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Sammendrag 

Introduksjon 
Diabetes type 2 står for ca 90 % av forekomsten av diabetes i Norge. Denne 
varienten  er insulinuavhengig  og utvikler seg snikende over mange år. Arv , fysisk 
inaktivitet og metabolsk syndrom kan være utløsende faktorer for økt forekomst av 
sykdommen. Overvektige personer og mest eldre er oftest rammet av tilstanden. Den 
hyppigeste og mest vanlige senkomplikasjonen ved diabetes er perifer neuropati. 
Den utvikles blant annet på grunn av dårlig blodsukkerkontroll og hyperglykemi 
over lengre tid. Når denne tilstanden først har inntruffet har den hittil ikke kunnet 
stoppes, bare bremses med ulike behandlinger som virker normaliserende på 
blodsukkeret. 
 
Hensikt 
Hensikten med denne litteraturstudien var å forsøke å finne svar på disse 
problemstillingene: 
 

 Hvilken påvirkning har perifer neuropati hos type 2 diabetikere på kroppen?  

 Kan trening virke forebyggende på utviklingen av perifer neuropati eller 
lindre symptomene hos type 2 diabetikere med perifer neuropati? 
 

Metode 
Dette er en litteraturstudie, hvor Pub Med og Google Scholar har blitt benyttet for å 
finne passende artikler som skulle kunne besvare problemstillingene. Artiklene er 
fra 2006-2012, hentet i perioden mellom 30.04.2012-30.07.2012. 
Det ble valgt ut 10 originalartikler som ble brukt i resultatdelen, ellers i oppsatsen 
har reviewer, fagbøker og ulike internettsider vert nyttige informasjonskilder.  
 
Resultat 
Perifer neuropati viser seg å ha en nedbrytende effekt på nervecellene i alle studiene. 
Dette kan påvises med autonome- og sensoriske symptomer ganske tidlig hos 
diabetikere. Den neurovaskulære mekanismen påvirker kroppen på et tidligere 
stadium av tilstanden enn hyperglykemien, hvor det allerede kan registreres skader 
på nerve axonets struktur og funksjon, mens nervevekstfaktor nivåer kan si noe om 
en har neuropati , men ikke om alvorlighetsgraden til lidelsen. Når det gjelder fysisk 
aktivitet kan en veiledet trening på et moderat treningsnivå muligens forebygge og 
forsinke effekten til perifer neuropati. Tai Chi Chuan trening viser seg å være er en 
effektiv treningsform for forbedring av nervesignaler og lindrer dermed symptomer 
ved perifer neuropati. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Da de inngående studiene i dette arbeidet har ulik varighet og ulike typer 
studiedesign er det derfor vanskelig å dra noen generelle sluttsatser. Det som er klart 
er at perifer neuropati forårsaker nervecelleskader og at hyperglykemi ikke lenger 
kan betraktes som den eneste bakgrunnen til neuropatiens forekomst hos 
diabetikere, her spiller den neurovaskulære faktoren også en stor rolle. Om det er 
noe direkte sammenheng mellom neuropati og aktivitetsnivå hos diabetikere er 
uklart, men det finnes troverdige resultater som tyder på at trening kan virke 
forebyggende og lindrende på symptomene ved perifer neuropati. Det trengs flere 
oppfølgingsstudier for å finne bedre svar på dette.  
 
 
Nøkkelord: Type 2 diabetes, perifer neuropati, forebygging, trening, 
kroppspåvirkning 
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1. Introduksjon 
 
Diabetes mellitus er en utbredt folkesykdom, hvor type 2 diabetes er den vanligste 
varianten av sykdommen (1). Ofte er over halvparten av diabetikerne rammet av 
senkomplikasjonen perifer neuropati som forårsaker nervecelleskade på grunn av 
høyt glukosenivå over lengre tid (2).  
 
1.1 Diabetes 
 
Over 200 000 personer i Norge har diagnosen diabetes. Rundt 25 000 av disse 
individene er diagnostisert med diabetes type 1 og ca. 175 000 diabetes type 2. I 
tillegg er det atskillige flere som har diabetes type 2 uten å vite om det, kanskje så 
mange som ca.175 000 personer (1).  
 
Diabetes mellitus er en utbredt folkesykdom også på verdensbasis det vil si at 
sykdommen har blitt mer og mer vanlig blant annet på grunn av nåtidens livstil og 
kostvaner. Diabetes mellitus medfører at en har en kombinasjon av kronisk 
hyperglykemi i ulik grad med nedsatt insulinfølsomhet i kroppsvevet. Denne 
varierende graden av insulinfølsomhet er avgjørende for å skille mellom ulike 
varianter av sykdommen, diabetes type 1 eller diabetes type 2 (2). 
 
1.2 Forskjeller på de to hovedtypene av diabetes: 
 
Diabetes type 1 er en arvelig autoimmun sykdom som vanligest oppstår allerede i 
barne -og ungdommsårene, men som også kan utvilkes senere. Dette vil si at det 
skjer en antistoffdannelse mot kroppens egne betaceller i de langerhanske øyer  i 
pankreas som fører til at insulinsekresjonen blir kraftig redusert eller forsvinner 
helt. En sammenblanding av ens arveanlegg for sykdommen og at en utsettes for 
toksisk skade eller en virusinfeksjon er fremkallende faktorer for at diabetes type 1 
utvikles. Rammes en av sykdommen er en derfor avhengig av daglig tilførsel av 
insulininjeksjoner livet ut (2), (3). 
 
Diabetes type 2 står for ca 90 % av forekomsten av diabetes. Denne varienten  er 
insulinuavhengig  og utvikler seg snikende over mange år. Sykdommen rammer 
normalt overvektige personer( se tabell 1)  og mest eldre, men i de seneste årene 
også yngre mennesker. Ved diabetes type 2 produseres insulin, men cellene i 
kroppen klarer etterhvert ikke å dra nytte av det, siden det oppstår feil i sinaleringen 
i forhold til reseptorene på cellen som gjør at lite eller ingen glukose klarer å komme 
inn der. Dette forårsakes av begrenset insulinproduksjon , eller at cellene er mindre 
følsomme for insulinets virkning. Resultatet blir en høy konsentrasjon av glukose i 
blodet. Dette vil si at en varierende grad av hyperglykemi og insulinresistens 
foreligger. Arv , fysisk inaktivitet og metabolsk syndrom (røyking, fedme, hypertoni, 
nedsatt glukoseintoleranse og høyt kolestrol) kan være utløsende faktorer for økt 
forekomst av sykdommen. (3), (4). I forhold til diagnostiseringen av diabetes se i 
tabell 2. 
 
Tabell 1. Klassifisering av overvekt og fedme. BMI- Body Mass Index = kroppsvekt (kg)/ 
lengden (m2). Tabellen er omarbeidet fra referanse (4). 

Klassifisering BMI (kg/m2) 

Undervekt Under 18,5 

Normalvekt 18,5-24,9 

Overvekt 25,0-29,9 

Fedme Over 30,0 
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Tabell 2. Diagnostiske grenser for diabetes og glukoseintoleranse  
Tabellen er omarbeidet i fra referanse (1). 

 Glukosekonsentrasjon i 
venøst plasma/ serum 

Diabetes mellitus  

-Fastende verdi Over 7,o mmol/l 

-Verdi 2 timer etter inntak av 75g glukose Over 11,1 mmol/l 

-Tilfeldig blodprøve Over 11,1 mmol/l 

Nedsatt glukoseintoleranse  

-Fastende verdi Under 7,0 mmol/l 

-verdi 2 timer etter inntak av 75g glukose Fra 7,8 – 11,1 mmol/l  

 
1.3 Regulering av blodsukkeret ved diabetes 
  
Blodsukkeret blir regulert av hormonene insulin (betaceller) og glykogen (alfaceller) 
som produseres i de langerhanske øyene i  bukspyttkjertelen (pankreas).  
Insulinets funksjon er å senke glukosenivået i blodet. Dette frembringer opptak av 
glukose fra celler/vev og stimulerer tilvirkningen av glukagon i leveren. 
Reguleringen av denne produksjonen styres av glukosenivået i blodet. Skjer en 
stigning i dette nivået påvirkes de lankerhanske øyene straks til å lage mer insulin 
for å kunne senke glukosekonsentrasjonen. ( Se figur 1). Diabetes fremtrer når det 
oppstår forrstyrrelser som fører til nedsatt produksjon eller virkning av insulinet. 
Høyt glukosenivå gjør at nyrenes tubuli får problemer med absorbsjonen og det 
skilles derfor ut sukker i urinen (glucosuri). Flere symptomer på diabetes bryter da 
løs; økt urinmengde, tørr hud, vektnedgang, muskeltretthet, aceton ånde og økt 
tørste. 
 
Hormonet glukagon har den mottsatte effekten av insulin. Glukagonet fører til 
stigning i glukosenivået i blodet ved å fremme nedbrytningen av glukogen (3), (5). 
 
Denne økte glukosekonsentrasjonen som foreligger ved diabetes fører med seg en 
del vanskeligheter og blant annet metaboliseringsforstyrrelser. Kroppen går da i 
sultmodus med tro på at det finnes tilstrekkelig med både protein,karbohydrater og 
fett tilgjenglig. Det skjer da en ubalansene i kroppens forbruk av disse 
næringstoffene, det kan lede til en opphopning av risikosykdommer som høyt 
kolestrol, fedme, hjerte/karsykdommer og hypertensjon (metabolisk syndrom) som 
igjen kan stå for utviklingen senkomplikasjoner av diabetes (5).  
HbA1c (glykosert hemoglobin) forteller noe om hvor mye av hemoglobinet som har 
bundet til seg glukose, dette gir et bra bilde av blodglukosenivået 8-10 uker bak i tid. 
Denne verdien måles i % (2). 
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Figur 1. Den normale blodsukkerreguleringen. Bildet er omarbeidet fra refranse (6). 
 
1.4 Behandling av diabetes  
 
Type 1 diabetikere behandles med daglige insulininjeksjoner (7). Målet for 
behandlingen av diabetes type 2 er å holde blodsukkeret på et mest mulig normalt 
nivå helst under 9 mmol/l ( det vil si et HbA1c nivå  på under ca. 7%) for å unngå 
utviklingen av senkomplikasjoner. Dette kan gjøres ved å først og fremst gjøre 
endringer i kostholdet og øke det fysiske aktivnivået. Disse to enkle tiltakene utgjør 
grunnbehandlingen til diabetes og det er ofte nok til å holde blodsukkerets nivå 
under kontroll i begynnelsen av sykdommen. Om en er overvektig, er vektreduksjon 
også med på å øke innsulinfølsomheten. Da klarer enkelte diabetikere seg uten 
medikamentbehandling og insulin i begynnelsen av sykdommen. De andre må etter 
hvert over på tabletter som senker blodsukkeret. Første valget da er Metformin 
tabletter som er med på å fremme insulinfølsomheten i musklenes- og fettcellenes 
vev. Etter hvert må noen diabetikere gå over til å bruke insulin i tillegg eller 
kombinere med andre antidiabetiker- medikamenter. Behandling mot hypertensjon, 



4 
 

LDL- kolestrol og blodfortynnende er også vanlig forebyggende behandling mot 
mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, spesielt om en har utviklet diabetes på 
grunn av det metbolske syndromet (1), (2), (7). 
 
Kostholdsråd for diabetikere 
 
Kostholdsrådene for type 1 og type 2 diabetikere er de samme. I følge anbefalinger 
for diabeteskosthold følger den de samme retningslinjene som for et sunt fullverdig 
normalt kosthold (1), (2): 

 Bruk mye karbohydrater som stivelsesholdige matvarer (kornprodukter og 
grønnsaker) 

 Spis mindre av sukker, søtsaker, frukt og melk 

 Velg helst fiberrike matvarer (grovt brød, grønnsaker, 
bær,fullkornsprodukter, erter, bønner og linser)Disse er langsomme 
karbohydrater som gir et jevnere og mer normalt blodsukkerinnhold i blodet. 

 Bruk lite fett i kosten, helst flerumettet fett( vegetabilske oljer, fisk) 

 Spis små, men hyppige måltider. Helst 4-6 måltider daglig for å holde 
blodsukkeret på et jevnt nivå. 

 Vis forsiktighet med alkohol på grunn av dets høye sukkerinnhold og siden 
det gir en rask stigning i blodsukkeret  

 
Trening og diabetes  
 
Trening har positiv innvirkning på senking av blodets glukoseinnhold og er med på å 
øke kroppens insulinfølsomhet. Mosjon minst 30 minutter hver dag enten ,ved å for 
eksempel sykle eller å gå tur, med en økning av aktivitetsnivået 2 ganger i uken. 
Kombinerer en dette med lett styrketrening, følger en de nyeste anbefalingene (7). 
Andre positive effekter av trening er intensivering av glukoseopptaket i muskelvevet 
som er med på å fremme blodsirkulasjon og oksygenopptaket i kroppens celler og 
vev. Treningen er også med på å bedre kondisjon, redusere eventuell overvekt og 
ikke minst regulere blodfettnivåer, og den demper tilfeller av hypertensjon (2). 
 
Røyking og diabetes 
 
Om en røyker er røykeslutt anbefalt, fordi det blant annet vil forbedre 
blodsirkulasjonen, og insulinfølsomheten til diabetikeren (1). 
 
1.5 Senkomplikasjoner ved diabetes 
 
Senkomplikasjoner ved diabetes innfinner seg ved høyt nivå av glukose i kroppen 
over lengre tid (hyperglykemien), som fører til flere konsekvenser med negativt 
utfall for mange ulike organer, celler og vev. Grunnen er at det foregår en prosess 
kalt proteinglykering, som går ut på at glukosen binder seg til membranproteinene 
på cellene. Denne stadige opphopningen av glukose som samles på cellene 
omdannes til sorbitol, som er toksisk og fører til ødeleggelser av de ulike typene 
celler og deres funksjon. Dette fører til skader  i blant annet blodårer, nerveceller, 
nyreceller, globuliner  og blodceller (erytrocytter, trombocytter og leukocyttene). (2), 
(8). 
 
Diabetikere har  derfor stor risiko for å få plager, for eksempel, angiopatier og 
neuropatier, som er tilstander knyttet til degradering av ulike typer celler i kroppen. 
Angiopatier har med blodårene å gjøre: enten arterier (og da snakker vi om 
makroangiopati, som er arterioskleroseforandringer i hjerne, hjerte,føtter, nyrer), 
eller mindre blodårer ( og da kalles  det mikroangiopati som involverer endringer i 
kapillærer, venoler, arterioler i nyrer, øynene, nerver og hud) (2).  
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Neuropati får man når det har oppstått nervecelleskader. Det finnes forskjellige 
former for neuropati. Perifer neuropati rammer vanligvis  beina, men det 
forekommer også på hendene og fingrene,og ofte begge sider samtidig. Regulering 
av varme, svetteutskillelse og støtdempingen en føler ved gange blir redusert. Ved 
sensorisk neuropati, er nemlig de sensoriske nervene skadet,og da vil en ha nedsatt 
følelsessans, mens autonom neuropati omhandler svekkede nerver i det autonome 
nervesystemet som innebærer konsekvenser som plager med impotens, 
ortostatisme, colon (obstipasjon), med tynntarmen(diarè)(Se figur 2) (2), (8). En 
annen skremmende komplikasjon ved diabetes er fotsår, grunnlaget for sår 
utviklingen er en kombinasjon av neuropati og/eller mikroangiopati, dårlig 
blodsirkulasjon (iskemi). Dette kan senere utvikle seg til osteomyelitt, der det 
oppstår en infeksjon i benet eller benets marg. Resultatet av dette leder i verste fall 
til amputasjon (9). 
Mer enn 50% av diabetikerne plages av perifer neuropati og er en av de vanligeste 
komplikasjonene ved diabetes (8). 
 

 
Figur 2. Oversikt over neuropatiske plager.  
Bildet er omarbeidet fra studiematriell i sykdomslære fra ukjent kilde. 

 
 
De vanligeste undersøkelsene for å bekrefte perifer neuropati, (10): 
 

 Monofilament test på stortåballen og på oversiden av tærne. Begge føttene 
undersøkes. Merker en ikke berøringen på ett eller flere punkter har en 
nedsatt følelsessans. 
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 Vibrasjonstest målt med stemmegaffel på stortåen og over neglesengen. 
Merker en ikke vibrasjonen har en nedsatt følelsessans. 

 Smertesans måles med sikkerhetsnål på stortåen og over neglesengen. Føler 
en ikke smerte, er denne sansen også rammet. 

 Akilles refleksen kontrolleres. 
 

2. Hensikten  
 
Perifer neuropati er en like normal tilstand hos type 1 diabetikere som type 2 
diabetikere. Tilstanden er kronisk og viser seg å være et økende problem ved 
stigende alder. En kombinasjon av dårlig blodsukkerkontroll og metabolske faktorer 
sees på som bakenforliggende årsaker til lidelsen (11). 
 
Ut i fra dette ønsker jeg å fokusere på perifer neuropati og diabetes type 2 siden det 
viser seg å være en ganske vanlig senkomplikasjon (8), (10), (12). Hensikten med 
denne følgende litteraturstudien er å forsøke å finne svar på disse 
problemstillingene: 
 

 Hvilken påvirkning har perifer neuropati hos type 2 diabetikere på kroppen?  

 Kan trening virke forebyggende på utviklingen av perifer neuropati eller 
lindre symptomene hos type 2 diabetikere med perifer neuropati? 

 

3. Metode 
 
Denne oppsatsen er som nevnt en litteraturstudie. Pub Med ble benyttet for å finne 
artikler som kunne besvare problemstillingen. Ellers ble artikler som sto som 
relevante tekster i forhold til søkeordene benyttet. Google Scholar har også blitt 
brukt med de samme søkekriteriene. Utvelgelseskriteriene var at artiklene skulle 
handle om diabetes type 2 og perifer neuropatis påvirkning på kroppen, og om 
trening kan virke forebyggende på utviklingen av diabetes type 2 og perifer 
neuropati-problematikken. Det skulle dessuten være nyere studier helst innen de 
siste 5 årene. Mange av søkeresultatene var ikke relevante fordi deltagerne hadde 
andre sykdommer i tillegg. Det ble valgt ut 10 originalartikler ut i fra disse 
søkeresultatene. Artiklene er fra 2006-2012, hentet i perioden mellom 30.04.2012-
30.07.2012. 
 
Søkeordene som ble brukt var:  

 «Diabetes complications, diabetes type 2» 

 «Prevention of diabetes complications  

 «Peripheral neuropathy, diabetes» 

 «Prevention  of diabetes complications, neuropathy» 

 «Type 2 diabetes and peripheral neuropathy» 

 «Pathogenesis of peripheral neuropathy, diabetes type 2» 

 «Pathophysiology of diabetic neuropathy, diabetes type 2» 

 «Type 2 diabetes, peripheral neuropathy and physical activity»  

 «Diabetic neuropathy and exercise» 

 »Training, exercise, prevention of type 2 diabetes, peripheral neuropathy» 

 «Exercise, training, peripheral neuropathy, diabetes type 2».  
 
Begrensninger i forhold til søkingen: 

 Humans 

 Published in the last 5 years 

 Published in the last 10 years 
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 English 

 Norwegian 

 Swedish 

 Danish 

 Clinical trials 

 Randomized controlled trails 

 Full text available 
 
Studier som ble valgt bort: 

- Studier som ikke omhandlet både diabetes type 2 og perifer neuropati 
- Studier som ikke passet til problemstillingen 

 

4. Resultat 
 
Dette arbeidets resultater er basert på 10 originalartikler innen for tidsrommet 
2006-2012. For å kunne svare på problemstillingene, ble det valgt fem studier som 
handler om påvirkninger som skjer i kroppen hos type 2 diabetikere med perifer 
neuropati. I forhold til den andre problemstillingen ble 5 studier om ulike former for 
trening analysert for å forstå om de kunne virke forebyggende på utviklingen perifer 
neuropati eller lindre symptomene hos type 2 diabetikere, og hvilke sammenheng 
det finnes mellom neuropati og trening. 

 

4.1 Hvilke påvirkning har perifer neuropati hos type 2 
diabetikere på kroppen? 
 
4.1.1 The prevalence of peripheral neuropathy in a population-based 
study of patients with type 2 diabetes in Sweden (13). 
 
I kohortstudien blir omfanget av perifer neuropati undersøkt hos type 2 diabetikere i 
en utvalgt populasjon i fra Stockholm- området, Sverige, i alderen 40-70 år. En 
standard fotundersøkelsesprotokoll ble fulgt. Det var 156 deltakere i denne studien.  
Flere menn enn kvinner deltok, uten noen innvirkning på studiets resultater.  
 
Utvelgelseskriteriene var basert på spørreundersøkelser, blodprøver, kliniske 
undersøkelser, og data ble hentet fra pasientenes medisinske journaler med 
godkjennelse fra deltakerne.  Inkluderte personer i undersøkelsen hadde diagnosen 
diabetes 2 før de var 35 år. Andre gjennomsnittsverdier var BMI på 29,2, HbA1c på 
7,3 % og hadde en sykdomsvarighet på ca. 7 år. Noen pasienter tok antidiabetes 
medikamenter, insulin eller en kombinasjon av disse. Andre deltakere gikk bare på 
diett. En stor del av deltakerne hadde også markovaskulære komplikasjoner, og 
brukte derfor medikamenter for hypertensjon og mot høyt kolesterolnivå. 
 
En rekke fotundersøkelser ble gjennomført, hvor det ble sett på om det fantes tegn 
til perifer neuropati eller nedsatt følelsessans. Testene ble utrettet med 
monofilament (se figur 3), toningsgaffel og Vibration Preception Thresholds (VPT), 
altså en vibrasjonstest. 
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Figur 3. Monofilament- testen måler om en har nedsatt følelsessans i føttene. Merker en 
ikke berøringen på et eller flere punkter har en nedsatt følelesesans. Bildet er omarbeidet fra 
referanse (10). 

 
Følger av testene viste at totalt 43 % av pasientene var rammet av perifer autonom 
neuropati og hadde to eller flere antydninger til nedsatt funksjonsevne i føttene, 
varm og tørr hud var det vanligste. Tre tester ble utført for å avklare graden av 
nedsatt sensitivitetsfølelse: Monofilamenttesten viste 15 %, toningsgaffelen 24 %, 
VPT viste at hele 28 % av deltakerne hadde nedsatt følelse i føttene. Det ble av 
dekket at 15 % av den studerte populasjonen også hadde nedsatt 
motornervefunksjon. Så mange som 67 % hadde åpenbarte tegn til perifer neuropati, 
mens 25 % hadde polyneuropati, altså var påvirket av flere enn et tegn til neuropati. 
 
Forfatternes konklusjon ble at perifer neuropati viste seg å være en vanlig 
komplikasjon hos den avgrensede folkemengden med type 2 diabetes. Tydelige tegn 
til perifer autonom neuropati var mest utbredt ifølge resultater fra vibrasjons- og 
følelsestestene. 
 
4.1.2 Motor nerve decline does not underlie muscle weakness in type 2 
diabetic neuropathy (14). 
 
I denne kohortstudien ble det gransket om effekten av nedsatt nervefunksjon 
påvirker muskelstyrken hos pasienter med type 2 diabetes med og uten neuropati. 
 
Det var totalt 52 deltakere i denne studien, deltakerne ble delt inn i tre grupper hvor 
19 av disse deltakerne hadde diabetes type 2 med neuropati og 15 hadde diabetes 
type 2 uten neuropati, og 18 deltakere var helsefriske. Studiet hadde flest mannlige 
deltakere, 40 menn og 12 kvinner. Alle pasientene var over 50 år og fikk den 
motoriske og sensoriske nervefunksjonen i føttene undersøkt. 
 
Personer med diagnoser som hjerte/karsykdommer, nedsatt nyrefunksjon, 
reumatoid artritt, muskelforstyrrelser, fotsår, hjerneslag/infarkt eller andre 

Monofilamentet i 
bruk 
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nerveforstyrrelser utenom neuropati de siste 6 månedene før undersøkelsen, ble 
utelukket fra studiet.  
 
En metabolsk test ble utført ved å sjekke fastende blodsukker, HbA1c verdien og 
kreatin nivået i blodet. Det ble også foretatt en test for å diagnostisere om en hadde 
neuropati eller ikke. Valk score testen vurderte følelsessansen, muskelstyrken og 
ankelrefleksen i høyre fot, et minimumsresultat på 5 var kriteria for å ha diagnosen 
neuropati. 
 
 Elektromyografi, -(EMG) ble foretatt av en neurofysiolog for å se på 
motornervefunksjonen på leggens bakside(fibula), leggens fremside, også kalt 
skinnebenet (tibial) og leggens innside (median). 
Compound Muscle Action Potential, -(CMAP) er en annen elektrofysiologisk test 
som måler aksjonspotensialet hos flere muskler i samme område samtidig som også 
ble utført på foten, i dette tilfelle de ulike musklene på fotens overside blant annet 
risten målt. 
Sensory Nerve Action Potential, -(SNAP), hvor de sensoriske nervene på baksiden av 
leggens ytterside (sural) og i midten (medial) ble kontrollert i forhold til normal 
følelsessans mer enn 3,5 mikrovolt, eller unormal følelsessans mindre enn 3,5 
mikrovolt, eller eventuelt ingen resultat- det vil si ingen følelsessans. 
 
Dynamometeret ble benyttet for å utføre testing av isometrisk muskelstyrke i ankel 
området i ulike vinkler i 90, 110 og 130 grader som skulle holdes i 3 sekunder. En 
hadde deretter 2 minutters pause. Øvelsen gikk ut på å bevege foten opp på tå, 
plantar fleksjon eller å heve foten med tærne opp, dorsal fleksjon ved hjelp av 
ankelen og muskulaturen i leggens bakside(fibula) og skinnebenet (tibula). 
I forhold til testresultatene som ble sammenlignet i de tre ulike gruppene ble det tatt 
hensyn til BMI, alder og kjønn.  Gruppen med diabetes type 2 uten neuropati, DC 
var litt yngre enn gruppen som hadde både diabetes type 2 og neuropati, DPN. DPN 
og DC -gruppene veide mer og hadde høyere BMI, blodsukker og HbA1c nivåer enn 
den helsefriske gruppen, HC. 
 
De elektrofysiologiske testene, -(CMAP) og CVs avdekket vesentlig lavere verdier i 
fibula og tibial nervene hos DNP gruppen sammenlignet med de to andre gruppene. 
Forverring av nervefunksjonen hos DPN gruppen ble bekreftet av resultater fra 
SNAP testen ved at de hadde manglende eller redusert følelsessans (figur4). 
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Figur 4. Resultater fra sensoriske nervetesten,( SNAP-test) viser reduksjon 
nervefunksjonen i % hos de ulike gruppene: i HC- gruppen (helsefrisk gruppe), DC-
gruppen(diabetikere uten neuropati) og i DNP- gruppen(diabetikere med neuropati). 
Figuren er omarbeidet fra tabell 1 i referanse (14). 
 
Når det kommer til dorsal fleksjon muskelstyrketesten var den redusert hos alle tre 
gruppene, HC-gruppen, DC-gruppen og DNP- gruppen. Plantar- fleksjonen hos DC 
gruppen var lavere enn hos HC- gruppen, mens DNP- gruppen hadde lavest 
muskelstyrke av dem alle. Når det gjelder dorsal fleksjonen viste den tilnærmet lik 
negativ utvikling oss alle gruppene. (Figur5). Forfatterne fant ingen samsvar mellom 
de ulike testene som ble gjort i forhold til maksimal frivillig muskelstyrke. 
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Figur 5. Oversikt over redusert muskelstyrke ved plantar- og dorsal fleksjon hos HC- 
gruppen (helsefriskgruppe), DC- gruppen(diabetikere uten neuropatigruppen) og DNP- 
gruppen(diabetikere med neuropati). Figuren er omarbeidet fra tabell 1 i referanse (14). 

 
Forfatterne konkluderte med at både diabetes type 2 pasienter med og uten 
neuropatiske plager har nedsatt nervefunksjon.  De mener at mangel av 
muskelstyrke kan komme av redusert muskelkvalitet. I senere studier bør det 
fokuseres mer på grunnen til den reduserte muskelkvaliteten som årsaker den 
nedsatte muskelstyrken hos diabetikerne. 
  
4.1.3 Altered nerve excitability in subclinical/early diabetic 
neuropathy: Evidence for early neurovascular process in diabetes 
mellitus? (15). 
 
Målet med denne fall-kontrollstudien var å se nærmere de perifere nervenes 
aksjonspotensiale hos pasienter som ble diagnostisert med diabetes med 
neuropatiplager på et tidlig stadium. Det ble fokusert på om strukturelle og 
metabolske årsaker til diabetikere med neuropati kunne ha sammenheng 
patofysiologi som inkluderer det ioniske aksjonspotensialet i nervene, særlig i 
begynner stadige i sykdommen. Deltakerne som ble undersøkt hadde en 
gjennomsnittsalder på ca.46 år med en jevn fordeling av kvinner og menn. Av disse 
var 30 deltakere nylig diagnostiserte type 2 diabetikere, hentet fra et universitets 
sykehus i Vest- Korea. Kontrollgruppen bestod av 30 frivillige helsefriske 
personer(se tabell3). Undersøkelsesperioden var på 1 år, april 2009-april 2010. 
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Tabell 3: Oversikt over hvor mange som deltok i studiet, fordelingen av kvinner og menn i 
gruppene og hvor lang varighet de har hatt av diabetes. Tabellen er omarbeidet fra tabell i 
referanse (15). 

 Kontroll 
 
N = 30 

Diabetes 
u/neuropati 
N= 10 

Diabetes 
m/neuropati 
N= 20 

Alder 46,9 48,2 47,9 

Menn/Kvinner 17/13 6/4 12/8 

Vekt, kg 64,2 66,7 65,o 

Antall måneder med 
diabetes 

- 10,2 12,4 

 
Diabetikergruppen ble delt inn i to grupper, der 1o deltakere ikke hadde neuropati 
og 2o deltakere hadde en mild form for neuropati med reduserte bilaterale H-
reflekser eller nedsatt følelsessans. Motornervene hos alle pasientene var normale. 
Alle hadde fravær av tidligere diabeteskomplikasjoner som retinopati og nefropati. 
Alle testene ble utført av nevrologer. Pasienter med andre metabolske eller 
ernæringsmessige sykdommer enn Diabetes mellitus, eller de med tidligere 
nyrefunksjonsforstyrrelser ble utelukket fra studiet. Blodprøvene ble tatt av alle 
diabetespasientene hvor blant annet leverfunksjon, kreatin- verdien, GFR, lipid- 
verdier, elektrolytter og HbA1c ble kontrollert. 
 
Automatiserte nerveaksjonspotensialtester ble utført ved å stimulere median- 
nerven i høyre håndledd med blant annet, Compound Muscle Action Potential, - 
(CMAP), en måling av musklenes aksjonspotensiale. Hudtemperaturmåling ble 
foretatt på samme sted. Nerve Excitability Test, - (NET) er en ny type test som også 
ble benyttet, den gir et innsyn i den ioniske mekanismen som finnes i de motoriske 
nervenes aksjonspotensiale.  
 
Resultatene viste at det kan vises forandringer i nervenes aksjonspotensiale når det 
gjelder mottakelighet for impulser allerede i begynnerstadiet på de med diabetes 
med neuropati. Threshold Electrotonus, -(TE), elektroniske stimuleringsmålinger og 
Relative Refractory Period, -(RRP), kraftig nerve stimulering over en viss tid. 
Testene viste at pasientene med både diabetes og med diabetes og neuropati hadde 
færre nerveimpulser og nedgang av terskelverdi når det gjelder målingene med både 
depolarisert og hyperpolasisert strøm enn kontrollgruppen viste.( Figur 6). Diabetes 
med neuropati-gruppen hadde større avvik fra de normale verdiene enn både 
diabetesgruppen og kontrollgruppen i de aller fleste testene. 
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Figur 6. Ulike automatiserte aksjonspotensialtester viser nedgang målt i % av motoriske-
nerveimpulser hos de ulike gruppene,( kontrollgruppen, diabetesgruppen og diabetes med 
neuropati-gruppen) diabetes med neuropati-gruppen har størst nedgang av nerveimpulser. 
Figuren er omarbeidet i fra tabell 2 i referanse (15). 
 
Strength duration time constant, - (SDTC), måler forbindelsen mellom 
stimuleringens styrke og stimuleringens varighet i en aktivisert nerve. 
Alle testene for nerveimpulsenes mottakelighet ble sjekket i forhold til 
laboratorietestene. SDTC viste seg å ha en forbindelse med 
mikroangiopatiproblematikken i følge GFR verdier og ulike lipidverdier, men ikke i 
forhold til høye glukoseverdier (HbA1c) ifølge forfatterne. 
 
Mekanismene bak diabetes med neuropati antas å bestå av mange faktorer som for 
eksempel metabolske forstyrrelser og autoimmun skade. Den største 
bakenforliggende faktoren er svekkelsen av den neruovaskulære funksjonen 
(axonskade, eller Na, K+ Pase pumpesvikt under nerve iskemi) og dette spesielt i 
forhold til et tidlig stadium av diabetes med neuropati. Videre blir det diskutert at 
siden yngre deltakere ble valgt ut i denne studien fremfor litt eldre, har ikke alderen 
deres samme påvirkning på perifer neuropati. De mener videre at neuropatien hos 
diabetikere utvikler seg allerede før den blir påvirket av glukosens metabolisme. 
Diskusjonen videre dreier seg om at hyperglykemi er en viktig faktor bak diabetes 
med neuropati, men involveres på et mye senere stadium i diagnosen. 
 
Forfatterne konkluderte med at de ikke er i tvil om at den strukturelle 
neurovaskulære mekanismen har større sannsynlighet for å stå bak utviklingen av 
neuropatikomplikasjoner enn hyperglykemi, særlig i en tidlig fase av diagnosen 
diabetes med neuropati. Undersøkelsene som ble foretatt viser forandringer som er 
registrert i axonets struktur og funksjon støtter denne konklusjonen.  
 
4.1.4 The reliability of presynaptic inhibition in patients with diabetic 
peripheral neuropathy (16). 
 
Hensikten med denne ett år lange eksperimentelle studien var å bedømme 
sannsynligheten for presynaptisk hemming hos pasienter med perifer diabetes 
neuropati. Presynaptisk hemming beskriver forfatterne som en svikt i 
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nervesignaloverføringsprosessen. Det var åtte personer med enten type 1 eller type 2 
diabetes og perifer neuropati som oppfylte kriteriene for å være med i studiet, tre 
menn og fem kvinner i en alder på ca. 60 år. Disse personene ble hentet fra 
smerteklinikker, lokale sykehus, rehabiliteringssenter eller, støttegrupper for 
diabetikere. En ble utelukket fra studiet om en hadde skader i ryggen, hoftene, 
knærne eller anklene. 
 
Testene ble utført med elektroder på kroppen, på muskelen på tykkleggens bakside 
og ved ankelens muskelfeste.  
 
Undersøkelse av refleks ble også foretatt med elektroder hvor muskelreaksjonen og 
styrken på stimuleringen ble målt på anklene i posisjon med 90 graders vinkel. På 
den ene utvalgte leggen ble det utført ca. 10 målinger, deretter ble samme målingene 
foretatt enda en gang. Alle testene ble gjentatt 2 uker senere også, deretter ble 
resultatene sammenlignet med hverandre i forhold til pålitelighet (reliabilitet).  
 
Konklusjonen som ble dratt for dette studiet ble at diabetes pasienter med perifer 
neuropati viser seg å ha en høy tendens av presynaptisk hemming, men dette trengs 
flere studier på området, muligens ved å undersøke spinalrefleksens variasjon i en 
klinisk befolkningsgruppe. 
 
4.1.5 Complications nerve growth factor and expression of its receptors 
in patients with diabetic neuropathy (17). 
 
 Dette prevalens- studiet som ble foretatt på tre sykehus i Seoul, Korea, utførtes på 
163 pasienter med diagnosen diabetes type 2 med/uten neuropati som brukte 
antidiabetes medikamenter eller insulin. En kontroll gruppe ikke- diabetikere fra et 
tidligere studium ble sammenlignet med diabetespasientene. Fordelingen av 
kvinnelige og mannlige deltakere var jevn og alle var over 60 år. 
 
Nervevekstfaktorens (Nerve Growth Factor, NGF), oppgave når det gjelder utvikling 
av neuropati er uklar, men det har tidligere blitt rapportert lave serumverdier av 
NGF hos pasienter med perifer neuropati og diabetes. Hensikten med denne studien 
var derfor å se på om det finnes noe forbindelse mellom nivået av NGF serum og 
NGF reseptor aktiviteten når det kommer til utviklingen av neuropati hos 
diabetikere. 
 
Utvalget av deltakere ble hentet fra en diabetespasient- database fra sykehusene.   
Pasientundersøkelsene foregikk fra juli 2005 til desember 2006 og ble utført av 
leger.  Et spørreskjema ble levert ut for å hente inn opplysninger om hypertensjon, 
medisinbruk, tidligere operasjoner og durasjonstiden av diabetes. 
 
Tester som ble tatt var fastende blodsukker, HbA1c, Urea, kreatin, serum kolesterol, 
BMI, total protein og NGF konsentrasjonen. Alle diabetikerne hadde en HbA1c verdi 
over 7 %, BMI nivå på ca. 23 kg/m2. For å finne ut av NGF reseptor aktiviteten ble 
det samlet inn corneaepitel fra øyet. Det ble også foretatt neurologiske 
undersøkelser av føttene en vibrasjonstest utført med blant annet toningsgaffel, 
følelsessansen ble kontrollert i forhold til temperaturens påvirkning av 
ankelrefleksen. Resultatene ble gruppert i mild, moderat eller alvorlig grad av 
neuropati.   
 
NGF konsentrasjonen ble funnet ved samling av serum og tårevæske fra pasientene, 
ELISA metoden ble benyttet for å finne det absolutte NGF nivået.  
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Resultater fra de ulike undersøkelsene viste at 89 diabetespasientene hadde 
diagnosen neuropati. Når en sammenlignet pasientgruppene med og uten neuropati 
viste det seg at gruppen med neuropati var litt eldre, hadde høyere BMI, kolesterol, 
blodtrykk, HbA1c og en lengre durasjonstid av sykdommen enn gruppen av 
diabetikerne uten neuropati. Serum og tåre NGF nivåene var forhøyet hos neuropati 
gruppen, mens NGF reseptor aktiviteten var lavere hos den andre gruppen. Begge 
gruppene av diabetikere ble sammenlignet med en gruppe ikke diabetikere fra en 
tidligere studie som viste at diabetikerne hadde høyere NGF verdier enn ikke 
diabetikerne.  
 
Forfatterne mener at NGF serumnivået har en sammenheng med diabetikeres 
utvikling av neuropati, men ikke neuropatiens alvorlighetsgrad. Jo kraftigere 
rammet pasientene var av neuropati jo mindre nivå av NGF hadde de. Høyere 
serumnivå av NGF begrunner forfatterne med at kroppen prøver å kompensere den 
nedsatte nerveaktiviteten. Når neuropatien blir alvorligere blir konsentrasjonen 
NGF lavere på grunn av dekompensering og slitasje, (figur 7 og 8).  
 
NGF serumkonsentrasjonen ved hornhinnenervefiberlengden og hornhinnenervens 
tetthet var lavere og viste derfor en høyere neuropati- alvorlighetsgrad. Når gjelder 
relasjonen mellom tåre nivået av NGF og NGF reseptoraktiviteten i forhold til 
graden av neuropati viste det seg ikke å være noen sammenheng. 
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Figur 7. Oversikt over NGF-nivå i blodserum hos de ulike gruppene (diabetikere med 
neuropati, diabetikere uten neuropati og en helsefrisk gruppe). Diabetikere med neuropati 
har høyest tåre NGF-nivå. Diagrammet er omarbeidet fra tabell 1 i referanse (17). 
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Figur 8. Lavt NGF- blodserumnivå påviser en høyere alvorlighetsgrad av perifer neuropati.  
Figuren er omarbeidet fra tabell 2 i referanse (17). 

 
Forfatternes konklusjon i dette studiet at NGF serumnivået kan relateres til at en har 
neuropati, men ikke til neuropatiens alvorlighetsgrad. Den tidlige utviklingen av 
neuropati kan påvises ved forandringer i NGF serumnivåer. 
                                                                                                                                                              

4.2 Kan trening virke forebyggende på utviklingen av 

perifer neuropati eller lindre symptomene hos type 2 

diabetikere med perifer neuropati? 

4.2.1 Exercise training can modify the natural history of diabetic 
peripheral neuropathy (18). 

Denne randomiserte kontroll studien undersøker hvordan trening over en fire års 
lang periode kan påvirke utviklingen av perifer neuropati hos personer med diabetes 
type 1 og diabetes type 2. Ut i fra inklusjons og eksklusjonskriterier ble 78 personer 
valgt ut til å delta og delt inn i to grupper. Gjennomsnittsalderen var 52 år. Alle 
deltakerne var overvektige og gikk på diett. Den ene gruppen med 31 deltakere 
utførte trening (rask gange på en tredemølle) med oppfølging på et treningssenter 
fire timer pr uke,( fire ganger i uken), mens den andre gruppen med 47 deltakere, 
ikke ut førte noen form for trening. Gruppene hadde en jevn fordeling av både 
kvinner og menn, der de aller fleste hadde diagnosen diabetes type 2.( 57 deltakere 
var type 2 diabetikere). 
 
Inklusjonskriteriene gikk ut på at deltakeren skulle ha enten type 1 eller type 2 
diabetes, og ikke ha noen utvikling eller symptomer på perifer diabetes neuropati. 
En skulle også kunne klare å gjennomføre 1,6 km gående uten noen form for 
assisterende hjelp eller hjelpemidler. 
 
NVC ble målt i både de sensoriske nervene og motor nervene i muskulaturen i 
tykkleggen. Denne testen viste store forskjeller på den aktive og inaktive gruppen. 
Testen ble ut ført ved studiets start og slutt. Reaksjonshastigheten i forhold til de 
ulike nervene viste seg å ha økt betraktelig hos den aktive gruppen. Mest forskjell 
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viste seg hos de sensoriske nervene. Reaksjonshastigheten hos den inaktive gruppen 
var på - 2,7 m/s, mens den aktive gruppen hadde bare 0,4 m/s.   
I forhold til motornervene var også her reaksjonshastigheten hurtigere hos den 
aktive gruppen 1,8 m/s mot -0,6 m/s hos den inaktive gruppen. 
Fisher Exact Test ble brukt for å se på utviklingsforholdet over en fire års periode 
ved motor neuropati, sensorisk neuropati og Vibration Perception Test, -(VPT) 
(vibrasjonsfølelsen). Utfallet her ble at motorneuropati i leggbenets utside var mer 
utbredt hos den inaktive gruppen etter endt studie, altså hele 17 % mot 0 % i den 
aktive gruppen.  Hele 29,8 % av de inaktive sto for utvikling av sensorisk neuropati(i 
tykkleggen), mens bare 6,5 % av de aktive diabetikerne ble rammet. Når det gjelder 
tap av vibrasjonsfølelse(ved ankelen og stortåen) fikk også her den inaktivgruppe 
dårligst resultat 21,3 % versus 12,9 %. ( Figur 9). 
 

Figur 9. Oversikt over deltakerne i aktiv og inaktiv gruppe sin utvikling i % over en 
fireårsperiode av neuropati i motornerver, sensoriske nerver og nedsatt vibrasjonsfølelse hos 
den aktive -og den inaktive gruppen. Diagrammet er omarbeidet fra tabeller i referanse (18). 
 
Forfatternes konklusjon ble at en veiledet aerobisk- trening over en lengre periode 
kan være med på å redusere og til og med forsinke utviklingen av perifer neuropati 
hos diabetikere. Dette ble og sett på som en god forebyggende behandlingsmåte for å 
minske tilfellene av denne tilstanden. 
 
4.2.2 Effect of 12 week Tai Chi Chuan exercise on peripheral nerve 
modulation in patients with type 2 diabetes mellitus (19). 
 
Hensikten med dette parallelle randomiserte kontrollstudiet var å finne ut om Tai 
Chi Chuan trening kan ha effekt på type 2 diabetespasienter med perifere nerve 
forandringer. Gjennomsnittsalderen var 58 år. Antallet deltakere som ble studert var 
68, de ble fordelt i to parallelle grupper. En gruppe på 28 deltakere hadde diagnosen 
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diabetes type 2 med en durasjonstid på ca. 3 år med god blodsukkerkontroll, (HbA1c 
verdi på under 7 %), mens kontroll gruppen var 32 helsefriske personer. 
Kjønnsfordelingen var litt ujevn i gruppene, den helsefriskegruppen hadde litt flere 
mannlige deltakere. Fastende blodsukker, insulinresistens og nervefunksjonen ble 
testet før og etter studie perioden som var på tolv uker.  
 
Tai Chi Chuan treningen skulle utføres tre ganger i uken med en times varighet over 
en tolvukers periode. Denne type trening blir sett på som en lett- moderat 
treningsvariant. Tai Chi Chuan gammel kinesisk kampsport der riktig pusteteknikk 
og avslapping er viktige momenter ved forandring til ulike kroppsposisjoner. 
Bevegelsene utføres jevnt og sakte. 
Blodsukkermålinger før og etter studien viste en senkning på 11 % hos diabetiker 
gruppen, mens den helsefriske gruppen hadde en reduksjon på 0,6 % Verdiene fra 
insulinresistens målingen hadde verdier som var tilnærmet lik reduksjon som ved 
blodsukkermålingene. 
 
Når det gjelder nervesignalene var det tatt målinger av både motornerver på armens 
innside, håndleddet, ankelen og leggen, og også sensoriske nerver på håndleddet og 
innsiden av armene. Hos de helsefriske ble nerveimpulsresultatene målt både før og 
etter studiet, og testen viste ingen betydningsfulle utslag. Diabetikerne hadde en 
forbedring av nerveimpulsene i nesten alle nerveområdene etter studien, spesielt 
motornervene på armenes innside, håndleddene og anklene (figur 10 og 11). 
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Figur 10. Forskjeller i nerveimpulshastigheten hos motor- og sensoriske nerver før og etter 
Tai Chi Chuan treningen. Målingen er foretatt i sekunder. DN= diabetikergruppen. M= 
Motor nerve S= Sensoriske nerver. DN- gruppen hadde størst forbedring etter studien i 
motornervene på håndleddet, armens innside og ankelen. Omarbeidet fra tabell 2 i referanse 
(19). 
 

Figur 11. Forskjeller i nerveimpulshastigheten hos motor- og sensoriske nerver før og etter 
Tai Chi Chuan treningen. Målingen er foretatt i sekunder. DN= diabetiker gruppen.   
M= Motor nerve S= Sensoriske nerver. K- gruppen (kontrollgruppen) viser små forskjeller.  
Omarbeidet fra tabell 2 i referanse (19). 

 
Konklusjonen i denne studien ble at tolvukers trening med Tai Chi Chuan viste 
forbedring av nervesignaler hos alle pasientene med diabetes. Det behøves 
ytterligere studier over et lengre tidsrom for å vite om Tai Chi Chuan er en effektiv 
nok behandling for å minske forekomsten av neuropati hos diabetikere. 
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4.2.3 Effects of an exercise program on balance and trunk 
proprioception in older adults with diabetic neuropathies (20). 

 
Hensikten med denne randomiserte kontroll studien var å studere effektene av et 
balansetreningsprogram i når det gjelder balanse og trunk proprioception 
(kroppsstabilisering) hos eldre personer med diabetes og perifer neuropati. 
 
Alle deltakerne i denne undersøkelsen hadde diagnosen diabetes med perifer 
neuropati og ble plukket ut under en helseundervisningskampanje i Seoul, Korea. De 
38 deltakerne ble randomiserte og delt inn i to grupper, en eksperimentellgruppe og 
en kontrollgruppe, begge med 19 deltakere hver med en gjennomsnittsalder på 73 år, 
fordelingen av kvinner og menn var jevn. Hadde en problemer med å gå selv, 
balanseproblemer, neurologiske plager, osteoartritt, brudd eller misdannelser var 
dette noen av årsakene til at en ble ekskludert fra studiet. 
 
Alle deltakerne måtte utføre øvelser innen statisk balanse, dynamisk balanse og 
kroppsstabilisering (Trunk proprioception), både en uke før studiets start og en uke 
etter studiets slutt. Treningen som ble utført bestod av: 
 
Statisk balanse øvelser: 
 - One Leg Standing, -(OLS), - innebærer at forsøkspersonene må stå på et ben fra 
med åpne øyner i 60 sekunder, så lukkede øyner i 30 sekunder og deretter med åpne 
øyner og rotert hode i 30 sekunder. 
 - Postoral Sway Path, - (PSP), - innebærer at forsøkspersonene må stå stille i på et 
stabilt underlag med 10 cm avstand mellom føttene uten sko i 30 sekunder uten å 
svaie. 
 
Dynamiske balanse øvelser: 
-10 m- walk, 10 meters gå test. Tiden for utførelse ble målt med stoppeklokke 
-Berg Balanse Scale, - (BBS), - balanse test med 14 øvelser som skulle gjøres i en 
bestemt rekkefølge 
-The Functional Reach Test, - (FRT), - en funksjonell test som ble utført ved å 
strekke seg så langt fremover som mulig i en parallell posisjon uten å ta et steg 
fremover 
 - Timed Up and Go test,-(TUG), - en test av mobilitetsevnen. Det ble foretatt 
tidtaking på hvor lang tid det tar å reise seg opp fra en stol, gå en kort strekning (3 
meter), snu seg og deretter å sette seg i stolen igjen. 
 
 Trunk Repositioning Errors, - (TRE), - Kroppsstabiliserende øvelser: 
- Testen ble utført ved at en står på to ulike overflater, først på en stabil overflate 
med åpne øyner, så med lukkede øyne og deretter på en overflate av skum med åpne 
øyne. Øvelsene skulle utføres med overkroppen bøyd i 30 graders vinkel, hvor 
kroppsposisjonen skulle holdes i 5 sekunder. 
 
Alle deltakerne fikk undervisning av en spesialisert sykepleier innen pasientenes 
felles diagnose/sykdom. Undervisningen varte i 50 min pr. uke i åtte uker, dette for 
å gjøre dem oppmerksomme på sykdommen sin og hvor viktig det er med trenings 
og diett plan slik at de skulle kunne forebygge komplikasjoner.  
 
Det var bare den eksperimentelle gruppen som utførte det en time lange 
balansetreningsprogrammet 2 ganger i uken i 8 uker. Kontrollgruppen utførte ingen 
form for balansetrening, bare øvelsene i forbindelse med før og etter studiets start. 
 
Balansetreningsprogrammet foregikk som en gruppetrening der de ble delt inn 
parvis og utførte de ulike øvelsene etter tur. Balanseøvelse var utformet slik at de 
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skulle være lett gjennomførbare for alle. En av studiets forskere var involvert, og 
noen hjelpere sørget for at treningen ble utført riktig. Treningen besto av 10 
minutters oppvarming, 40 minutters balansetrening med ulike øvelser med sett på 4 
minutter og deretter 2 minutters pause mellom hvert sett. Treningen ble avsluttet 
med 10 minutter med avslappende øvelser. 
 
Studiet opplevde at noen droppet ut i begge grupper, enkelte fordi at de ikke lenger 
ønsket å delta, andre på grunn av medisinske årsaker/ diabetes komplikasjoner og 
noen fordi de ikke klarte å fullføre hele treningsopplegget. De som droppet ut er ikke 
med regnet i denne undersøkelsen. 
 
Dette studiet er basert på resultatene før og etter studiets start: 
Det ble kommet frem til at det var minimale forskjeller mellom alle deltakerne i 
testene som ble foretatt før studiestart.  Når det gjelder testene som ble tatt etter 9 
uker viste det seg at treningsgruppen hadde en økning, både i BBS og FRT verdi, i 
disse dynamiske balanseøvelsene, og brukte litt kortere tid på å utføre TUG øvelsen 
og 10 m walk- testen. 
 
Når det gjelder statisk balanse viste treningsgruppen en stor forbedring av 
resultatene i alle de ulike øvelsene der også. 
 
Alle øvelsene innen kroppsstabilisering på ulike underlag avdekket også bedre utsalg 
en tidligere tester. 
 
Alle kontrollgruppens resultater før og etter studiet avslørte ingen åpenbare utslag 
på testene innen kroppsstabilisering, dynamisk eller statisk balanse.(Figur 12). 
 

 
Figur 12. Resultater fra studiet før og etter balansetester som viser forskjeller i effekt med 
og uten åtte ukers balansetrening hos kontrollgruppen og treningsgruppen. Kontrollgruppen 
viste en liten forverring i statisk balanse (body sway) på -0,5 %. Figuren er omarbeidet fra 

tabell 1 i referanse (20). 
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Forfatternes konklusjon ble at balansetrening når det gjelder forbedring av balanse, 
kroppsstabilisering og evnen til å styre kroppsholdningen kan bevises ut i fra 
testresultatene. De anbefaler utvikling av flere balanseøvelser som kan være med på 
å forebygge fallulykker og å holde livskvaliteten hos eldre med diabetes og neuropati 
oppe. 
 
4.2.4 Lower physical activity is associated with higher intramuscular 
adipose tissue in people with type 2 diabetes and peripheral neuropathy 
(21). 
 
Denne amerikanske prevalensstudiens mål var å se på om diabetikere med perifer 
neuropati sitt aktivitetsnivå kunne ha noen sammenheng med graden av 
muskelstyrke, glukosekontroll og fysisk aktivitet. 
 
Studiets 22 deltakere, femten menn og sju kvinner, var alle diagnostisert med 
diabetes type 2 og perifer neuropati med en gjennomsnittsalder på ca.65 år og hadde 
et BMI-nivå på ca. 33,2 kg/m2. Deltakerne ble hentet fra Washington University 
School of Medicine og fra diabetes klinikker i St. Louis området. Veide en over 136 
kg, hadde deformerte føtter, amputasjon eller andre bevegelsesartede problemer, 
eller medisiner som kunne føre til forstyrrelser med treningen førte dette til at en ble 
ekskludert fra studien.  
 
Aktivitetsnivået ble testet ved hjelp av en monitor som ble festet rundt ankelen for å 
telle antall steg daglig over et tidsrom på 9 dager, hvor den første og siste dagen ikke 
ble regnet med. Gjennomsnittet av antall steg på en uke ble benyttet som resultat. 
Alder, HbA1c, vibrasjonstest, måling av fett nivå rundt ankelen, muskelvolum, en 
fysisk aktivitetstest og muskelmassen rundt ankelen var en del av målingene som ble 
gjort for å utføre eksperimentet. 
 
En amerikansk diabetes forening anbefaler at en skal gå 10 000 steg daglig, men 
siden deltakerne hadde både diabetes og neuropati ble det laget en hypotese om at 
målet for dem ble 5000 steg daglig. Klarte en og nå et høyere stegnivå enn 5000 ble 
det tatt i betraktning at en hadde større muskelstyrke, mindre fettvevsvolum, var i 
bedre fysisk form og hadde også et lavere HbA1c nivå.  
 
De som bidrog i studien ble delt inn i tre grupper ut i fra deres aktivitetsnivå. Den 
gruppa som hadde færre steg enn 5000 daglig hadde et tre ganger høyere volum av 
fettvev jamført med de andre gruppene som hadde fra 5000-8000 steg/dag og over 
8000 steg/dag. (Tabell 4). Den ene gruppen som fikk best resultater var også litt 
yngre enn de to andre gruppene. Ut ifra gjennomsnittet fikk deltakerne et bedre 
resultat enn det hypotetiske målet som ble satt, 7754 steg daglig.  
 
Tabell 4. De med høyest BMI hadde lavest aktivitetsnivå, men også høyere fettvolum og 
mindre muskelvolum.IMAT= Intramuscular Adipose Tissue (Fettvolum). Tabellen er 
omarbeidet fra tabell 1 i referanse (21). 

 Under  
5000  
steg/daglig 

Mellom 
5000-8000  
steg/ daglig 

Over  
8000 
steg/daglig 

BMI (kg/m2)     
  35,5 

                           30,5                             
         33,9 

IMAT(Fettvolum)(cm3)                               157,0                            53,0                           
          44,0 

Muskelvolum (cm3)                             735,0                          811,0                                  
       880,0 
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Denne undersøkelsen viste et uventet resultat i forhold til at HbA1c nivået viste seg å 
ikke ha noen sammenheng med fysisk aktivitet. Forfatterne mente dette kunne være 
konsekvens av at intensitet var for lav når det gjelder å bruke gåing som 
treningsform og dette var uavhengig av stegmengde en klarte og oppnå. Flere 
årsaker kunne være at det ikke ble gitt noen instrukser når det gjelder å følge noe 
form for diett heller. 
 
Forfatternes sluttsats ble at fysisk aktivitet viser seg å ha en sammenheng med 
fettvevsvolumet. Fettvevsvolumet har også en forbindelse med muskelstyrken og 
ikke minst det fysiske aktivitetsnivået.  Diabetikere med neuropati kan prestere og ta 
atskillige flere steg daglig om de ikke hadde noe særlige fotproblemer. For å avgjøre 
om dette er et bra nok treningsprogram for å øke stegnivået i forhold å senke 
fettvevsvolumet, fremme muskelstyrken og det fysiske aktivitetsnivået, trengs det 
mer studier. 
 

4.2.5 Peripheral neuropathy, decreased muscle strength and obesity are 
strongly associated with walking in persons with type 2 diabetes without 
manifest mobility limitations (22). 

 
I denne nederlandske artikkelen fra 2010 ble det sett nærmere på forbindelsen 
mellom det patologiske og diabeteskomplikasjoner i sammenheng med daglig gåing 
hos diabetes type 2- pasienter som ikke hadde særlige bevegelighetsproblemer. 
 
 Prevalensstudiet hadde en ukes varighet med 100 deltakere, 69 menn og 31 kvinner, 
med en gjennomsnittsalder på 65 år. Deltakerne hadde nylig fått diagnosen diabetes 
type 2 og hadde relativt god glukosekontroll. Personer med bevegelighetsproblemer 
fikk ikke delta, heller ikke de med som hadde hatt hjerteproblemer 6 måneder før 
studiet eller hadde andre sykdommer, Parkinson eller reumatisme, som kunne 
påvirke bevegeligheten. 
 
Flere kriterier som ble målt i undersøkelsen blant annet var graden av perifer 
neuropati, neuropatiske smerter, senket muskelstyrke og BMI. Mange, ca. 40 % av 
deltakerne, hadde perifer neuropati og ca. halvparten var overvektige.  
 
For å teste aktivitetsnivået til deltakerne ble de foretatt en del ulike tester. En 
trappetest som gikk ut på å gå raskest mulig opp og ned trapper uten å bruke 
gelenderet som støtte. En annen test konstaterte hvor langt og raskt en klarte å gå i 
løpet av seks minutter. Disse målingene ble utført med pedometer festet på klærne 
mellom navlen og hoften. En annen monitor som ble festet på ryggens nedre del ble 
også brukt for å måle nøyaktigheten av stegene, siden diabetikere ofte går saktere, er 
overvektige og har gangart- lidelser. 
 
Resultatet ble at diabetikerne tok i gjennomsnitt 6500 steg daglig, noe som er mye 
lavere enn det anbefalte aktivitetsnivået på 10 000 steg daglig. Forfatterne 
konkluderte dette med at perifer neuropati og begrenset muskelstyrke ble sett på 
som faktorer som kunne gi et lavere aktivitetsnivå. Aktivitetstestene avslørte også at 
nivået av BMI var vesentlig når det gjelder tiden det tok å utføre testene og de med 
høy BMI hadde 200 færre steg pr 1 kg/m2. Redusert muskelstyrke og høy BMI ble 
sett på som årsaken til at personer har mindre funksjonskapasitet i forhold til 
testene, mens nedsatt funksjonsevne ikke ble forbundet med de som hadde perifer 
neuropati. 
Begrunnelsen forfatterne gir for dette resultatet er at denne undersøkelsen ble gjort 
på en jevn overflate og ikke ujevne overflater. De mener det må ses nærmere på 
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forhold mellom perifer neuropati og bevegelighets begrensninger i forhold til senere 
studier innen dette feltet. 
 
Forfatternes konklusjon i dette studiet blir at diabetes type 2 uten særlige 
bevegelighetsforstyrrelser med perifer neuropati, minsket muskelstyrke og overvekt 
har stor betydning for tap av testpersonenes aktivitetsnivå i forbindelse med gåing. 
Et stort antall diabetikere er rammet av sin lave kapasitet til å utføre fysisk aktivitet 
på grunn av patofysiologiske resultater av sykdommen. Det trengs flere studier om 
hvordan en kan forbedre aktivitetsnivået hos diabetikere og tidligere kunne oppdage 
forklarende faktorer til dette. 
 

5. Diskusjon 
 
Hyperglykemi, har ene og alene lenge stått for å være en bakenforliggende årsak til 
utviklingen av perifer neuropati hos diabetikere. Nyere forskning viser at den 
neurovaskulære mekanismen opptrer før hyperglykemien, spesielt på et tidlig 
stadium av tilstanden (15). Andre faktorer som NGF serumnivået indikerer en 
sammenheng med diabetikeres utvikling av neuropati, men ikke neuropatiens 
alvorlighetsgrad (17). I forhold til om trening kan virke forebyggende på utviklingen 
av perifer neuropati har veiledet aerobisk trening (rask gåing på tredemølle) 
redusert og til og med forsinket utviklingen av perifer neuropati (18), mens trening 
med Thi Chi Chuan kunne vise til åpenbare forbedringer av nervesignaler (19). 
  
I dette arbeidet ble følgende problemstillinger analysert: 
 

 Hvilken påvirkning har perifer neuropati hos type 2 diabetikere på kroppen? 
(5.1.1) 

 Kan trening virke forebyggende på utviklingen av perifer neuropati eller 
lindre symptomene hos type 2 diabetikere med perifer neuropati?(5.1.2) 

 
I denne oppsatsen er det benyttet ulike typer studie design blant annet randomiserte 
kontrollstudier, kohort studier, fall- kontrollstudier, eksperimentelle studier og 
prevalens studier.  
 
Randomiserte studier blir sett på som mer pålitelige studier enn de andre formene 
for studie design. Jo flere randomiserte studier som blir brukt fremfor andre 
studieformer, jo færre problem får en med confounders og bias.   
 
5.1.1 Hvilke påvirkning har perifer neuropati hos type 2 diabetikere på 
kroppen? (13), (14), (15), (16), (17). 
 
 Perifer neuropati er en hyppig tilstand og senkomplikasjon ved diabetes. En av 
hovedgrunnene til neuropati er nedgraderingen av nervecellene som følge av et høyt 
glukosenivå som virker toksisk på nerveceller i kroppen. Nyere forskning viser at på 
et tidlig stadium ved lidelsen er det flere faktorer som spiller inn, også tidligere enn 
hyperglykemien.  
 
Mesteparten av disse studiene sammenlignet diabetikere med neuropati, diabetikere 
uten neuropati og en helsefrisk kontrollgruppe med hverandre. 
Kohort studiet (13) tok for seg utbredelsen av perifer neuropati hos diabetikere av en 
begrenset folkegruppe i Sverige. Resultatet ble at over halv parten av dem hadde 
perifer 
autonom neuropati(varm og tørr hud). Utslaget var nesten likt når det gjelder 
polyneuropati (f.eks. redusert fotfunksjon på flere enn to steder) og sensorisk 
neuropati, mens færre var rammet av motorneuropati. Her kom det frem hvor vanlig 
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komplikasjonen perifer neuropati er hos diabetikere (13). I forhold til 
problemstillingen er dette studiet interessant fordi det gir et klart bilde av den 
vanligste effekten neuropati har på kroppen. Den viser at de vanligste symptomene 
er tørr og varm hud på føttene, og senere og får en prikkende og brennende følelser i 
tærne og på føttene, eller smerter. De sensoriske nervene rammes først, en merker 
det ved nedsatt følelsessans og senere blir gradvis de motoriske nervene også 
angrepet, noe som fører til tregere nerveimpulser og reflekser. Årsaken til dette er 
nok at nervenedgraderingen har blitt så utbredt også på grunn av hyperglykemiens 
negative effekt på de små blodkarene som leder til dårligere blodsirkulasjon. Etter 
hvert blir det ikke tilført nok blod til nervecellene som da lider av oksygenmangel og 
det ender med nervecelledød. (2) (23). 
 
Gransking av om nedsatt motornervefunksjon påvirker muskelstyrken hos type 2 
diabetikere med perifer neuropati ble fokusert på i denne kohort studien (14). Her 
klarte de ikke å påvise noen klar sammenheng mellom nervefunksjonen og nedsatt 
muskelstyrke. Det ble heller ikke utført en autonomisk funksjonstest og EMG- test 
på deltakerne, men forfatterne tror ikke det kunne påvirket resultatet (14). Her 
trengs flere studier, de kan for eksempel undersøke deltakere som utfører en type 
form for aerobisk trening over et lengre tidsrom, ikke en statisk styrketrenings 
øvelse som ble benyttet her. Uansett, basert på dette studiet kan det ikke påstås at 
neuropati påvirker muskelstyrken direkte. 
 
I artikkel (15) beskrives en studie med sterk kobling til problemstillingen om hva 
som skjer i kroppen ved diabetes neuropati. Dette er kanskje det beste studiet i 
forhold til denne problemstillingen (15) det blir sett på den perifere nervens 
aksjonspotensiale hos type 2 pasienter som nylig har fått diagnosen. Dette var den 
første studien som sammenlignet deltakerens blodverdier som kolesterol, HbA1c og 
GFR verdier med nervecellenes mottakelighetsevne.  
Resultatene viste at både de med og uten neuropatiproblematikk hadde færre nerve 
impulser og nedgang av terskelverdi i nervene enn kontrollgruppen. GFR viste seg å 
ha forbindelse med mikroangiopati og lipidverdier, men ikke med HbA1c verdien. 
Endringer i nerve axonets struktur og funksjon viser at den neurovaskulære faktoren 
viser seg å ha større bakgrunn for utvikling av perifer neuropati enn hyperglykemi, 
spesielt på diabetikere med kort durasjonstid (15). 
 
Til forskjell fra alle de andre studiene (13), (14), (17) ser denne studien (15) på den 
reduserte nervovaskulære funksjonen som den største årsaken til neuropati og det 
spesielt i et tidlig stadium av diagnosen, og ikke på hyperglykemi som andre studier 
sverger til. En negativ faktor i studien kan være at nerveimpulsene bare ble 
undersøkt på håndleddet og ikke på føttene slik som i de andre studiene. Diabetisk 
neuropati i armer og hender er nemlig ikke så vanlig, og rammes oftest da på et 
senere stadium av tilstanden. Nerveskadene som tilstanden kommer av rammer 
først og fremst tærne og fordeler seg etter hvert oppover foten og siden bena (2), 
(23). Deltakerne her var også en del yngre i forhold til deltakerne i de fleste andre 
studiene. Det ble det heller ikke utført en sensorisk test, eller smerteterskeltest så 
dette kan forstyrre tolkningen av resultatene i denne undersøkelsen litt, siden alle de 
ulike neuropatitestene ikke ble utført, nevner forfatterne. Nettopp derfor kan dette 
også være en årsak til at diabetiker- deltakerne kan ha en større utbredelse av 
neuropatien enn undersøkelsen viser hos disse nylig diagnostiserte type 2 -
diabetikerne. 
 
Studiet (16) hadde så få som åtte deltakere. Bedømming av om presynaptisk 
hemming er sannsynlig tilstand hos diabetikere med perifer neuropati, ble 
undersøkt. Presynaptisk hemming viste seg å ha en betydelig påvirkning på perifer 
neuropati hos diabetikere. Forfatterne forklarte dette med at denne situasjonen vil si 
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at det finnes forstyrrelser i nervesignaloverføringen. Den sensoriske informasjonen 
kan bli endret før den tilslutt når frem til målrettete motornerven (16). Siden 
effekten av presynaptisk hemming ennå ikke har blitt testet ut på diabetisk 
neuropati, trengs flere tester som kanskje kan ha noe å si for lindring av smerte som 
er et vanlig symptom ved perifer neuropati (2), (23). 
 
NGF påvirkning på utviklingen av neuropati hos type 2- diabetikere ble undersøkt i 
prevalens studiet (17). NGF nivået viste seg å ha en forbindelse med utviklingen av 
neuropati, men ikke med dets alvorlighetsgrad. De med høyere alvorlighetsgrad 
hadde mindre NGF nivå på grunn av kompensering med den nedsatte 
nervefunksjonen, mente forfatterne. At tidlig utvikling av neuropati kan være påvist 
av forandringer hos dette nivået ble konstatert. 
Noen faktorer i studien som at kontrollgruppen ble hentet fra en eldre studie, 
diabetikerne fikk ulike typer behandling for sykdommen sin, disse tingene kan ha 
påvirket resultatene i undersøkelsen (17). 
Siden NGF stimulerer nervecelleutveksten og forhindrer nervecelledød kan dette 
være en viktig faktor i forhold til neuropatiens utvikling. Studiet sier det er usikker 
på NGF sin sammenheng med neuropati. 
 
5.1.2 Kan trening virke forebyggende på utviklingen av perifer neuropati 
eller lindre symptomene hos type 2 diabetikere med perifer neuropati? 
(18), (19), (21), (22), (20). 
 
Det har vert veldig utfordrende å finne studier som passer denne problemstillingen, 
fordi det finnes veldig få studier som handler om sammenhengen mellom både 
perifer neuropati, trening og type 2 diabetes på en gang, og enda færre studier som 
fokuserer på trening som forebyggende faktor for perifer neuropati. Derimot finnes 
det mange studier som forsker bare forsker på trening i forhold til diabetes, men det 
er ikke relevant i forhold til denne problemstillingen. 
 
Selv forfatterne påpeker at det finnes veldig få studier på effekten trening har på 
mennesker med både diabetes type 2 og perifer neuropati. (18), (19), (20).  
Forfatterne forklarer dette med at diabetikere med neuropatiplager ikke blir valgt ut 
til å delta i undersøkelser og treningsopplegg da disse senkomplikasjonene kan 
påvirke ens bevegelighets evne, og i mange treningsopplegg blir ikke dette tatt 
hensyn til. Mange deltakere kommer til å droppe ut av eksperimentet på grunn av 
sine fysiske begrensinger og dette vil også kunne minske studiets troverdighet, 
mener forfatterne, så dette kan være bakgrunnen for ekskluderingen av personer 
med diagnosen (22).  
 
 Studier som ble benyttet i forbindelse med denne problemstillingen (5.1.2) var to 
prevalens studier (21), (22), og tre randomiserte kontroll studier (18), (19), (20). 
Flertallet av deltakerne var over 50 år, de fleste var overvektige og hadde en HbA1c 
verdi over 7 %. (18), (21), (22). I mange av undersøkelsene var flertallet av 
deltakerne menn, men forfatterne påpekte at det ikke hadde påvirkning på 
resultantene (19), (21), (22). 
 
To av studiene passer bra til hvordan trening kan virke forebyggende på 
neuropatiproblematikken ved type 2 diabetes (18), (19), mens de andre studiene har 
mer med sammenhengen mellom trening og perifer neuropati å gjøre (20), (21), 
(22). 
 
Spesielt den første studien (18) kan betraktes som den som virkelig hadde som mål å 
finne ut om trening virker forebyggende for neuropati plager og ble designert 
nettopp for dette formålet. Ingen av deltakerne hadde nemlig neuropati ved starten 
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av studien, de ble randomisert i to grupper, den ene gruppen trente og den andre 
ikke, og studien varte over flere år slik at det var mulig å følge utviklingen av 
neuropatien.  
Resultatene, som nevnt før var positive og viste at gruppen som trente hadde en 
saktere utvikling, spesielt i de sensoriske nervene og de motoriske nervene, og viste 
en hurtigere reaksjonstid sammenlignet med den andre gruppen. Denne 
undersøkelsen viste åpenbart at veiledet aerobisk- trening (rask gåing på 
tredemølle) kan redusere og til og med forsinke utviklingen av perifer neuropati. 
Alle deltakerne fullførte studien og ingen droppet ut (18). Denne studien hadde både 
type 1 og type 2 diabetikere, men det har ikke noe å si i dette tilfellet, siden 
forekomsten av perifer neuropati er lik hos dem (11). 
 
Første studien om diabetikere som ikke hadde utviklet perifer neuropati enda, var 
derfor den eneste studien som undersøkte den forebyggende rollen av trening. I den 
andre studien (19), i motsetning til den første, var alle de i den aktive gruppen type 2 
diabetikerne med perifer neuropati, men nylig diagnostisert. Treningsformen var 
også annerledes, Tai Chi Chuan i stedet for rask gange på tredemølle. 
Kontrollgruppen besto av helsefriske personer og ikke diabetikere som i den første 
studien (18) (19). Den helsefriske gruppen hadde litt flere deltakere, men det skulle 
ikke påvirke resultatet, nevnte forfatterne. Resultatet var bra: det viste bedring av 
nervefunksjonen og virker bra for neuropati og det ser ut som å være en bra 
treningsform for dem. Basert på dette bedømmer forfatterne at Tai Chi Chuan kan 
brukes til å forebygge neuropati utført med det spesifikke målet. De mener også at 
denne treningsformen er bra siden den ikke er av den mest moderate formen for 
trening. (19).  
I midlertid er det vanskelig å si hva langtidseffekten av denne studien er siden de 
ikke ble fulgt opp på en mer langsiktig basis enn 12 uker. Det kan være interessant 
og senere kunne se nærmere på nyere forskning med varighet som ligner den første, 
og teste ut hvilke treningsform som egner seg best som forebygging. 
 
I den tredje studien (20) blir det også undersøkelse av effekten trening har i forhold 
type 2 diabetikere, spesielt i forbindelse med balanse. Alle deltakerne var type 2 
diabetikere med perifer neuropati. Den største ulikheten i forhold til de andre 
studiene er at deltakerne her er eldre og er nok ikke nylig diagnostisert som de i Tai 
Chi Chuan studien. (19), (20). Forfatterne påpeker at det er veldig få studier som 
studerer effekten av trening på neuropati og at det derfor er vanskelig å 
sammenlignes med andre studier. Resultatet av balansetreningen gav svært positivt 
utslag. Alle de aktive deltakerne hadde forbedring av kroppsholdningen, 
kroppsstabiliserings evne og balansen. Dette er ganske viktig for med alderen 
nedgraderes kroppen en del, en får svakere muskulatur, har tregere kroppsreflekser 
og kroppsstabiliseringen blir verre, spesielt hos diabetikere med neuropati. Ved slik 
trening kan en forebygge fallulykker og bedre livskvaliteten til diabetikeren (20). 
 
Hvordan neuropati kan påvirke evnen til å trene fokuseres mest på i studie 4 og 5 
(21), (22). Formålet med denne studien (21) var å se på om aktivitetsnivået til 
diabetikere med perifer neuropati kunne ha sammenheng med deres muskelstyrke 
og blodsukkernivå. De kom frem til et uventet resultat som var at HbA1c nivået ikke 
hadde noe å si for aktivitetsnivået, for kanskje intensitetsnivået hos deltakerne var 
for lavt i tillegg til at ingen av deltakeren fulgte noen form diett. Resultatet ble at 
mengden fettvolum har innvirkning på både muskelstyrken og aktivitetsnivået. 
Siden deltakerne ble delt inn etter aktivitetsnivå, kan de ha påvirket resultatet 
negativt til at de i den minst aktive gruppen følte kanskje at de ikke trengte prestere 
så bra. De ble heller ikke hentet inn informasjon om noen av deltakerne gikk på diett 
eller hvilke medikamenter de tok som kan ha påvirket resultater spesielt i forhold til 
HbA1c nivået. Studiens frivillige deltakelse kan også ha påvirket resultatene (21). 
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Dette studiet viser at treningen må ha et høyere aktivitetsnivå, en annen 
treningsform og ha lengre varighet for å kunne brukes som forebyggende for 
diabetikere med neuropati plager. Treningen kunnet blitt gjort i samlet gruppe et 
par ganger i uken, da hadde deltakerne kunne påvirket hverandre til å prestere 
bedre. Det er kanskje ikke overraskende at fettvolumet påvirker aktivitetsnivået, 
men en lærer ikke noe nytt om neuropati i forhold til trening heller. 
 
Siden dette studiet (22) viste seg å ha en del lik hetstrekk med forrige studie nå det 
gjelder lavere muskelstyrke hos overvektige med type 2 diabetikere med perifer 
neuropati. Begge studiene benyttet seg av pedometer i en 7 dagers periode. Det som 
var ulikt var at her ble en tilleggs monitor brukt for å måle nøyaktigheten av stegene 
som kan være årsaken til at den andre studien oppnådde bedre resultat. (21), (22). 
Forfatterne begrunnet dette med at diabetikerne, har problemer med gangen og går 
sakte. Jo mer overvektig personen var jo færre steg viste det seg ble gått. Til forskjell 
fra den andre studien var bare 40 % av deltakerne her rammet av neuropati, i den 
andre var alle rammet av både neuropati og diabetes type 2. Neuropatien, nedsatt 
muskelstyrke og overvekten ble sett på som årsaken til det lave aktivitetsnivået, 
mens i det andre studiet påvirket ikke neuropatien aktivitetsnivået siden treningen 
foregikk på jevne overflater (21), (22). En feilkilde i forhold til 
muskelstyrkeresultater er at den ble målt ved håndleddet i den ene studien og ved 
ankelen i den andre studien (21), (22). 
 
Disse to studiene gir derfor ikke noen klar indikasjon på om neuropati kan være en 
hindring for trening og om den kan være med i å påvirke aktivitetsnivået. Det eneste 
man kan si er kanskje at treningsnivået må være høyere for å kunne påvirke 
neuropatien. 
 
De studiene som ga best utslag var de randomiserte studiene, de hvor alle de aktive 
gruppene hadde en treningsinstruktør og fikk god oppfølging gjennom hele 
undersøkelsen. I en av disse undersøkelsene ble en diett gjennomført også (18). 
Disse studiene hadde også få som droppet ut. Dette er nok bakgrunnen for de gode 
resultatene. Aktivitetsnivået var litt høyere i disse undersøkelsene (18), (19), (20) 
enn i de to andre med lavt intensitetsnivå som var uten diettprogram, hadde noen 
som droppet ut og hadde dårlig oppfølging underveis (21), (22). 
 
Problemet med mange av treningsstudiene er at de fleste deltakerne har vært 
rammet av perifer neuropati i lang tid. For at treningen skal gi effekt bør 
neuropatien oppdages på et tidlig stadium. Jo tidligere neuropatien diagnostiseres, 
jo bedre kan utviklingen av den hemmes og gi diabetespasienten en bedre 
livskvalitet (24). Mange type 2 diabetikere er allerede rammet av neuropati før/når 
diagnosen for diabetes fastsettes, ettersom mange type 2 diabetikere vet ikke om at 
de har diabetes (1), (8), (10). 
 
I mange av undersøkelsene viser det seg at de eldste diabetikerne er hardest rammet 
av neuropati og har både høyere BMI, kolesterol, blodtrykk, HbA1c nivå og lengst 
varighet av sykdommen. Årsaken til dette kommer nok av at nervedegraderingen har 
blitt så utbredt også på grunn av hyperglykemiens negative effekt på de små 
blodkarene som leder til dårligere blodsirkulasjon. Etter hvert blir det ikke tilført 
nok blod til nervecellene som lider av oksygenmangel og tilslutt nervecelledød (23). 
Hvis nervenedgraderingen skyldes mikroangiopati, kan trening forebygge neuropati 
fordi den forbedrer blodsirkulasjonen. 
 
Siden perifer neuropati er en tilstand som er kronisk når den først har oppstått, det 
beste en kan gjøre er å prøve å forebygge utviklingen på et tidlig stadium av 
sykdommen og bremse utviklingen dens ved å prøve å ha god blodsukkerkontroll 
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(11), (23). Basert på studiene (18) og (19), er det rimelig å tro at trening også kan 
bidra betydelig til å forsinke utviklingen neuropatiske lidelser. Derfor, basert på 
deres funn, kan en tenke og fremføre nye studier med trening i fokus. Spesielt, burde 
trening være helst en kombinasjon av styrketrening og aerobisk trening, med ikke 
for lav intensitet, over et lengre tidsrom (6 måneder – 1 år). Treningsopplegget bør 
helst vare fra 30 minutter- 1 time, og utføres 2-3 ganger i uken (7). Det er også viktig 
at deltakerne skal enten ikke enda ha neuropati eller være nylig diagnostisert. 
Generelt, ser det ut som trening har en positiv effekt på neuropati, så lenge 
tilstanden ikke er så alvorlig at trening ikke er mulig. Hvilken type trening virker 
best er ikke helt sikker, men aktivitetsnivået burde ikke være hverken for lavt eller 
for høyt. Balansetrening (20) og øvelser som krever bra koordinasjon (19)ser også ut 
til å ha en positiv effekt. En må selvfølgelig ta hensyn til om en har 
bevegelighetsproblemer, alvorlighetsgraden av neuropatien, om den allerede har 
oppstått, sår etc., da må en heller velge mindre belastende treningsformer eller få 
spesielt tilrettelagt treningsopplegg fra treningssenter med instruktør (9). God 
oppfølging og gruppetrening gjennom hele eksperimentet viste seg å gi best utslag i 
de andre studiene, det kan være bra å ta med seg videre i nye undersøkelser. 
 
Det er flere omstendigheter i denne oppsatsen som påvirker at disse utvalgte 
studiene ikke så lett lar seg sammenligne med hverandre. 
I treningsundersøkelsene har det blitt fokusert på ulike treningsformer i forhold til 
forebygging av diabetes type 2 og perifer neuropati, og i de andre studiene har ulike 
aspekter av hvordan kroppen påvirkes ved diabetisk neuropati blitt undersøkt. 
Andre faktorer som også kan ha påvirket resultatene i disse studiene er at deltakerne 
hadde ujevnt antall og ble ulikt oppdelt i grupper. I de fleste studiene ble resultatene 
fra type 2 diabetikerne med neuropati, type 2 diabetikere uten neuropati og en 
helsefrisk gruppe sammenlignet med hverandre. Mens i noen andre studier ble bare 
type 2 diabetikere med og uten neuropati sammenlignet, uten noen helsefrisk 
kontrollgruppe. Enkelte studier involverte også type 1 diabetikere, men forfatterne 
mente det ikke hadde noe å si siden de begge er utsatt for å få perifer neuropati. 
Mange av studiene randomiserte heller ikke deltakerne, dette kan også påvirke 
resultatene. En annen påvirkning kan også være at deltakerne i enkelte studier 
hadde ulike alvorlighetsgrader av neuropati og at de ulike testene som ble foretatt i 
forhold til funksjonen av de motoriske- og sensoriske nervene også var av ulike 
varianter i de ulike studiene. Det fantes selvfølgelig også ulike krav til inklusjon og 
eksklusjon i studiene. En annen feilkilde kan være det at noen deltakere gikk på 
insulin, antidiabetikermedikamenter eller forebyggende medisiner mot mikro- og 
makrovaskulære komplikasjoner, kolesterol og hypertensjon, mens andre personer 
bare gikk på diett eller ingenting.  
 
 Når det gjelder studienes validitet har en del av studiene bra beskrivelser på 
hvordan de var utførte, spesielt de som var randomiserte kontrollstudier. De aller 
fleste inneholdt nemlig også p-verdier i resultatdelen og mange presenterte også 
konfidens intervaller og kliniske signifikansverdier i undersøkelsene sine. Mange av 
undersøkelser illuderte også begrensninger i diskusjonsdelen som er bra for leseren 
å vite om i forhold til senere forskning. På bakgrunn av dette har derfor de fleste 
studiene en god validitet. 
 
Med alle disse aspektenes påvirkning på denne oppsatsen, hjelper det ikke at det har 
blitt benyttet studier med ulik varighet og ulike typer studiedesign. Dette resulterer 
at det blir komplisert å gi en eksakt konklusjon.  
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6. Konklusjon 
 
Det som er klart er at perifer neuropati forårsakes av nervecelleskader og at det er 
mange faktorer i kroppen som kan påvirke dette, ikke bare hyperglykemien. Derfor 
kan en finne tegn til neuropatiutvikling i kroppen også ganske tidlig ved å bevokte 
for eksempel nervepotensial eller NGF nivå. Når neuropatien først har oppstått 
finnes det forskjellige tester for å diagnostisere den og finne ut dens 
alvorlighetsgrad. Nye tester er også undersøkt for å kunne følge utviklingen av 
sykdommen. Det som er klart er at hyperglykemien ikke lenger kan betraktes som 
den eneste årsak til neuropati hos diabetikere. 
Siden det finnes også en neurovaskulær faktor i utviklingen til neuropati, kan 
moderat aerobisk trening virke forebyggende (18), mens andre former for trening 
som Tai Chi Chuan og balansetrening kan forbedre tilstanden (19), (20). 
Om det er noe direkte sammenheng mellom neuropati og aktivitetsnivå hos 
diabetikere er uklart siden studiene ble utført over relativt korte perioder og med en 
del feilkilder. En ting som er tydelig er at det trengs flere studier innen dette 
området, siden resultatene peker på at trening egentlig kan minske symptomene ved 
perifer neuropati. 
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9. Ordliste, (25): 
 
Compound Muscle Action Potential., CMAP: Elektrofysiologisk test som måler 
aksjonspotensiale hos flere muskler samtidig 
 
Conduction Velocities, CV: måling av nerveledningshastigheten 
 
Dynamometeret: Brukes til måling av isometrisk muskelstyrke 
 
Dorsal fleksjon: Heve foten med tærne opp 

 
Elektromyografi, EMG: Måler motornervefunksjonen i føttene 
 
Fisher Exact Test, FET: en spesial test som måler utviklingsforholdet av ulike tester 
over en lang tidsperiode 
 
Fibula: Leggens bakside 
 
Medial: I midten av leggen 
 
Monofilament test: Måler om en har nedsatt følelsessans i føttene 
 
Nerve Excitability Test, NET: måler den ioniske mekanismen i motornervenes 
aksjonspotensiale 
 
Nerve Growth Factor, NGF: et polypeptidhormon som stimulerer veksten av 
nerveutløpere  
 
Nerve Conduction Velocity, NCT: måler hastigheten både i de sensoriske og 
motoriske nervene i muskulaturen 
 
Plantar fleksjon: Bevege foten opp på tå 
 
Relative Refractory Period, RRP: Kraftig nervestimulering av motornerven over en 
viss tid 
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Strength Duration Time Constant, SDTC: Måler forbindelsen mellom 
stimuleringsstyrken og stimuleringsvarigheten I en aktivert nerve 
 
Sensory Nerve Action Potential, SNAP: Måler funksjonen til de sensoriske nervene, 
følelsessansen 
 
Sural: Leggens ytterside 
 
Threshold Electronus, TE: elektriske stimuleringer av motorverver 
 
Tibula: Skinnebenet 
 
Vibration Perception Test, VPT: Vibrasjonstest 
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