 
ventes introduceret i Danmark i løbet af 
2022, har i to store randomiserede studier 
vist at kunne beskytte mod hjerte-kar-
sygdom og forværring af nyresygdom(13, 

14). Især for personer med mikroalbuminuri 
betyder dette en ny mulighed for yderli-
gere forebyggelse og forbedret multifak-
toriel indsats. Behandlingsvejledninger 
forventes at blive opdateret på området 
over den kommende tid. Samtidig starter 
et randomiseret studie med finerenon til 
personer med non-diabetisk albuminuri, 
med fokus på nyrebeskyttende potentiale. 
Flere nye behandlingstyper er også under 
udvikling.

Fremtiden

Det er altså stadig vigtigt at måle albumi-
nuri, og heldigvis er vi ret gode til det i 
Danmark. Ved at kombinere data fra tre 
tværsnitsundersøgelser i almen praksis i 

Danmark, kunne vi for nylig konkludere 
at årlig måling af albuminuri hos personer 
med type 2 diabetes er steget fra 57% i 
2012 til 83% i 2020(15), hvilket tegner godt 
for kvaliteten af behandlingen generelt. 
Det er fortsat albuminuri og proteinuri, 
der er de dominerende urinmarkører. På 
trods af megen forskning vedrørende nye 
markører (både i urin og blod), er der ikke 
mange andre markører, der har fundet 
klinisk anvendelse. En interessant mulig-
hed er et særligt mønster af 273 peptider 
i urinen, som tidligere end albuminuri(16) 
kan forudsige risiko for at udvikle dia-
betisk nyresygdom(17), men indtil videre 
har konceptet ikke fundet udbredt brug 
i klinikken. Der er meget igangværende 
forskning på området, hviket meget vel 
kan føre til finere, mere specifikke diag-
nostiske muligheder, men indtil videre er 
albuminuri fortsat en valid, vigtig og velbe-
grundet markør.
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Smertefuld perifer diabetisk 
neuropati: udbredelse og 
behandling

Resumé

Diabetisk smertefuld neuropati er en hyp-
pig komplikation til diabetes, hvortil der 
eksisterer flere behandlingsmuligheder, 
der i nogen udstrækning kan reducere 
symptomer. Fuld symptomdækning er 
ikke garanteret. Der findes ingen kurativ 
behandling. 

Diabetisk smertefuld neuropati

Diabetisk neuropati er en samlebetegnelse 
for diabetiske skader på nervevæv i det 
perifere og det autonome nervesystem. 
I forløbet af diabetes kan alle former for 
nervevæv påvirkes af hyperglykæmi, 
dyslipidæmi, rygning og hypertension, 
hvilket kan medføre irreversible mikrova-
skulære og neuronale skader 1-4. Generelt 
gælder det at diabetisk neuropati først 
giver symptomer når skaderne på nerve-
vævet er irreversible. Dette gør sig også 
gældende for smertefuld perifer diabetisk 
neuropati (SPDN), hvor patienter oplever 
smerter i deres ekstremiteter5, 6.

Forekomst

SPDN er en udbredt komplikation til dia-
betes. Til trods for at risikoen for at have 
diabetisk neuropati er afhængig af alder 
og diabetesvarighed5, 6 ses det at SDPN 
forekommer hos 7-10% af nydiagnosti-
cerede diabetes patienter 7. SPDN har 
formentligt en prævalens på omkring 17% 
i danske diabetes ambulatorier8. Denne 
prævalens varierer globalt og er forment-
ligt højere i ikke-industrialiserede lande. 
Ofte ses det at SPDN udvikler sig tidligere 
i diabetesforløbet hos type 2 diabetes pa-
tienter sammenlignet med type 1 diabetes 
patienter 9.

Konsekvenser

SPDN har ofte alvorlige konsekvenser 
for patienten. Perifer neuropati herunder 
SPDN er forbundet smerter, som nedenfor 

beskrevet, ofte med nedsat stillingsans og 
muskelstyrke, hvilket disponerer til fald-
tendens og øget risiko for knoglebrud 10. 
Ydermere er SPDN forbundet med øget 
forekomst af angst og depression samt 
nedsat livskvalitet 10, 11. Desuden er SPDN 
forbundet med øget diabetisk komorbidi-
tet som eks. hjertekarsygdom, fodsår og 
amputationer og er relateret til tidlig død 
12, 13 10, 14, 15.

Diagnose

SPDN er en udelukkelsesdiagnose hvor 
andre tilstande, der kan være årsag til 
smerter skal vurderes inden diagnosen 
kan stilles. Eksempelvis kan visse kemote-
rapeutika og alkoholmisbrug lede til smer-
tefuld neuropati.

I praksis afhænger SPDN diagnosen af 
selvrapporterede symptomer fra patients 
side. Klassisk debutere SPDN ved smerter 
i fødderne, der kan brede sig proksimalt 
op ad underekstremiteterne og senere 
opstå i hænder og arme. Smerterne kan 
beskrives som prikkende, brændende, 
jagende, strammende eller frysende. 
Patienten kan ydermere beskrive øget 
smertefornemmelse ved berøring. Symp-
tomerne kan have tendens til natlig for-
værring 10, 16, 17. Symmetriske smerter og 
objektive tegn på neuropati styrke diag-
nosesikkerheden, dog ses det på trods 
af et klassisk symptom billeder at tegn på 
neuropati ved almindelige målemetoder 
ikke konsekvent er til stede ved SPDN9. 
Dette kan resultere i underdiagnosticering 
af komplikationen18, 19. Brug af validerede 
spørgeskemaer for smertefuld neuropati 
(Eks. DN-4 el. PainDetect) kan støtte diag-
nosticeringen. Hudbiopsier for små-fiber 
neuropati(tab af nerve i hud) kan støtte 
diagnosen, men der er dårlig korrelation 
mellem smerteintensitet og graden af 
biopsiverificeret neuropati20, hvorfor biop-
sitagning sjældent er nødvendig.
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Behandling

SPDN er behandlingskrævende. Der eksi-
sterer ingen behandling udviklet specifikt 
til SPDN, men flere stofgrupper har vist sig 
effektfulde.

Inden initiering af behandling er der af-
gørende at både behandler og patienter er 
bevidste om at symptomfrihed sjældent er 
opnåelig. Generelt gælder, at man kan for-
vente effekt hos halvdelen af patienterne 
med SPDN til cirka en halvering af smer-
teintensiteten21. Dysreguleret diabetes er 
en negativ prædiktor for god effekt.

Flere antiepileptika, serotonin/nordad-
renalin reuptake-hæmmere og tricykliske 
antidepressiva har vist at have effekt på 
smertefuld neuropati. Præparaterne er 
ligeværdige i behandlingen. Præparatvalg 
bør bero på vurdering at patients komor-
biditet og risiko for interaktion med øvrig 
behandling.

I praksis optitreres til smertefrihed, uac-
ceptable bivirkninger eller fuld dosis af 
det givne præparat. Ved manglende effekt 
afsluttes behandlingen og nyt præparat 
forsøges (Figur 1). Kombination af præpa-
rater kan forsøges ved brug af præparater 
med forskellig virkningsmekanisme. Her 
forligger der evidens for at gabapentin og 
venlafaxin har synergistisk effekt. Kombi-
nation af pregabalin og duloxetin har ikke 
vist samme synergi. Evidensen for kom-
binationsbehandling er dog svag. Kun få 
studier har sammenlignet effekten af præ-
parater mod hinanden 22. Behandling med 
opioider kan forsøges ved manglende 
effekt af ovenstående præparater. (Der 

henvises til den nationale behandlings-
vejledning for diabetisk neuropati under 
Dansk Endokrinologisk Selskab for detaljer 
om præparater og bivirkninger: https://
endocrinology.dk/nbv/diabetes-melitus/
diabetisk-neuropati/ ).

Medicinsk cannabis

Effekten af medicinsk cannabis er un-
dersøgt i få mindre studier med tvivlsom 
effekt på SPDN 23, hvorfor cannabis først 
bør forsøges efter anden behandling, er 
forsøgt.

Lidocain og Capsaisin

Lokal applikation af lidokain-gel på huden 
eller brug af lidokain-plaster (Versatis) kan 
forsøges. Nyligt er også capsacin-plaster 
(chili-ekstraktet Qutenza) gjort tilgænge-
lig. For begge behandlinger savnes dog 
entydig evidens for behandlingseffekt.

Alfa-liponsyre

Alfa-liponsyre er en antioxidant, der kan 
købes som kosttilskud i Danmark og er 
ikke godkendt som lægemidler. Få studier 
af årelang peroral behandling med 600 
mg dagligt sammenlignet med placebo 24, 

25 har vist effekt. Der er ingen kendte væ-
sentlige bivirkninger ved behandlingen. 
Evidensen for effekt er svag, men behand-
lingsforsøg er ikke kontraindicerede hos 
patienter med SPDN.

Fodpleje

For alle former for diabetisk perifer neuro-
pati inklusiv SPDN gælder det, at der som 
minimum udføres en årlig fodstatusunder-
søgelse inkluderende undersøgelse af vi-
brationssans (biotesiometri), undersøgelse 
for fejlstillinger, fissurer og callusdannelse 
samt identifikation af trykudsatte steder. 
Fodterapeutbehandling en gang i kvartalet 
ved perifer neuropati er anbefalelsesvær-
digt for at undgå fodsår og amputationer. 
Kontrol af at patienten benytter korrekt 
fodtøj er vigtig for at forebygge fodsår, 
specielt hos personer der tidligere har haft 
et fodsår. 

Fremtid

Der er i øjeblikket flere firmastudier i 
gang, der tester effekten af ny medicin for 
SPDN, men ingen præparater står overfor 
snarlig lancering på markedet.
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Type 2 diabetes kosten –  
Hvor står vi?

Den seneste konsensus fra den amerikan-
ske diabetes association (ADA) fra 2019 
konkluderer at der ikke er en ideel pro-
centfordeling af kalorier mellem kulhydrat 
(KH), protein og fedt hvorfor rådgivning 
skal baseres på individuel vurdering af 
spisemønster, præferencer og mål for dia-
betes behandlingen. 

Den eneste kostform der indtil nu har 
vist effekt på kardio-vaskulære endepunk-
ter, er Middelhavskosten, der omfatter 
plantebaserede fødeemner, fisk, oliven-
olie, mejeriprodukter i lav til moderat 
mængde, nedsat mængde rødt kød og vin 
i lav til moderate mængder, men som ikke 
giver en nøjagtig fordeling af makronutri-
enter.

Konsensus rapporten slår fast, at der er 
høj evidens for virkningen og kost-effekti-
vitet af ernæringsterapi ved diabetes, og at 
ernæringsbehandling er fundamental for 
diabetesbehandlingen.

Spørgsmålet er om disse anbefalinger 
giver tilstrækkelig vejledning af folk med 
diabetes.

Det er i dag ca. 40 år siden de første 
kostanbefalinger kom fra USA. Man an-
befalede en kost med 15 energiprocent 
(E%) protein, 30 E% fedt heraf højst 10 E% 
mættet fedt og 55-60 E% KH. De 30 E% 
fedt blev også anbefalet til befolkningen 
i USA og England i håbet om at reducere 
hyppigheden af iskæmisk hjertesygdom. I 
de efterfølgende år blev publiceret studier 
specielt fra Gerald Reavens (definerede 
Syndrom X eller det metaboliske syndrom) 
gruppe der kastede tvivl om det hen-
sigtsmæssige i en høj KH kost. I studier af 
type 2 diabetikere konkluderedes det at 
”anbefaling af høj KH lav fedt kost skulle 
genovervejes”, at ”multiple risikofaktorer 
for iskæmisk hjertesygdom forværres 
når personerne spiser en kost anbefalet 
til at reducere denne risiko" og at "en høj 
KH kost øger aterogene lipoproteiner og 
derfor ikke er ønskværdig hos alle diabeti-
kere”. En meta-analyse af randomiserede 
kontrollerede studier, der eksisterede da 
de første kostanbefalinger til befolknin-
gerne med 30 E% fedt blev introduceret i 
USA og England konkluderede, at 220 mil-
lioner i USA og 56 millioner engelske bor-
gere blev rådgivet uden at der lå videnska-
belig evidens bag anbefalingerne. Dette 

er samstemmende med, at det europæiske 
diabetesselskab i 2004 konkluderede, at 
der ikke er evidens for at anbefale 55-60 
E% KH i diabeteskosten.

Der er høj evidens for at det er 
mængden af KH i kosten ved T2D der 
er bestemmende for den postprandielle 
glukosestigning, mens fedt og protein 
har mindre betydning. Det glykæmiske 
index har kun lille betydning for gluko-
sestigningen. Der er derfor god grund til 
at genoverveje mængden af KH i kosten 
ved T2D.

Hvad er lav KH kost?

Personer med diabetes spiser stort set 
den samme mængde af makronutrienter 
som den øvrige befolkning: ca. 45 E% KH, 
36-40 E% fedt og 16-18 E% protein. En 
moderat reduceret KH indtagelse er 26-44 
E%, en lav KH kost 10-25 E% og en me-
get lav KH kost er <10 E%. Betydningen 
af en reduceret til lav KH kost i relation 
til bl.a. risikoen for hjertekarsygdom og 
kontrollen af hyperglykæmien ved type 
2 diabetes er kontroversiel på grund af 
manglende viden. Hertil kommer, at un-
dersøgelser af effekten af reduceret KH 
kan være vanskelige at tolke på grund af 
samtidige ændringer i vægt, motion og 
medicinering. Endvidere er der i en del 
undersøgelser tale om selvrapportering 
og usikker/nedsat komplians af fødeindta-
gelsen. Resultaterne af studierne med lav 
KH viser vurderet ud fra meta-analyser og 
oversigtsartikler, at korttidseffekten over 
uger af en lav KH kost sammenlignet med 
en høj er ca. 1 % (11 mmol/mol) lavere 
HbA1c, men at denne effekt forsvinder 
efter ca. 1 års opfølgning.

Undersøgelser af reduceret KH 
ved T2D

Når man vil undersøge patofysiologien 
ved T2D under reduceret KH indtagelse 
er det nødvendigt med omhyggelig kon-
trol af fødeindtagelsen, kropsvægt og 
brug af antidiabetisk medicin. Gannon og 
Nuttall gennemførte som de første studier 
med 20-30 E% KH, hvor kropsvægten 
samtidig blev holdt stabil, og al mad blev 
udleveret. De viste et fald i HbA1c hos 
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T2D fra 9-10 % (75-86 mmol/mol) til 7-8 % 
(53-64 mmol/mol) på 5 – 10 uger samt et 
fald i triglycerid sammenlignet med en høj 
KH kost (55 E%)

Vi har i en række undersøgelser (CUT-
DM) sammenlignet en reduceret KH høj 
protein kost på 30 E% KH, 30 E% protein 
og 40 E% fedt (CRHP) med den konven-
tionelt anbefalede kost til T2D med 50 
E% KH, 33 E% fedt og 17 E% protein (CD) 
(Tabel 1). Allerede de første to dage blev 
postprandielle glukose- og insulinkoncen-
trationer reduceret af CRHP diæten med 
henholdsvis 14 og 22 % og den gennem-
snitlige døgnglukosekoncentrationen blev 
reduceret med 10% sammenlignet med 
CD kosten.

PhD studenterne Mads Skytte og Amir-
salar Samkani sammenlignede CRHP med 
CD kosten i et studie, hvor al kost blev 
udleveret, og vægt og motion blev holdt 
konstant. Undersøgelsen blev efter 6 uger 
afsluttet med en måltidstest.

Resultaterne efter 6 uger viste et signifi-
kant forskelligt fald i HbA1c på 6,2 mmol/
mol (0,6%) (CRHP) mod 0,8 mmol/mol 
(0,1%) (CD). Den gennemsnitlige 24 ti-
mers glukosekoncentration faldt med 13%. 
Steatose i leveren blev signifikant reduce-
ret. Fastende triglycerid, total cholesterol 
og non-HDL-cholesterol blev reduceret 
signifikant på CRHP kosten som udtryk 
for en forbedret aterogen lipidprofil. Mål-
tidstesten viste nedsat postprandial glu-
koseareal på 60%, 24% reduktion i insulin 
sekretion og forøget beta-celle følsomhed 
for glukose på 45%. Proinsulin sekretionen 
fra beta-cellerne blev nedsat som udtryk 
for mindre stress på beta-cellerne. VAS 
score for mæthed øgedes 18%.

PhD student Mads Norvin Thomsen 
sammenlignede CRHP med CD kosten 
hos 72 T2D, der blev randomiseret til 6 
ugers kalorierestriktion enten i form af 
CRHP eller CD kost med henblik på at 
opnå et vægttab på 5,8 kg (5,9%) i begge 
grupper. CRHP kosten øgede signifikant 

faldet i HbA1c efter vægttabet sam-
menlignet med CD kosten (-1,9 mmol/
mol, (0,18%)), reducerede 24 timers 
glukosekoncentration med 0,8 mmol/l 
samt fastende triglycerid med 18%. Cho-
lesterol (total LDL og HDL) blev reduceret 
signifikant men ensartet i de to grupper. 
Mængden af fedt i leveren blev reduceret 
med 26% af CRHP kosten sammenlignet 
med CD.

I et andet studie fra almen praksis i 
England, har praksis siden 2013 som ru-
tine tilbudt oplæring i reduceret KH kost 
til personer med T2D og prædiabetes 
ved almen praktiserende læger og grup-
pekonsultationer med fokus på sukker, 
KH og glykæmisk index. I 2019 havde 128 
T2D (27%) af praksis populationen og 71 
med prædiabetes fulgt en lavere KH kost 
i gennemsnit 23 måneder. Hos T2D faldt 
median vægt fra 99,7 kg til 91,4 kg, og 
median HbA1c faldt fra 65,5 (8,1%) til 48 
(6,5%) mmol/mol i denne periode begge 
signifikante.

For personer med prædiabetes faldt 
median HbA1c signifikant fra 44 (6,2%) til 

39 (5,7%) mmol/mol. Medicinfri T2D re-
mission opnåede 46% af deltagerne og hos 
personer med prædiabetes opnåede 93% 
en normal HbA1c. Siden 2015 har denne 
almen praksis haft en relativ reduktion i 
ordination af antidiabetisk medicin, hvilket 
har ført til en reduktion af budgettet for 
udskrevet medicin på 50.885 engelske 
pund pr år mindre end gennemsnittet for 
området. Det skal påpeges, at studiet har 
den begrænsning, at der ikke var en kon-
trolgruppe, der spiste en normal KH kost.

Konklusion

Hos hovedparten af personer med T2D vil 
en reduktion af KH indtagelsen medføre 
et fald i HbA1c, fald i triglycerid og en 
reduktion af fedtindholdet i leveren, der 
bl.a. har betydning for kroppens insulin-
følsomhed. Reduceret KH kost giver øget 
mæthed og derfor bedre mulighed for 
vægttab. Meta-analyser viser imidlertid at 
de opnåede resultater forsvinder efter 1-2 
år, hvilket mest sandsynligt skyldes nedsat 
komplians hos T2D. En fremtidig opgave 
bliver, at forbedre denne komplians uden 
at øge byrderne for type 2 diabetikerne i 
form af øgede krav om vægttab og/eller 
øget motion, en gruppe der har svært ved 
at opfylde disse krav på grund af kompli-
kationer til T2D eller betydelig overvægt. 
Tabel 2 summerer de mulige effekter af 
reduceret KH kost.

CUT-DM Projektet

Tabel 1. Makronutrient fordelingen af CRHP og CD diæten ved CUT-DM projektet.

Tabel 2

Mulige effekter af et reduceret indtag af  
kulhydrater i kosten ved type 2 diabetes
• Reduceret HbA1c
• Reduceret glukosevariation over det enkelte måltid og over døgnet
• Mindre “stress” på de insulinproducerende beta-celler
• Reduceret triglyceridkoncentration i blodet
• Bedre aterogen lipidprofil
• Reduceret fedtmængde i leveren
• Øget mæthed
• Vægttab
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