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Sammendrag 
 
Introduksjon. Alle som jobber i helsevesenet vil støte på tilfeller av diabetes. Det er en 
verdensomspennende epidemi, og det finnes ennå ingen kur. Siden 1980 har antall 
individer med diabetes blitt firedoblet, til et globalt antall på 480 millioner voksne. Det er 
hovedsakelig diabetes type 2 som er ansvarlig for den enorme økningen og overvekt er en 
avgjørende drivkraft. I 2012 forårsaket diabetes 1,5 millioner dødsfall. Antall individer 
med komplikasjoner som hjertestans, slag, blindhet, nyresvikt og amputasjoner er enda 
høyere.  
Ordet ”tradisjon” er latin og betyr ”oveføre”. Tradisjonens oppgave er å skape historisk 
kontinuitet, ved å binde det gamle med det nye. Innholdet i en tradisjon er knyttet til 
elementer av særlig betydning for en gruppe eller samfunn. 
Historien om diabetes strekker seg flere tusen år tilbake i tid og er nedtegnet i noen av de 
eldste skriftlige kilder vi kjenner til.  
Forut for renessansen nevnes hovedsakelig diabetes type 1, men skillet mellom type 1 og 2 
ses i noen tekster. Noen skrifter går utover ren beskrivelse av sykdommen og gir noen råd 
om hvordan man kunne behandle sykdommen. Blant de aller tidligste skriftkildene ser 
det ut til at tradisjonell kinesisk medisin har de mest omfangsrike kildene og teoriene. 
Det mest markante veiskillet var de første utprøvingene av insulin i 1921. Forut for dette  
ledet diabetes type 1 uunngåelig til en døden. Selv om overgangen til insulin var 
revolusjonerende og brå, så kan de gradvise skrittene som ledet frem mot dette, spores 
helt tilbake til renessansen, muligens enda lenger. 
Blant de perorale antidiabetika som ble benyttet for diabetes type 2 er ikke 
utviklingsskillet like skarpt. Opphavet til metformin har røtter i middelalderen og andre 
substanser kan også skilte med en lengre historie. Det samme kan sies om teorier og råd 
om kosthold og livsstil. 
Diabetes går fra å være en sjelden sykdom til å bli en epidemi. Kontrasten ses også i de få  
behandlingsmulighetene som fantes tidligere mot det enorme tilbudet pasienter har idag.  
 
Formål. Formålet er å vise de lange linjene i historien om diabetes, med fokus på 
samtidige beskrivelser, teorier og behandling av sykdommen samt forskning og utvikling. 
Den historiske delen avsluttes ved overgangen til dagens behandlingsregime.  
 
Metode. Dette er en litteraturstudie som tar utgangspunkt i flere korte og en lengre 
historisk artikkel om diabetes, dels i fysisk format og dels fra internett.  
 
Resultat. Diabetes mellitus kan spores tilbake i alle de store medisinske skriftlige 
kildene blant de store medisinske tradisjonene. Forsøk på å behandle diabetes type 1 med 
dietter bidro til en forlengelse av livet for noen men forringet livskvaliet. Insulin er og var 
den eneste medikamentelle behandlingsmåten for diabetes type 1.  
For diabetes type 2 har det imidlertid blitt antydet sammenheng mellom alder,overvekt 
og diett i skrifter fra ayurvedisk og tradisjonell kinesisk medisin.   
Tidlige skrifter beskriver også sammenhenger vi fortsatt utforsker, nemlig mellom 
diabetes og akutt sykdom som infeksjonssykdommer. 
 
Nøkkelord. : Diabetes, mellitus, type 1, type 2, historie 
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1 Introduksjon 

  
Diabetes er en samlebetegnelse på flere kroniske stoffskiftesykdommer. Fellesnevneren er 
at blodglukosen patologisk forhøyet såkalt hyperglykemi.  Man ser forstyrrelser i 
omsetningen av fett, proteiner og karbohydrater (metabolske forstyrrelser).   
Hyperglykemi oppstår på grunn av mangel på hormonet insulin eller nedsatt 
insulinvirkning (insulinresistens) først og fremst i muskulatur og fettvev. Diabetes kan 
deles inn i flere (fire) hovedgrupper, som i virkeligheten er ulike sykdommer: 
  

1. Type	1-diabetes	mellitus	
2. Type	2-diabetes	mellitus	
3. Andre	typer	diabetes	som	MODY	(monogen	diabetes),	sykdommer	i	pankreas,	

forstyrrelser	i	endokrine	kjertler	(endokrinopati),	effekter	av	legemidler	og	annet.	
4. Svangerskapsdiabetes	(1,	2,	3).	

  
Hovedsakelig av hensyn til oppgavens lengdebegrensning omtales bare punkt 1 og 2 
nærmere. 
  
Diabetes mellitus type 1 er en autoimmun sykdom med destruksjon av cellene  i de 
Langerhanske øyene i pankreas. Av uvisse grunner generer immunsystemet antistoffer 
mot egne celler. Graden og hastigheten på destruksjonen resulterer i fullstendig eller 
delvis insulinmangel og det betegnes derfor som insulinkrevende diabetes (1).  
Da sykdommen oftest debuterer hos barn eller ungdom i puberteten, benyttet man 
tidligere navnet “juvenil diabetes”. Betegnelsen har imidlertid blitt borte da vi vet at også 
mange over 30 år får sykdommen. Av de under 30 år får ca. 300 diagnosen årlig i Norge. 
Totalt er rundt 25000 nordmenn rammet (3).  
Sykdommen utvikles sakte over flere år,  men symptomene vises når ca 90 % av de 
insulinproduserende cellene er døde. Mangelen på insulin resulterer i økt frisettning av 
frie fettsyrer (FFA) fra fettvevet (økt lipolyse), hvilket resulterer i att  kroppen utnytter 
FFA som energikilde i stedet for glukose. I denne prosessen oksideres fettsyrer som 
medfører dannelse  av ketonlegemer i leveren . Ketonlegemene består av acetoacetat og 
betahydroxybutyrat og når disse frigjøres til blodbanen øker surhetsgraden (pH), og gir 
såkalt metabolsk acidose.  I fravær av insulin, frigir leveren uhindret glukose til blodet. 
Kombinert med redusert opptak av glukose i muskulatur og fettvev (adipose) oppstår 
hyperglykemi (4). Nyrenes evne til å reabsorbere glukose fra tubulusvæsken overskrides, 
hvilket gir ansamling av glukose i urinen (glykosuri). Utskillelsen av glukose i urinen gjør 
at urinvolumet øker (polyuri), da vann følger med glukose (osmotisk diurese). 
Væsketapet gir ekstrem tørste (polydipsi) (5). Stort vekttap er også et typisk klinisk tegn 
ved akutt type 1 diabetes.  
  
Dette gir kraftige symptomer og diagnosen stilles raskt.  Ubehandlet leder det til 
dehydrering og metabolsk acidose videreutvikles til diabetisk koma, hvilket ender med 
døden. Pasientene må ha tilførsel av insulin i form av injeksjoner eller insulinpumpe og 
væsketerapi for å overleve (1, 2, 3) 
  
 
  
Årsakene (patogenesen) til diabetes type 1 er ikke fullstendig klarlagt.  
Arvelighet (genetikk) er en faktor, og barn av foreldre med diabetes løper 10-15 ganger så 
høy risiko for å utvikle sykdommen (5). Risikoen er også ulik for etniske grupper som 
lever i samme miljø. Vevstypekompleksgener (MHC) og ikke-vevstypekompleksgener 
(non-MHC) samt kromosomregioner kobles også til diabetes type 1 (4). 
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Miljømessige forhold spiller også en rolle, noe som er tydelig ved at eneggede tvillinger 
ikke viser entydig utvikling av sykdommen (5). 
  
Virusinfeksjoner antas å være  en utløsende årsak til at predisponerte individer debuterer. 
Virus skader betacellene og gir opphav til at kroppens immunforsvar angriper egne celler. 
Visse proteiner på virusenes overflate ligner overflaten på kroppens egne celler . Dette 
kalles  ”molekylær-herming” kan fungere som trigger for immunforsvaret (6, 4)   
  
Det er også kartlagt forskjellige sirkulerende antistoffer som rettes mot ulike deler av 
øycelle-antigenene i pankreas,  eksempelvis enzymene glutaminsyredekarboksylase (anti-
GAD) og tyrosinfosfatase (anti-IA2) (5). Denne autoimmune mekanismen spiller trolig en 
sentral rolle i utviklingen av diabetes type 1. Dette støttes av observasjoner gjort på , øy-
cellene i pankreas, hos pasienter som har dødd tidlig i sykdomsforløpet. En har sett 
kronisk betennelse (insulitt)  grunnet invasjon av makrofager, T- og B-lymfocytter ( 4, 7). 
Det er også påvist antistoffer mot insulin hos diabetikere. Samtidig har studier vist 
forhøyede konsentrasjoner av antistoffer før debut av symptomer. 
  
Diabetes type 2 blant de vanligst forekommende sykdommene på verdensbasis og 90 % 
av alle med diabetes har type 2. Det kalles ofte insulin-uavhengig diabetes. I den tidlige 
fasen av sykdommen er kroppens egen insulinproduksjon normal, men avtar senere i 
forløpet. I starten er hovedproblemet at insulinet ikke virker normalt på cellevevet 
(insulinresistens). Den nedsatte virkningen skyldes en feil i mekanismen for 
signaloverføring i cellene, spesielt i muskulatur og fettvev (5, 6). De tre viktigste 
risikofaktorene assosiert med diabetes type 2 er: overvekt, diett og mangel på fysisk 
aktivitet. Risikoen øker lineært med kroppsmasseindeks (KMI / BMI) og 80 % av 
tilfellene tilskrives fedme.  Mannlig ”epleformet” kroppstype assosieres oftere med 
insulinresistens enn kvinnelig ”pæreformet” kroppstype. Uansett gir vektreduksjon lavere 
risiko for diabetes type 2 og kan forhindre ytterligere insulinresistens. 
  
Samtidig er det flere observasjoner som peker mot genetiske faktorer som bidrar til 
diabetes type 2 ; Over 30 % har minst en forelder med sykdommen. Eneggede tvillinger 
(monozygote) viser nesten 100 % konkordans. Prevalensen av diabetes type 2, blant ulike 
etnisiteter i samme miljø viser meget stor variasjon. Nedarvingen er imidlertid kompleks 
og en ser for seg at visse gener (fenotyper), som disponerer for sykdommen, kan komme 
til uttrykk avhengig av faktorer som fedme, hypertensjon og fysisk aktivitet (4). 
Insulinresistensen ved diabetes type 2 illustreres best i kontrast til hvordan insulin 
normalt virker ;  Tarmen absorberer karbohydratholdig mat hvilket gir økt blodglukose. 
Hos friske individer responderer beta-cellene på økende blodglukose, ved å skille ut 
insulin. Denne funksjonen er nedsatt ved diabetes type 2 spesielt i de senare delene av 
sjukdomsfoløpet. Abnormaliteten gjelder spesifikt følsomheten for glukose, men ikke 
andre insulinstimulerende stoffer som f.eks. aminosyrer. Denne forskjellen kan benyttes 
diagnostisk for å avsløre diabetes type 2 i et tidlig stadie. 
Videre virker insulin ved å øke opptaket av glukose i muskler og fettvev. Samtidig 
hemmer insulin leverens glukoseproduksjon på 2 måter :  
 
1. inhiberer glukoneogenesen 
2. forsterker syntesen av glykogen  
 
Begge disse normalfunksjonene til insulin er også skadelidende ved insulinresistens (4) 
B-cellenes funksjon avtar med alderen, og sykdommen ses derfor spesielt hos eldre og 
overvektige, under navnet aldersdiabetes (5, 6) 
 
I kontrast til diabetes type 1, behandles type 2 vanligvis ikke med insulin i tidlig i forløpet. 
Imidlertid har mange ha nytte av exogen insulin på et senere tidspunkt, ettersom 
sykdommen progredierer.  Hos overvektige er det viktig med vektreduksjon, da dette 
vanligvis gjør insulinets virkning mer effektivt. Kostholdsbehandling med redusert inntak 
av karbohydrater benyttes også. I tillegg behandles diabetes type 2 ofte med perorale 
antidiabetika, som øker insulinsekresjonen eller bedrer insulinvirkningen (5). 
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1.1 Langtidskomplikasjoner ved diabetes  
 
Pasienter med type 1 eller type 2 diabetes og langvarig hyperglykemi, p.g.a bristende 
medikamentell kontroll, løper risiko for flere typer senkomplikasjoner (8). De kan 
oversiktlig deles inn på følgende måte: 
  
-       Mikrovaskulære, herunder retinopati, nefropati og nevropati. 
-       Makrovaskulære herunder ateriosklerotisk hjerte og karsykdom 
  
Mekanismen bak både mikro- og makrovaskulære skader er relatert til graden av 
hyperglykemi og sykdommens varighet (1, 9). 
  
Den totale risikoen for disse komplikasjonene øker dersom man røyker eller oppviser 
komorbiditet som hypertensjon, hyperkolesterolemi, metabolsk syndrom, arvelig hjerte- 
og karsykdom. Det er følgelig viktig å behandle disse lidelsene for å unngå progredierende 
senkomplikasjoner (8). 
 
1.2 Formål.  
Formålet er å vise de lange linjene i historien om diabetes, med fokus på samtidige 
beskrivelser, teorier og behandling av sykdommen samt forskning og utvikling. Den 
historiske delen avsluttes ved overgangen til dagens behandlingsregime.  
 

2 Metode.  
 
 
Dette er en litteraturstudie som tar utgangspunkt i flere korte og en lengre historisk 
artikkel om diabetes, dels i fysisk format og dels fra internett. I oppstarten av oppgaven er 
det benyttet søkeord som ”diabetes” , ”historie” ( både norsk, svensk og engelsk søkeord) 
fra nettsteder som umeå universitetsbibliotek, pubmed, cochrane, tidsskriftet og adlibris, 
amazon og ebay. Det var ingen relevante treff på pubmed eller cochrane med disse 
søkeordene, men et treff fra Saudi Medical Journal ble inkludert. Hovedelementer fra fra 
boken ”Principles of diabetes mellitus” av Leonid Poretsky har også blitt inkludert.  
Imidlertid har denne oppgaven en annen utforming, så det har vært nødvendig å supplere 
med kilder, som utdyper historien  om spesifikke medisiner som metformin og 
sulfonylurea m.fl. Her har diapedia.com vært en avgjørende kilde.  
 
Etterhvert som oppgaven har tatt form og forgrenet seg, er det gjort spesifikke søk på 
medisiner, forskere og epoker. Når det gjelder patologi, farmakologi er det søkt i 
ovennevnte kilder samt flere lærebøker i fysisk format.  
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3 Diabetesterapi før oppdagelsen av insulin 
 
Hippokrates regnes som den vestlige medisinens far og 
forfatter av verket Corpus Hippocraticum. Boken inneholder 
utallige, sofistikerte beskrivelser av samtidens sykdommer. 
Men historikere er stadig overrasket over at diabetes ikke er 
nevnt. En mulig forklaring er at diabetes var en sjelden sykdom 
(10).Andre historiske kilder som nevner diabetes beskriver 
hovedsakelig type I.  
 
I tidsrommet fra tidlig 1900-tallet, og 3000 år tilbake, var 
utfallet av type 1 diabetes nesten utelukkende dødelig (11). 
 
 

Fra antikken finnes “Ebers Papyrus” som dateres til ca år 1500 
f.kr. I disse Egyptiske pergamentrullene beskrives symptomer som “ too great emptying of 
the urine”. Dette kan tolkes som en referanse til diabetes mellitus. Egyptiske leger 
behandlet tilstanden med hvete, frukt og søt øl (11). 
 

Fra samme tidsepoke finnes observervasjoner fra 
ayurvedisk medisin. Indiske behandlere så at urinen fra 
diabetikere tiltrakk seg fluer og maur. Fenomenet ble 
kallt “madhumeha” eller “honning-urin”.  Denne 
observasjonen anses som den første kliniske testen for 
diabetes. Legene så også at pasienter med “honning-urin” 
led av ekstrem tørste, rikelig urin og dårlig ånde. 
Sistnevnte tolkes som et tegn på ketose. Selv om rikelig 
urin ble assosiert med diabetes evnet ikke legene å skille 
symptomet fra andre tilstander (11). 
 
Nest etter ayurvedisk medisin regnes tradisjonell 
kinesisk medisin (TKM) som den lengste ubrutte 

medisinske tradisjonen i verden. I TKM går diabetes under 
navnet ”xiao-ke” som kan oversettes ”avmagring og tørste”. 

Dette begrepet diskuteres i alle de tidligste tekstene inkludert ”Den gule keiserens indre 
klassiker” (Neijing) Datering av boken er myteomspunnet 
men historikere antar at den er skrevet år 400- 260 f.kr.  Her 
deles diabetes inn i 3 typer ; øvre, midtre og nedre i forhold til 
hvilke symtpomer som dominerer. (12, 13) 
Ifølge TKM vil uregelmessig inntak av mat, samt fet mat, søt 
mat og alkohol skade Mage og Milt og skape indre hete (mage 
og milt skrives med stor forbokstav i tråd med organlære i 
TKM). Skadene gir opphopninger av mat som også forvandles 
til hete, hvilket leder til sulte og tørste. I teksten ”Enkle  
Spørsmål” (Su Wen) forklarer Chi Po for keiseren at : ” fett 
skaper indre hete mens sødme skaper fullhet i den midtre 
delen. Qi stiger derfor og flyter over og tilstanden endres til 
avmagring og tørste” (13) 
 
Fra Kina finnes også nedtegnelser fra år 600 e.kr. Li Hsuan 
noterer at diabetikere er spesielt utsatt for byller og 

lungeinfeksjoner. Behandling som foreskrives er avholdenhet 
fra sex og alkohol (11). 

 
Sukker i urinen, ble inkludert som symptom på diabetes i den klassiske teksten ” En 
Samling av Sykdommer” av Wang Shou i år 752. Diabetes listes her blant elleve hundre 
andre sykdommer, og Wang Shou anbefalte pankreas fra svin som behandling. Han 

Figur 1 – Hippokrates (14) 

Figur 2 - Ebers Papyrus 
(15) 

Figur 3 - Den gule keiseren 
deler medisinsk kunnskap 
(16). 
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benyttet også en metode for å teste om urinen inneholdt sukker ; pasienten ble bedt om å 
urinere på en bred flat stein for å se om maur ble tiltrukket (13). 

 
Det storslagne åttebindsverket “De medicina”, forfattet av 
Aulus Cornelius Celsus (30 BC-50 AD), gis den første 
komplette beskrivelsen av diabetes vi kjenner til i vestlig 
medisinsk historie.  
 
Århundret etter gir Arateus av Cappadocia ut verket “On 
the causes and indications of acute and chronic diseases “. 
Dette er første gang det gjøres en distinksjon mellom 
diabetes mellitus og diabetes insipidus (11). Skillet ble 
avgjort ved å smake på urinen. Hos begge typer diabetes ses 
rikelig med urin, men insipidus betyr “uten smak” (18). 
I tillegg gjør Arateus andre nøyaktige og detaljerte 
observasjoner ; Han ser at diabetes ofte oppstår etter akutt 

sykdom, skade, eller psykisk stress. Videre beskrives det som 
en sjelden, men grusom sykdom, hvor kjøtt og lemmer smelter om til urin. Mengden urin 
er like ustoppelig som vannet i åpne akvedukter. Tørsten kan ikke slukkes og selv 
overdrevent inntak av væske resulterer bare i mer urin. Om de lar være å drikke, tørker 
munn og slimhinner inn og kvalme, rastløshet og en brennende tørste innsetter. En 
diabetikers liv er kort og smertefullt (11). 

 
Grunnleggeren av, blant annet, galenisk farmasi, Aelius 
Galenus, virket omtrent i samme tidsepoke. I likhet med 
Arateus, beskriver han også diabetes som en sjelden sykdom. 
Galenus ga diabetes navnet “ diarre fra urinveiene ” som 
stammet fra en “svakhet i nyrene” (11) 
 
Et skille mellom diabetes type I og II ses først i India i år 400. 
Legene Sushruta og Charaka observerer en sammenheng 
mellom vekt og diabetes. Tynne individer utvikler diabetes i 
en yngre alder, mens tykke individer debuterer senere i livet 
og lever lengre med sykdommen (11). 
 
På 900 tallet praktiserer Avicenna, også kalt Ibn-Sina, under 
Bagdads kalifer. Han forfatter det enorme verket ” Canon 

Avicennea”. Her finnes inngående beskrivelser av 
kardinalsymptomer på  diabetes ; søt urin, økt apetitt og senskader som koldbrann og 
seksuell dysfunksjon (19). 
  

4 Renessansen og ettertiden  
  
I Europa, under renessansen, gjøres oppdagelser som har formet nåtidens forståelse av 
diabetes. Den Sveitsiske legen Paracelsus (1494-1541) gjorde nye observasjoner men trakk 
feilaktige konklusjoner. Ved å la urin fra diabetikere tørke, dannet det seg en en hvit 
substans. Han tolket dette som opphopning av salt i nyrene, og konkluderte med at det 
var årsaken til tørste og urinering (11). 
 
I Oxford i 1670 gjenoppdager Thomas Willis den søte smaken i urinen fra diabetikere.   
Den britiske legen Matthew Dobson (1713-1784) påviser i 1776 at søtsmaken fra urinen til 
diabetikere, ikke er salt, men sukker. Han påviser også samme søtsmak i blodet og har 
dermed oppdaget hyperglykemi. Resultatet er en ny teori ; Diabetes er en systemisk 

Figur 4 - Arateus av 
Capadocia (17). 

Figur 5 - Galenus 
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sykdom som ikke er knyttet til nyrene alene, slik tidligere 
antatt. Oppdagelsene gjengis i publikasjonen ” 
Eksperimenter og Observasjoner på Urinen til  
Diabetikere”.  
I 1788 foreslår Thomas Cawley at det er sammenheng 
mellom pankreas og diabetes. Bakgrunnen av at mennesker 
med skader på pankreas utviklet diabetes (11). 
 
På 1800-tallet og tidlig 1900 utvikles moderne vitenskap, 
innen områder som biokjemi og eksperimentell fysiologi, 
og disiplinene blir fremtredende i biologiske studier. De 
viktigste delene i vår nåværende forståelse av diabetes 
mellitus har sine røtter i denne epoken.  
 
I 1815 fører Eugene Chevreul fører også bevis for at sødmen 

i urin stammer fra glukose. I 1848 utviklet Von Fehling en 
test som kunne påvise glukose i urinen (glukosuri). Glukosuri ble dermed akseptert som 
et kriterium for å diagnostisere diabetes. 
 
Den betydningsfulle legen Claude Bernard (1813-1878) ansvarer for to viktige fremskritt. 
Under studiet av mage-tarm kanalen, utførte han eksperimententelle operasjoner, ved å  

 
snøre av tilførende blodårer (ligering) til 
pancreas. Det førte til degenerering av organet. 
Teknikken ble avgjørende for senere 
eksperimenter, der man lette etter delene av 
pankreas som kunne relateres til 
blodsukkernivåene. Bernards oppdaget også at 
at leveren kunne lagre glykogen og at organet 
friga glukose til blodet. Han konkluderte med 
at diabetes hadde rot i at leveren 
overproduserte glukose. Vi vet idag at økt 
dannelse av glukose i leveren er en bidragende 
årsak til hyperglykemi ved diabetes, men det er 
ikke den dominerende mekanismen bak  

hyperglykemi (spesielt ved type 2 diabetes).  
 
Parallelt med søken etter årsaken til diabetes, la andre forskere merke til at diabetes 
kunne manifestere seg på ulike måter. Diabetisk koma, opphopning av ketoner i blod og 

urin, ble først beskrevet av William Prout (1785-1850). 
Wilhelm Petters klarte, i 1857, å påvise aceton i urinen hos 
diabetikere. Følgelig mente Adolf Kussmaul at ansamlingen 
av aceton i blodet (acetonemi) ga diabetisk koma (11).  
 
Den britiske militærlegen John Rollo (1749-1809), anvarer 
for at ordet “mellitus” ble lagt til diabetes. Mellitus er gresk 
for honning og skiller det fra diabetes insipidus. Rollo 
utviklet også en lav-karbo diett kombinert med høyt 
proteininntak. I praksis besto dietten av harskt kjøtt, 
blodpudding og en blanding av melk og sitronvann. Det 
påstås også at  hans pasienter fikk apetitthemmende midler 
som antimoni (samme grunnstoff som drepte Mozart), 
digitalis og opium. 

Figur 6 – Paracelsus (20) 

Figur 7 - Claude Bernard med elever (21) 

Figur 8 - John Rollo (22) 
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Frederick Allen (1879-1964), en ledende diabetolog, var tilhenger av begrenset 
mattinntak. Han mente at diabetikere ikke kunne utnytte maten på en effektiv måte, så 
derfor ville mindre mat bote sykdommen. Matrestriksjonene var harde å følge og endte i 
flere tilfeller med sultedød. I ettertid er det imidlertid lett å forstå at dietter med lavt 

inntak av karbohydrater kunne gi gode 
resultater ved type 2 diabetes.  
Før oppdagelsen av insulin var de fleste 
dietter såkalte sultedietter. Imidlertid er det 
flere legerapporter fra perioden om at mange 
pasienter foretrakk et kort liv på full mage 
fremfor en sakte sultedød (24). 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Oppdagelsen av insulin  
 
 
 
Forskningen hadde til nå antydet at det det fantes et stoff, hvis mangel var ansvarlig for 
diabetes. Frederick Banting og Charles Best fikk æren for å identifisere stoffet, som senere 
fikk navnet insulin. 

 
Men oppdagelsen kom ikke plutselig, den 
var ledet an av en rekke andre viktige 
fremskritt.  To forskere, Oscar Minkowski 
(1858-1931) og Joseph von Mering (1849-
1908) så at, om man fjernet pankreas hos 
hunder utviklet de kardinalsymptomene 
tørste, rikelig urin, vekttap og økt apetitt. 
Mistanken om at hundene hadde utviklet 
diabetes ble bekreftet da de fant glukose i 
hundenes urin. Minkowski jobbet i 
laboratoriet til Bernard Naunyun (1839-
1925), som var ledende på diabetesfeltet og 

spesielt interessert i sukkermetabolisme. De 
samarbeidet for å ekstrahere substanser fra pankreas men mislykkes i å finne det 
postulerte antidiabetiske stoffet. Det var problemer med å skille de ulike sekretene fra 
pankreas fra hverandre. Imidlertid gjorde de oppdagelser som anses for å være opphavet 
til endokrinologi.  De viste at det var en forskjell på pankreas endokrine og eksokrine del. 
Ved å ligere pankreas sin utførselsgang til magesekken påviste de fordøyelsesproblemer 
men ikke diabetes. Det fulgte logisk av dette at det måtte være en annen del av pankreas 
som var anvarlig for diabetes. Uavhengige av hverandre, viste både franske Eduard 
Hedon (1863-1933) og Minkowski, at ved å operere inn vevsbiter av pankreas under 
huden på hunder viste de ingen tegn på diabetes. Dersom man fjernet biten kom 
diabetessymptomene seg tilbake. Dette beviste at det var pankreas endokrine del som 
inneholdt for substansen de søkte etter (11). 
 

Figur 9- T.v : Et barn på sultediett før 
oppdagelsen av insulin. T.h: Det samme barnet 
etter oppdagelsen av insulin. (23) 

Figur 10 - T.v : Joseph von Mehring. T.h : Oscar 
Minkowski (25) 
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Noen tiår tidligere (i 1869)  hadde Paul Langerhans beskrevet adskilte cellegrupper i 
pankreas som ikke drenerte sitt innhold til magesekken (eksokrint) men i blodet 
(endokrint). Men det var (i 1893) den franske vitenskapsmannen Gustav-Eduardo-

Laguesse (1861-1927) som foreslo at disse 
“Langerhanske øyene” var opphavet til stoffet som 
regulerte glukosen i blodet. 20 år senere, i 1909, ga 
Belgieren, Jean De Mayer, sekretet navnet “insulin” 
(11). 
 
Flere forskere jobbet parallelt med å isolere de aktive 
bestanddelene av pankreas Langerhanske øyer. I 
1902 injiserte, John Rennie og Thomas Fraser et 
pankreas-ekstrakt fra torsk (Gadus Callorius) inn i en 
hund, som følgelig døde av hypoglykemi. Tyskeren 
Georg Ludwig Zuelzer oppnådde lignende resultater 
og patenterte sitt ekstrakt under navnet “acomatol”. 
Med injeksjonen reddet han livet til en komatøs 
diabetes pasient. Imidlertid var legemiddelet 
forurenset og det oppstod uakseptable bivirkninger, 
med tilbaketrekning av forskningsmidler som følge.  
Zuelzer gjenopptok likevel sin forskning og utviklet et 
ekstrakt for Hoffman-La Roche.  

I 1916 ble et annet pankreas-ekstrakt injisert i hunder av 
Nicolas Constantin Paulesco (1869-1931). Dette 
resulterte også i hypoglykemi og død. Første verdenskrig 

forsinket publiseringen av resultatet til 1921 (11). 
 
Den ovennevnte Charles Banting returnerte selv fra denne krigen, og via en lengre og 
broket vei, ble han ansatt på et laboratorium i Toronto, Canada.  Lederen av laboratoriet 
het John J.R. MacLeod.  Han ansatte også Charles Best som labassistent. Samme år, i 
1921, dissikerte forskeparet pankreas fra hunder. De endokrine kjertlene ble hakket opp, 
finmalt i morter, silt og deretter injisert i hunder uten pankreas. Eksperimentet ble 
gjentatt og hundenes diabetiske tilstand ble dramatisk forbedret. Pankreas fra ulike dyr 
ble forsøkt samt alternative administrasjonsveier som rektalt, subkutant og intravenøst. 
Med hjelp fra biokjemikeren James Collip kunne ekstraktet renses og forbedres. 

Nyhetene ble lansert i “Physiological Journal Club of Toronto “ 
samme år (11). 
 
Året etter, 11 januar 1922,  injiserte Banting og Best sitt ekstrakt i 
en 14 år gammel gutt som var til behandling på Toronto sykehus. 
Guttens navn var Leonard Thompson og han veide kun 28,5 kg. 
Sprøyten var uvanlig stor, etter dagens standard, og inneholdt en 
tyktflytende brun substans som rommet hele 15 cm. Gutten ble 
akutt syk og utviklet abcess ved injeksjonsstedet. Ovennevnte 
biokjemiker James Collip forbedret substansen som pånytt ble 
injisert i gutten tolv dager senere. I løpet av 24 timer falt 
blodglukosen fra 520 til 120 mg/dl og ketonlegemer i urinen ble 
borte. Leonard Thomson mottok jevnlig denne terapien i 13 år, da 
han døde av lungebetennelse, 27 år gammel (27).  

 
Det ble sjefen av laboratoriet, MacLeod og Banting som i 1922 mottok 
Nobelprisen og delte æren for oppdagelsen. Best ble utelatt.  

Banting ga den nye substansen navnet “isletin”, men MacLeod endret det til “insulin”, 
muligens uten å vite at De Meyer allerede hadde benyttet termen i 1909. Banting og Best 
annerkjente dette på et senere tidspunkt.  
Banting og Best inngikk et samarbeid med Eli Lilly Company for purifisering og 
kommersiell storskala produksjon av insulin.  

Figur 11 - Charles Best til venstre og 
Frederick Banting i Toronto 1921 
(27). 

Figur 12 - Leonard 
Thompson (26) 
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Nyheten om insulin ble mottatt med enorm entusiasme verden over og fikk mange 
oppslag i pressen som “mirakelmedisinen”. Pasienter som tidiligere gikk en snarlig død i 
møte kunne se frem mot et langt liv. Ted Ryder var en av de første fire barna som mottok 
insulinbehandling i 1922. Han levde helt til 1996 hvor han døde 76 år gammel (27) 
 
Ettersom nye metoder for purifisering ble utviklet fremkom nye varianter av insulin. 
Langtidsvirkende insulin kombinert med zink, kallt Protamine, ble lansert på 1930-tallet. 
Neutral Protamine Hagedorn (NPH) ble introdusert på 1940 tallet og serien Lente på 
1950 talet (11). 
 
Inspirert av den Portugisiske legen Ernesto Roma, som opprettet verdens første non-
profitt diabetes organisasjon, ble det Britiske diabetesforbundet stiftet i 1934 (av legen 
Robin Lawrence hvis liv ble reddet av insulin, sammen med den kjente science fiction 
forfatteren H.G. Wells som også hadde diabetes ). I 1940 gikk leger fra de forente stater 
sammen og dannet “National Diabetes association”, senere omdøpt til “American 
Diabetes Association” for bedre inkludere Kanadiske forskere og gjøre ære på Canada 
hvor insulin ble oppdaget (11). 
 
Den Danske August Krogh fikk Nobelprisen i medisin samme år som Banting og Best for 
studier på kapillærer. Hans kone, Marie Krogh, hadde nylig blitt diagnostisert med 
diabetes og fikk naturligvis høre om nyvinningen insulin.  Etter besøk i Toronto, vendte 
de hjem til Danmark. Sammen med H.C. Hagedorn stiftet de “Nordisk Insulin Company”, 
en non-profitt organisasjon. Sammen med Novo Company gjorde de Danmark til 
hovedprodusent av insulin utenfor USA (11). 
 
Utviklingen av en teknikk kallt radioimmunoassay (RIA) mottok liten annerkjennelse da 
den først ble lansert i 1959, men representerer en av veiskillene i forståelsen av 
sykdomsmekanismene (patofysiologien) som leder til diabetes. Det er en metode som gjør 
det mulig å beregne og analysere konsentrasjoner av stoff i serum, ved hjelp av antistoffer 
og radioaktive reagenser  (store medisinske leksikon, 2018)  
Insulin er det første hormonet som ble målt med denne metoden (11). 

 
I denne epoken ble insulin hovedsaklig 
utvunnet fra pankreas hos kuer (bovin 
insulin) eller griser (porcin insulin). 
Produksjonen var dyr og tidkrevende . 
Med datidens metoder er det beregnet at 
man behøvde 17500 kg pankreas-vev for å 
produsere 1 kg insulin. Til tross for store 
likheter med menneskelig insulin var 
forskjellen stor nok til å gi 
immunreaksjoner, som nøytraliserte 
insulinen og ga lokal innflammasjon. 
Insulinets farmakokinetikk endres ved 
innbinding til antigen, hvilket gir økt 
halveringstid i serum og dermed lengre 
virketid (11). 

 
5.1 Rekombinant DNA teknologi og syntesen av insulin 
 
Det økende behovet for insulin kunne bare tilfredstilles med nye metoder for storskala 
produksjon.  
I 1958 mottok Frederick Sanger (1918-2013) Nobelprisen for å ha beskrevet 
strukturformelen til insulin fra kuer (bovin-insulin). I 1969 benyttet Dorothy Hodgkin 
(1910-1994) røntgen-krystallografi for å beskrive den tredimensjonale strukturen til 
porcin-insulin. Denne kunnskapen ledet frem til at Selskapet Genentech i 1978 kunne 
klone genkoden til insulin. Ved hjelp av rekombinant DNA teknologi kunne DNA- 

Figur 13 - Insulin fremstilles fra kvernet pankreas i 
1921 (28) 
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sekvensene settes inn i plasmid hos bakterien E.Coli. Bakterien syntetiserte da alfa og 
beta kjeder hos insulinmolekylet som igjen ble bygget sammen til et komplett molekyl 
(11). 
 
Insulin var den første genmodifiserte medisinen som ble godkjent av U S Food And Drug 
Administration (FDA) i 1978. I 1996 godkjente FDA den første rekombinant DNA 
menneskelige insulinanalogen under Humalog (11). 
 
Insulin er, som kjent, et hormon som ikke kan tas opp via mage-tarm kanalen uten å 
ødelegges. De må injiseres direkte i blodet eller vev for å være intakt . 
I 2006 godkjente FDA Exubera, den første insulin som ikke måtte injiseres men 
inhaleres. Av ulike grunner oppnådde ikke Exubera suksess, og ble trukket tilbake i 2007. 
I 2014 kom en ny inhalasjons-insulin på markedet under navnet Afrezza (produsert av 
Mankind og distribuert av Sanofi) (11). 
 
5.2 Medisintekniska hjälpmedel 
 
Selv om de kjemiske testene ble utviklet tidlig på 1800 tallet , ble mulighetene for 
pasientstyrt målinger ikke utviklet før på 1960 tallet. Tom Clemens fant opp den første 
glukosemåleren. I starten ble de benyttet på legekontor men måleapparat og strips ble 
gradvis mer populært og tilgjengelig for pasienter.  Med tiden ble måleapparatene gradvis 
mindre og krevde mindre blod og stadig mer brukervennlige. Muligheter for minne, og 
dermed egen-overvåkning og nedlastbart innhold (11). 
 
Nyvinninger som, interstitiell kontinuerlig glukosemåling, har gitt økte muligheter for 
selvmonitorering. De første kontinuerlige blodsukkermålerne utviklet av Updike og Hicks 
i 1967, men bare benyttet på dyr. Først i 1999 godkjente FDA et apparat til bruk på 
mennesker. Det ble kalt “Gluko Watch biographer system”. Det er ikke lenger tilgjengelig 
men andre produsenter som Abbot, Dexcom og Medtronic er tilstede i markedet. 
Systemene har ennå begrenset nøyaktighet, og noen kreves kalibrering i opp mot adskilte 
målinger av blodglukose (11). 
 
Dagens moderne medisintekniske hjelpemidler kan deles inn i 3 hovedgrupper :  
 

1. Bruk av blodsukkerapparat og tilbehør 
2. Insulinpenner  
3. Insulinpumpebehandling 

 
 
Blodsukkerapparat  
 
Dagens blodsukkerapparat tar liten plass og er relativt lette å bruke. Likevel bør 
helsepersonell kunne tilby opplæring om riktig bruk samt valg av apparat tilpasset behov. 
På Norske apotek tilbys ulike apparat fra 3 ulike produsenter Abott, Ascensia og Roche. 
Dersom pasienten har en egen resept fra legen kallt ” Forbruksmatriell ved diabetes” kan 
apparatene ekspederes kostnadsfritt. Det er produsentene selv som subsidierer denne 
kostnaden. 
Apparatene finnes i ulike størrelser med funksjoner fra det mest basale til det avanserte. 
De enkleste apparatene kan benyttes av : 
 

- diabetes type 2 pasienter som ikke behøver å måle så ofte 
- nydiagnostiserte som ønsker innsikt i hvordan mat og andre livstilsfaktorer 

påvirker blosukkeret.  
- Pasienter som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å forholde seg til mer 

avanserte funksjoner 
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De mer avanserte apparatene kan lagre historikk over målinger,  som igjen kan overføres 
til dataprogram eller applikasjoner på nettbrett og telefon. De kan også stilles inn til å 
varsle om for høyt eller lavt blodsukker eller andre ønskede variabler. De kan med fordel 
benyttes av :  
 

- Diabetes type 1 pasienter som trenger å måle ofte  
- Pasienter som er spesielt interessert i få detaljert oversikt  over sine egne 

blodsukkervariasjoner (29, 30). 
 
Insulinpenner   
 
Insulin brytes ned i gastrointestinaltrakten og må derfor injiseres. Det gis vanligvis 
subkutant men kan gis intravenøst eller intramuskulært i krisesituasjoner.  
Et av utfordringene med å injisere insulin er å inngå store plasmavariasjoner og dermed 
blodgukose.  
Løselig insulin gir rasktvirkende effekt. Insulin lispro er en insulinanalog, hvor lysin og 
prolin har byttet plass. Det virker raskere og kortere enn endogen insulin. Insulin Lispro 
markedsføres under navnet Humalog. 
Insulin i kombinasjon med protamin eller sink, gir krystallsuspensjoner med langsomt 
virkende effekt. Insulin glargine er modifisert for å oppnå denne effekten. Den har 
langsom og lengre virketid og skal imitere normal postprandial insulinutskillelse. Den går 
under navnet Abasaglar, Lantus og Toujeo (6). 
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Kontinuerlig vevsmåling og tilførsel 
 
Insulinpumpe skal simulere normal insulinutskillelse. Apparatene er på størrelse med en 
mobiltelefon. De administrer kun hurtigvirkende insulin. Det tilsvarer vanligvis 50 % av 
total døgndosen. Resten settes med insulinpenn av pasienten selv, i forbindelse med 
måltid. 
Fordelene ved insulinpumpe er at tilførselen tilpasses brukerens varierende insulinbehov. 
Det minimerer risiko for føling, insulinsjokk og hypoglykemi om morgenen. Antall stikk 
reduseres også. Ulempen er at pumpen bare administrerer kortidsvirkende insulin og at 
pasientene ikke har et ”lager” av insulin slik som  ved bruk av langtidsvirkende insulin. 
Dersom apparatet svikter eller nålen faller ut kan det utvikles ketoacidose i løpet av få 
timer (29). 
En analyse fra 2010 konkludere med at bruk av insulinpumpe er forbundet med bedre 
langtidsblodsukker og livskvalitet samt færre senkomplikasjoner for diabetes type 1 
pasienter. I tillegg utgjør det en samfunnsøkonomisk gevinst (31). 
 

6 Perorale diabetesmedel 
 
Eksperimentene som ledet frem til insulin ga samtidig opphav til en rekke tilfeldige 
observasjoner. I kjølvannet av disse ble de orale hypoglykemiske midlene oppdaget (11) 
 
 
6.1 Metformin  

 
Geitkvikke (svensk: Getruta / Getärt, latin : Galega 
officinalis ) ble i middelalderen, anvendt som 
medisinplante for en rekke lidelser (32) . Planten har 
en antidiuretisk effekt og ble brukt mot den økte 
urinmengden man knyttet til diabetes. I moderne 
farmakopeia har planten fremdeles denne indikasjonen 
(33). 
Den inneholder store mengder guanidin.  
C.K.Watanabe beviste i 1918 at stoffet hadde 
blodsukkersenkende virkning. Han injiserte guanidine 
i kaniner. Han oppdaget at kaniner som led av 
hyperglykemi noen timer senere utviklet hypoglykemi. 
Inspirert av funnet forsøkte andre forskere å 
modifisere guanidine molekylet og studere derivatene. 

Blant monoguanidene og biguanidene viste sistnevnte seg 
å ha best hypoglykemisk effekt (11). 
To typer syntetiske derivater, diguanider, bedre kjent som Synthalin A og B ble benyttet 
på 1920 tallet. Begge ble trukket tilbake på grunn av levertoksisitet. Et annet, mindre 
toksisk ekstrakt, kjent som galegine (isoamylene guanidine) ble også forsøkt uten hell. 
Dimetyl biguanide, nå kjent som metformin eller glukophage (betyr ”glukose spiser”, 
gluko = sukker, phag = spise) ble først syntetisert i 1922 men interessen for de perorale 
antidiabetika minket frem til sulfonylureasene ble introdusert på 1950 –tallet.  
Phenformin, hvis blodglukose-senkende effekt var mer potent ble introdusert i 1957, snart 
etterfulgt av varianten buformin (33). 
Alle tre variantene, metformin, phenformin og buformin ble markedsført frem til 1970 da 
de to sistnevnte ble trukket tilbake på grunn av tilfeller av melkesyreacidose med dødelig 
utfall (34). 
Metformin ble uheldig assosiert med dette og ikke relansert før 1995 i USA. Imidlertid ble 
metformin hyppig benyttet i andre deler av verden (33). 
  
Det molekylære målet, eller målene, for biguaniden metformin er uklart men den 
biokjemiske virkningen er kartlagt. Den viktigste virkningen av metformin er reduksjon 

Figur 14 - Geitvikke (Galega 
Officinalis)(32). 
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av leverns glukoseproduksjon (både glukogenolys och glukoneogenes), som er patologisk 
forhøyet ved diabetes type 2. Mekanismen bak denne effekten er at metformin, via flere 
ledd, indirekte hemmer utrykket av gener som er viktige for glukoneogenesen . Samtidig 
forsterkes opptaket av glukose i skjelettmuskulatur, d.v.s. reduserer insulinresistens, 
gjennom stimulering av glukosetransportøren GLUT 4. Ytterligare en viktig virkning av 
metformin er att opptaket av karbohydrater fra tynntarmen reduseres. Nyere forskning 
har vist at dette kan ha sammenheng med at metformin påverkar tarmfloraens 
sammansättning. Metformin øker også oksidasjon av fettsyrer samtidig som 
lipoproteinene VLDL og HDL reduseres (6). 
  
Metformin har vært registrert i Norge i mange år men ble brukt relativt sjelden før 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) ble lansert i 1998 (se senere 
omtale av studien). Studien viste at metformin reduserte antall tilfeller av hjerte- og 
karhendelser sammenlignet med andre blodsukkersenkende legemidler. Bruken av 
metformin, for diabetes type 2, har økt etter dette (35). 
Vanlige bivirkninger er diaré, magesmerter, kvalme og oppkast. Svært sjelden oppstår  
melkesyreforgiftning (laktacidose), en komplikasjon hvor metformin akkumulerer i 
plasma (36). Dette kan oppstå hos pasienter med nedsatt lever och/eller nyrefunksjon 
(37). 
 
6.2 Sulfonylurea  
 
Sulfonamider er en type svoveholdige organiske forbindelse, med bakteriostatisk effekt. 
Det ble forsket mye på derivater av disse og festet stor håp til dem innen oppdagelsen av 
penicillin (38). 
 
Argentinske forskere noterte i tillegg hypoglykemiske effekter av visse derivater i 1939.  I 
1942, i et okkupert Frankrike, testet professor i famakologi, M.J. Janbon en type 
sulfonamider mot tyfus. Det oppstod toksiske bivirkninger som forvirring, kramper og 
koma. Nøyaktig nok, tolket professoren symptomene som tegn på hypoglykemi. 
Substansen ble utprøvd på diabetespasienter med senket blodsukker som konsekvens. 
Men i dyreforsøk viste det seg ineffektivt hvis dyrene hadde fått fjernet pankreas (11). 
  
Under testing av sulfonylurea, som en langtidsvirkende antibiotika så Hans Francke og 
Joachim Fuchs, hypoglykemiske bieffekter. Kjemikere komponerte et stoff kalt D-860, 
som ble markedsført i USA under navnet Tolbutamide i 1956, den første kommersielle 
sulfonylurea medisinen (11) 
  
Samtidig med tolbutamide ble også chlorpropamide lansert. Chlorpropamide er 
langtidsvirkende og utskilles via nyrene. Den kan derfor gi alvorlig hypoglykemi, spesielt 
hos eldre hvis nyrefunksjonen er nedsatt. Ved samtidig inntak av alkohol gir 
chlorpropramide rødme på gunn av en disulfiram-lignende effekt. Den har tilsvarende 
virkning som antidiuretisk hormon på distale nefron hvilket kan gi hyponatremi. Flere 
forskere mener derfor at chlorpropramide nå har utspilt sin rolle (6). 
 
Tolbutamide er fremdeles nyttig, spesielt andre-generasjons sulfonylureasene (f.eks. 
glibenclamide, glipizide). De er mer potente, men maksimal hypoglykemisk effekt, samt 
preparatetenes effekt på blodsukkernivået er ikke bedre enn hos tolbutamide. Alle 
derivatene inneholder den samme sulfonylurea-gruppen, men ulike kjemiske sidekjeder 
(substitutter), påvirker farmakokinetikken og dermed virketiden (6) 
  
I etterkant har det blitt testet enormt mange substanser for hypoglykemisk effekt, men 
svært få har nådd markedet. I perioden 1962-1977 testet selskapet Boheringer-Mannheim 
og Hoechst 8000 ulike kjemiske substanser. 6000 ga effekt hos forsøksdyr, hvorav 5 kom 
videre til kliniske prøvinger og 1 nådde markedet. Vinneren var HB 419 , bestsående av 
glibenclamide og glyburide (11) 
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Sulfonylurea virker hovedsaklig ved å stimulere betacellene til insulinsekresjon og 
reduserer således glukosekonsentrasjonen i plasma. Betacellene har bindingsseter på 
overflatemembranen (såkallte Katp-kanaler) med høy-affinitet til sulfonylureasene. 
Varierende affinitet hos de ulike derivatene gjenspeiler potensen. Medikamentene 
blokkerer Katp kanalene som gir depolarisasjon og innstrømming av Ca2+ ioner. De 
absorberes godt etter oralt inntak med maksimal plasmakonsentrasjon (Cmax) etter 2-4 
timer. Alle binder kraftig til plasma albumin og gir derfor interaksjoner med andre 
medikamenter som salicylater og sulfonamider som konkurrerer om de samme 
bindingsstedene. Sulfonylurea skilles ut via nyrene så effekten øker og forlenges hos eldre 
ved nyresykdom. De krysser placenta og er derfor kontraindisert ved graviditet og 
amming (6) 
  
Sulfonylurea benyttes til å behandle diabetes type 2 på et tidlig stadium men de krever 
funksjonelle betaceller. Følgelig har de ingen nytte ved langtkommen diabetes type 2 eller 
diabetes type 1 (6) 
  
Det er også slik at risikoen for laktacidose er større ved bruk av sulfonylurea enn 
metformin. Derfor anvendes sulfonylurea sparsomt i dag. 
 
 
6.3 Glukagonliknende peptid- 1 (GLP-1) 
  
Det har lenge vært flere ubesvarte spørsmål innen diabetes. Et er den  såkallte ”inkretin-
effekten”; man så at glukose tilført peroralt ga en annen insulinrespons enn glukose gitt 
intravenøst. En visste heller ikke hvilken funksjon de glukagonlignende peptidene, som 
ble produsert i tarmsystemet, hadde (39). 
Inkretinene er en gruppe hormoner som også regulerer blodglukosen (40). Allerede i 
1932 fattet La Barre mistanke om at insulin alene ikke var eneansvarlig for å regulere 
blodsukkeret. Han så at et ekstrakt fra tynntarmen kunne gi blodsukkerfall, og han døpte 
det antatte hormonet ”inkretin”. Men kunnskapen ble ikke videreutviklet før på 1960 
tallet, da man identifiserte nye peptider i ulike deler av tarmen. Man visste at glukagon 
stimulerte sekresjon av insulin, men det var fremdeles bare spekulasjoner at det fantes 
glukagonpeptider i tarmen (som tilhørte samme familie ). I 1970 klarte man å idenfisere 
hormonet GIP ( glukoseavhengig insulinotropt peptid, tidligere kjent som gastrin-
inhiberende peptid) og vise at det hadde insulinstimulerende effekt. Men det kom snart 
bevis for at GIP alene ikke kunne stå for hele ”inkretin-effekten” (39). 
  
I 1983 klonet og sekvenserte man proglukagon, og oppdaget at molekylet inneholdt to 
ekstra glukakonlignende sekvenser som kodet for glukagonlignende peptider (GLP). 
Disse fikk navnet GLP-1 og GLP -2. Man så at en spesifikk sekvens (7-37) inne i GLP-1 
hadde den største insulinotrope virkningen, og kunne forklare inkretin-effekten (39). 
  
Det ble utført forsøk i 2002, med lovende resultater, men utfordringen lå i den korte 
halveringstiden til GLP-1. Enzymet dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inaktiverer 
sirkulerende GLP-1 i løpet av 1-2 minutter. Substituering, av visse aminosyrer hos GLP-1, 
bremset nedbrytningen men løste likevel ikke problemet da de nye variantene ble aktivt 
utskilt via nyrene (39). 
  
Gjennom analyser av sekret fra munnen eller huden til ulike amfibier fant man flere 
peptider nært beslektet med GLP-1. I salivaen til Gila monsteret (vis bilde) (Heloderma 
suspectum) finnes en substans, exendin-4, som ikke brytes ned av DPP4 og heller ikke 
skilles ut via nyrene. Exendin 4 ble den første GLP-reseptor agonisten som har blitt tatt i 
bruk. Den ble godkjent i 2005 av FDA og produseres under navnet Exenatide. Den har en 
halveringstid på 30 minutter og kan derfor administreres 2 ganger daglig. En svært 
langtidsvirkende variant  (Bydueron), som kunne injiseres en gang per uke,  ble i 
etterkant utviklet (39). 
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Victoza (liraglutide) er en annen modifikasjon av  GLP-1 reseptor agonistene, hvor små 
fettsyre-kjeder er festet til molekylet. Det motvirker nedbrytning av DPP4 samt 
inaktivering via renal eliminasjon. Liraglutide har mellomlang halveringstid og kan 
administreres en gang per dag. Andre GLP-1 analoger er under utvikling (39). 
  
Et annet angrepspunkt, alternativt til å utvikle GLP-1 analoger med lengre halveringstid, 
var naturligvis å hemme enzymet DPP4. I 1993 viste in vitro, etterfulgt av in-vivo studier 
at N-terminalen på GLP-1 ble degradert til en inaktiv metabolitt. DPP4 er jevnt fordelt 
mange steder i kroppen. Enzymet finnes i renale tubuli, hos hepatocyttene og i 
kapillærenes endotel i tarmveggen rett ved siden L-cellene (som produserer GLP-1). 
Nærheten gjorde at GLP-1 ble brutt ned allerede før det nådde blodbanen.  Ideen om å 
hemme DPP4 var under utvikling allerede i 1995. Etter flere studier utviklet Novartis 
vildagliptin ( Galvus) og kunne vise til reduksjon av fastende blodglukose og HbA1c (39). 
  
6.4 SGLT2-hemmere 
  
Florisin er et glykosid som finnes barken til pærer epler og andre fruktrær. Det ble først 
isolert i 1835. von Mering, som senere samarbeidet med Oskar Minkowski for å avdekke 
pankreas rolle i diabetes, rapporterte i 1886 at florisin ga glykosuri (uten å påvirke 
blodglukosenivåene) hos friske forsøksdyr. Ved forlenget administrasjon av florisin viste 
dyrene polyuri og vektttap likt det man ser hos diabetikere. Andre forskere induserte 
glykosuri ved å avgrense administrasjonen av florisin til selve nyrene, hvilket indikerte en 
renal virkningsmekanisme. Florisinmolekyelt inneholder en glukose-del som er en 
kompetetiv antagonist til bindingsstedet til glukosetransportørene i proximale tubuli. 
(41). Glukose skilles følgelig ut via urinen i stedet for å bli reabsorbert til blodbanen. 
Imidlertid ble det rapportert alvorlige bivirkninger og florisin ble ikke ansett som et trygt 
legemiddel. Men molekylet ble utgangspunktet for de SGLT2-hemmere vi har idag (42). 
 
6.5 Glitazoner 
 
Av glitazoner (også kjent som thiazolidinedioner) er to registrert i Norge under navnet   
pioglitazon og rosiglitazon. Sistnevnte har blitt trukket fra markedet i USA på grunn av 
økt fare for hjertesvikt og levertoksistet.   
Glitazoner ble utviklet etter en tilfeldig oppdagelse . En analog, ciglitazon, ble screenet for 
å se om det hadde effekt på lipider, mens det uventet viste blodsukkersenkende effekt. 
Ulike analoger har vist seg å være levertoksisk og gi kardiovaskulære bivirkninger og har 
derfor blitt trukket tilbake.  
Glitazoner er omdiskutert. Man ikke har kunnet bevise at glitazoner reduserer dødelighet, 
men de har blitt sluppet på markedet basert på statistisk signifikant effekt på surogatmål 
som HbA1c (43). 
 
De forsterker effekten av insulin gjennom å stimulere peroksisomproliferator-aktiverende 
reseptor gamma (PPAR gamma). Disse reseptorene finnes i cellekjernen, hovedsaklig i 
fettvev, men også i lever og muskulatur. Stimuleringen leder til diffrensiering av 
adipocytter, som igjen øker sin lipogenese og opptak av fettsyrer og glukose. Samtidig 
påvirkes reabsorpsjon av Na i renale tubuli, hvilket leder til væskeretensjon. Påvirkningen 
på fettcellene og nyrene er forklaringen på en vanlig bivirkning, nemlig vektøkning. 
Andre virkningsmekanismer av glitazoner er kjent. Likevel er det fortsatt et mysterium at 
glukose-homeostasen påvirkes i så stor grad, av reseptorer som hovedsaklig befinner seg i 
fettvev (6). Glitazoner brukes helst i kombinasjon med andre blodsukkersenkende 
legemidler (44). 
 
6.6 Alfaglukosidasehemmere  
 
Blant alfaglukosidasehemmere finnes et registrert preparat under navnet Glucobay . 
Virkestoffet er akarbose og har vært i bruk i over 25 år.  Akarbose hemmer enzymet 
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alfaglukosidase i tarmen. Dette leder til forsinket nedbrytning og opptak av glukose 
hvilket reduserer postprandial blodsukkerstigning. Den samme virkningsmekanismen gir 
type A bivirkninger som flatulens, diarre, magesmerter og oppblåsthet.  
Preparatet kan være nyttig hos overvektige diabetes type 2 pasienter i kombinasjon med 
metformin. Eller benyttes det relativt lite, da nytten ikke står i forhold til bivirkningene 
(45).  
 

7 Grunnlaget for moderne behandlingsstrategier  
 
Tre viktige hendelser har lagt grunnlaget for moderne behandlingsstrategier innen 
diabetes. Det første er utviklingen av HbA1c og gjennomføringen av langtidsstudiene 
DCCT og UKPDS. 
 
7.1 HbA1c 
 
Ulike metoder for å måle blodsukkeret er beskrevet i tidligere kapitler. Utviklingen av en 
laboratorietest som har endret diabetikernes liv er målingen av glykosylert hemoglobin 
(HbA1c) (11). HbA1c gjør det mulig å tallfeste en middelverdi på pasientens 
blodglukosenivå de foregående 2-3 månedene, og er derfor et betydelig hjelpemiddel i 
behandlingen (46). 
 
Ulike kjemiske varianter av glukose ble identifisert i planteriket i 1888 (46). Det ledet til 
at komponenten HbA1c ble identifisert, som en del av det normale hemoglobin hos 
voksne på 1950- tallet.  
I 1966 viste Holmquist og Schroeder at betaglobin kjeden inneholdt en uidentifisert 
bestanddel. 2 år senere viste Bookchin og Gallop at en hexose-del var koblet til N-
terminalen på beta-globinkjeden til hemoglobin A1c. Parallelt, men uavhengig 
rapporterte Samuel Rahbar fra Iran tilsvarende observasjoner på en fraksjon av 
hemoglobinet hos diabetespasienter. Rahbar og hans kollegaer viste noen år senere at 
dette var identisk med HbA1c.  
I 1975 gjorde Tattersall , med flere, studier på tvillinger konkordant og diskordante med 
diabetes. Det kom frem at HbA1c reflekterte de metabolske abnormalitetne en ser hos 
diabetikere. Året etter viste Koenig og samarbeidspartnere konsentrasjonen av HbA1c 
kunne benyttes som et mål på konsentrasjonen av fastende blodglukose (11). 
 
HbA1c er et omdiskutert surrogatmål og noen mener det er grunn til å stille spørsmål ved 
verdien som knyttes til det (6). Det eksisterer også andre kjemiske markører for å måle 
langtidsblodsukkeret men HbA1c har vunnet størst terreng. Det er også debatt om hvilke 
målemetoder man skal benytte for å få konsise svar (47). Til tross for dette så har måling 
av både blodglukose og HbA1c, revolusjonert både vår forståelse og hvilken effekt 
glykemisk kontrol har samt pasientenes håndtering av diabetes (11). 
I januar 2011 bestemte en WHO´s ekspertgruppe at HbA1c skulle benyttes diagnostisk 
(47). 
 
7.2 DCCT og UKPDS 
 
Hva er forholdet mellom glykemisk kontroll og utvikling av komplikasjoner ved diabetes ? 
Dette har inntil ca 1990 vært et ubesvart spørsmål. Bevisbyrden antydet lenge at høye 
blodsukkernivåer har sammenheng med komplikasjonene.  Likevel var det ikke klarlagt 
hvorvidt rigid glykemisk kontroll kunne forhindre denne utviklingen (11). 
 
To store langtidsstudier ble igangsatt for å besvare dette spørsmålet og måling av HbA1c 
stod sentralt i disse. 
Den første var “The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)” i perioden 1983-
1993. 
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Den andre studien  “United Kingdom Prospective Diabetes Study” (UKPDS), ble 
ferdigstilt i 1998 og er den største studien av type 2 diabetes. Målet var å observere 
effekten av glykemisk kontroll på langtidskomplikasjoner forbundet med diabetes (47). 
 
I DCCT ble 1441 diabetespasienter randomisert til å motta intensiv eller konvensjonell 
terapi. Behandlingsmålet for den intensive gruppen var å oppnå HbA1c på ca 6 % (48). 
Målet for den konvensjonelle gruppen var å unngå symptomer på hyperglykemi (11). 
I intensivgruppen ble det målt dramatiske fordeler i utvikling av retinopati og nevropati 
samt bedring av blodtrykk og lipider. Mot slutten av studien i 1993 så man ikke andre 
fordeler på kardiovaskulære hendelser. Imidlertid viste en oppfølging, 12 år senere, at 
intensivgruppen hadde 42% lavere risiko for hjertesykdom (48). 
 
I UKPDS ble 5102 pasienter med diabetes randomisert til intensiv eller konvensjonell 
terapi. Formålet var også her å avdekke forholdet mellom intensiv blodglukosekontroll og 
utvikling av langtidskomplikasjoner ved diabetes. Samtidig ble det målt relative fordeler 
mellom spesifikke behandlingsstrategier som diett eller bruk av sulfonylurea, metformin 
eller insulin. Andre subgrupper ble også inkludert hvor man sammenlignet rigid 
blodtrykkskontroll mot mindre rigid kontroll, samt bruk av ACE-hemmer og betablokkere 
for å oppnå dette. Studien har blitt kritisert for brudd på god forskningsdesign, blant 
annet ved at formålet med studien ble endret underveis. Andre har hevdet at det var 
nettop denne fleksibiliteten som ga opphav til resultatene. 
Konvensjonellgruppen hadde en  gjennomsnittlig HbA1c på  7,9 %. Til sammenligning 
hadde intensivgruppen en HbA1c på 7 % (48). 
Etter UKPDS var det hevet over enhver tvil at blodglukosekontroll reduserte  
mikrovaskulære komplikasjoner hos diabetes type 2 pasienter, tidligere stadfestet i DCCT. 
Det ble også vist reduksjon av makrovaskulære komplikasjoner men akkurat for lite til 
regnes som signifikant. Men i en oppfølgingstudie (UKPDS-Follow Up) viste 
intensivgruppen likevel signifikant reduksjon av kardiovaskulære hendelser. 
Farmakologisk behandling med antihypertensive midler viste seg høyst effektivt i å 
forsinke utvikling av retinopati og nevropati. 
Sulfonylurea viste seg like effektivt som insulin i å forebygge kardiovaskulære hendelser 
hos pasienter med diabetes type 2. Medisinen ble heller ikke assosiert med økt 
kardiovaskulær dødelighet, slik tidligere undersøkelser hadde antydet. 
Det ble målt en liten men signifikant effekt av metformin på kardiovaskulær dødelighet, 
hvorpå en enda større effekt kunne ses i oppfølgingstudien. 
Man kunne ikke se forskjeller i livskvalitet hos intensivgruppen sammenlignet med 
konvensjonellgruppen.  
I praksis fikk studien enorm innflytelse på behandlingen av diabetes type 2. Bruken av 
metformin økte dramatisk. Til tross for at sulfonylurea ble likestilt med insulin, i 
behandling av diabetes type 2, registrerte man i etterkant økende bruk av insulin men 
minkende bruk av sulfonylurea.  
I det hele la studiene grunnlag for en mer optimistisk og aggressiv behandling av diabetes 
type 2, hvilket gjorde utslag på retningslinjene over hele verden (48). 
 
I etterkant har både Norske og Svenske helsemyndigheter har lansert veiledning, for leger 
og annet helsepersonell, for optimal behandling ved diabetes type 1 og 2.  
I Sverige gir Socialstyrelsen hvert år ut en revidert utgave av ”Terapirekommendationer” , 
mens i Norge har Helsedirektoratet utarbeidet ”Nasjonale faglige retningslinjer” for en 
rekke sykdommer. Formålet er at rådgivningen skal være kunnskapsbasert. 
Informasjonen er gradert, utfra evidens-styrke slik det angis i GRADE systemet. I praksis 
betyr det at hvert punkt med rådgivning,  klassifiseres som ”sterk anbefaling” eller ”svak 
anbefaling” basert på kunnskapstyngde. Hvert punkt har også undergrupper med 
beskrivelser av forskningen som ligger til grunn for anbefalingene. Diagnosen diabetes 
baseres på WHO´s grenseverdier for diabetes, som har røtter i utviklingen av HbA1c og 
studiene over (49).  
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8 Diskusjon 
 
Farmasøyter og annet helsepersonell forventes å oppvise faglig tyngde. Studiet av 
medisinsk historie kan bidra til dette på flere måter. Et er fra et rent språklig 
utgangspunkt. Dagens forskning og diagnosekriterier er i høy grad sentrert rundt klare 
definisjoner. Historiske studier tvinger fram dynamikken i mange begreper og gir økt 
forståelse av utviklingen av dagens fagspråk, sykdomsteorier og diagnostikk. 
 
Ethvert medisinsk paradigme er styrende for hva som er sykt, hvordan man grupperer 
symptomer og hva som er som er årsaken til sykdommen. Vi opererer idag under et annet 
paradigme med andre krav til årsak og virkning. Uten å henfalle til romantisering over 
fortiden er det verdt å merke at det ble gjort viktige observasjoner under, auyrvedisk 
medisin, tradisjonell kinesisk medisin og Hippokrates humoralpatologi som gradvis gikk 
over i eksperimentell vitenskap som vi ser idag. Noen av observasjonene og midlene er 
like aktuelle i dag, eksempelvis bruken av metformin fra middelalderen. 
  
Det eksisterer muligens en kulturell bias når det gjelder omtale av de tidlige historiske 
tekstene. Oversiktsartiklene omtaler hovedsakelig vestlig medisinske tradisjoner hvor 
linjene vanligvis trekkes til Hippokrates. Symptomer og behandling av diabetes omtales 
ikke, eller relativt sparsomt i disse kildene og det er naturlig å konkludere med at dette 
har rot i at diabetes var en sjelden sykdom. Kilder fra tradisjonell kinesisk medisin nevnes 
bare kort i f.eks. Leonid men de kan ikke sies å rettferdiggjøre det materialet som er 
tilgjengelig eller representere de mest innflytelsesrike kildene. Imidlertid er det verdt å 
merke seg at f.eks. den Gule Keiserens Klassiker har hatt enorm innflytelse på tradisjonell 
kinesisk medisin, samtidig som de viser til den mest avansert patogenesen og 
behandlingen av diabetes (mest type 2 ) i eldre tider.  
Historie er stadig gjenstand for debatt, jo mer desto eldre, og alle forfattere begrenses av 
et kulturelt ståsted. En videre debatt, hvor tilgjengelig kildemateriale fra auyrvedisk 
medisin, TKM og vestlig medisinske tradisjoner legges på vektskålen, ligger utenfor 
denne oppgaven og er mat best egnet for historikere.  
 
Historien om diabetes viser at utvikling ikke alltid er en jevn oppadgående trapp. 
Kunnskap går tapt eller glemmes som når Thomas Willis  gjenoppdager søtsmak i urinen. 
Feilslutninger, f.eks. da Paracelsus trodde at urin-sedimentet var salt ga likevel nøkkel til 
en avgjørende undersøkelsesmetode. Feilaktige teorier kan bidra til økt kunnskap. 
 
Muligheten for å injisere insulin har betydd forskjellen på en grusom død og et langt liv 
for pasienter med diabetes type 1 og langt kommen type 2. Historien og det nitide 
arbeidet som ligger bak dette er en hyllest til moderne forskning og fremtidsoptimisme. 
Flere forskere mener at en kur diabetes type 1 kan være nært forestående. Betydningen av 
store langtidsstudier som UKDPS for å avdekke ubesvarte spørsmål kan heller ikke 
underslås. 
Likevel må det paradoksale i oppblomstringen av diabetes type 2 påpekes. Når det gjelder 
dagens råd til diabetespasienter innen kosthold og fysisk aktivitet så er disse rådene 
slående like kostholdsrådene som gis til alle alle mennesker. Et raskt overblikk på 
historien viser også at diabetes var da, som nå, assosiert med overvekt og overdrevent 
inntak av søt mat og fet mat. Til tross den enorme kunnskapsbasen vi har opparbeidet har 
gapet mellom livstil og viten økt.   
 
Det farmakologiske, tekniske og statlige behandlingstilbudet som tilbys diabetespasienter 
er imponerende og bedre enn noen gang. Likevel mener flere forskere at løsningen i 
større grad ligger i å forebygge diabetes. Det er snarere et politisk enn medisinsk 
anliggende. 
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9 Konklusjon 
 
Diabetes har i mer enn 3000 år utfordret leger og forskere. Takket være utviklingen av 
moderne kjemi, fysikk og farmakologi har det skjedd enorme fremskritt siden 1800-tallet. 
Oppdagelsen av insulin i 1921 har betydd forskjellen på liv og død for pasienter med 
diabetes type 1 og ytterligere vitenskapelig fremskritt  kan muligens frembringe en kur.  
Før anvendendelsen av insulin evnet legene bare delvis å skille diabetes type 1 fra diabetes 
type 2. Behandlingstilbudet i Norge og Sverige er idag svært omfattende for begge typer 
diabetes. Den enorme oppsvingen av diabetes type 2 står i sterk kontrast til dette, spesielt 
om en tar i betraktning at livstilsfaktorene vi idag knytter til diabetes type 2 var kjent 
allerede før antikken. 
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