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Sammendrag 
 
I Norge lever det om lag 125 000 mennesker med diagnosen diabetes. Her antas det 
at nesten like mange lider av udiagnostisert diabetes. Ved type 2 diabetes er det 
insulinresistens som er årsaken til sykdommen, her er det om lag 100 000 personer 
som er rammet, når det gjelder type 1 diabetes er det insulinmangel som forårsaker 
sykdommen. Her er det 25 000 personer som er rammet. På verdensbasis regner 
man med at 200 millioner er rammet, og antallet ser ut til å stige.  
 
Årsaken til type 1 diabetes er ukjent, men her antas det at arvelige faktorer spiller inn. 
Type 2 diabetes skyldes nedsatt glukosetoleranse som øker i omfang grunnet økt 
forekomst av overvekt. Diabetes fører ofte til høye glukoseverdier, som igjen kan føre 
til hypertoni, dette kan skade nefronene i nyrene slik at nefronets glomerulærfilter 
ikke fungerer lenger, avfallstoffer vil hope seg opp og viktige blodproteiner vil gå tapt. 
Vedvarende proteinuri er tegn på nyresykdom.  
 
Mikroalbuminuri er en tilstand hvor proteintapet er moderat, derimot ved 
makroalbuminuri er proteintapet betydelig høyere. Diabetes nefropati oppstår først 
etter mange år med diabetes og diagnosen diabetisk nefropati gis når all annen 
sykdom er utelukket og funn av albuminuri > 300 mg i døgnet eller 
albumin/kreatinin-ratioen > 25 mg/mmol.  
 
Dette er en litteraturstudie hvor følgende spørsmål blir stilt: Hvordan klassifiseres 
diabetes nefropati? Hvilke strukturelle og fysiologiske forandringer skjer i nyrene ved 
diabetes nefropati? Hvordan behandles diabetes nefropati og hvilken effekt gir disse 
behandlingene?  
 
Her vil vi se et klassifiseringssystem fra I-IV som er tilpasset diabetes nefropati hvor 
ulike alvorlighetsgrader er i satt i system.  
 
Strukturelle og fysiologiske forandringer er milde til alvorlige mesangial 
ekspansjoner, nodulær sklerose til avansert glomeruloskleros. Diabetes nefropati 
fører til mikroalbuminuri, hypertensjon og redusert GRF. Uten behandling vil det 
føre til total nyresvikt med dialyse som resultat. Intensiv blodsukkerkontroll kan 
forebygge progresjon til makroalbuminuri både før, ved og etter etablert vedvarende 
miroalbuminuri (ved type 1 diabetes). I tillegg til at det oppstår en sklerose i nyrene, 
vil forhøyet blodglukose medføre en økt hastighet på blodstømmen som vil føre til et 
press på filtreringen i glomeruli, dette fører til blodtrykksøkning. Målet for 
behandlingen av nefropati er et optimalisert blodtrykk (130/80 mmHg) og HbA1c 
(under 7,5 %).  
 
Her vil vi se at senking av blodtrykket vil redusere albuminuri og dermed redusere 
belastningen på nyrene. Vi vil se at ACE-hemmere senker blodtrykket og er godt 
egnet til behandling av nefropati, ulempen er at det kan føre til hyperkalemi, noe som 
krever god oppfølging. Deretter vil vi se at ARB senker blodtrykket og reduserer 
proteinuri, men bedrer ikke den renale tilstanden når det ble gitt i tillegg til ACE-
hemmere (hos type 2 diabetikere). Annet som vises er at blodlipidene bedres, og 
reduksjon av albuminuri og progresjonen av nyreskade kan ses ved bruk av 
rosuvaststin, men viser ingen bedring på GRF. Denne rapporten vil vise at intensive 
kontroller av blodsukkeret og optimale blodtrykksnivåer er av stor betydning når det 
gjelder å forebygge og behandle diabetisk nefropati. 
 
 
 
Nøkkelord: Diabetesnefropati, strukturelle forandringer, behandling, effekter. 
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FORKORTELSER FORKLARING 
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systolisk blodtrykk 
 
diastolisk blodtrykk 
 
glykosylert hemoglobin 
 
renal plasmastrøm 
 
glomerulær filtrasjonshastighet 
 
diabetes nefropati 
 
end stage renal disease 
 
glomerular basement membrane 
 
urin albumin-kreatinin ratio 
 
serum creatinin 
 
kardiovaskulær  
 
kardiovaskulær sykdom (disease) 
 
persistent (vedvarende) microalbuminuri 
 
kronisk nyresykdom (chronic kidney 
disease) 
 
deoksyribonukleinsyre 
 
parthyriodea hormon 
 
hjertesvikt 
 
perifer vaskulær sykdom 
 
standardavvik 
 
kardiovaskulær sykdom  
 
mesangial matrise 
 
overflate tetthet til perifer GBM 
 
delvolum av mesangial matriks 
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1. Introduksjon 

Diabetes mellitus er en stoffskiftesykdom som rammer omsetningen av protein, fett 
og karbohydrater. En konsekvens av ubehandlet diabetes er hyperglykemi, dette vil 
medføre glukosuri, symptomer som tørste, hyppig vannlatning og nedsatt 
allmenntilstand vil melde seg etter kort tid. Behandlingen består i å regulere 
blodsukkeret, dette for å redusere risikoen for senkomplikasjoner som hjerte og 
karsykdom, nefropati, retinopati og nevropati (1). I Norge lever 125 000 mennesker 
med sykdommen diabetes, samtidig antas det at nesten like mange lider av 
udiagnostisert diabetes. Når det gjelder type 2 diabetes som innebærer 
insulinresistens, er det omlag 100 000 personer som er rammet. Type 1 diabetes som 
innebærer mangel på insulin, er det omlag 25 000 personer som er rammet. 200 
millioner er i dag rammet på verdensbasis og antallet er stigende, man antar at i 
overkant av 300 millioner vil være rammet om 20 år (1).    
 
Ved mistanke om diabetes måles fastende blodsukker først. Verdien måles i plasma 
og viser den 7,0 mmol/l eller mer ved to anledninger er sannsynligheten stor for at 
vedkommende har diabetes. Er det usikkerhet omkring diagnosen gjøres en 
glukosebelastningstest (1). I tilegg gjøres en test som gir et bilde av situasjonen, her 
måles den fraksjonen av hemoglobin som har bundet glukose til seg (HbA1c). Friske 
personer ligger rundt 6 %, en velregulert diabetiker ligger rundt 7-7,5 % (1). 

1.1 Type 1 diabetes 
 
Årsaken til sykdommen er ukjent, men antar at arvelig disposisjon er en faktor som 
spiller inn. Dette er en autoimmun sykdom hvor insulinmangelen kommer av at 
betacellene i langerhans øyer i bukspyttkjertelen ødelegges av kroppens 
immunforsvar. Forskere kan i dag ikke gi noe svar på hvorfor kroppens 
immunforsvar, som i hovedsak skal beskytte oss, går til angrep på eget vev. Det antas 
at bare en femtedel av personene som er genetisk disponert vil utvikle type 1 diabetes 
i løpet av livet (1). 
 
Symptomer på sykdommen er tørste, økt vannlating, vekttap og dehydrering. Ved 
denne tilstand regnes det med at mer enn 80 % av betacellene er døde. Denne 
prosessen har da foregått over lang tid, lenge før disse symptomene oppstår. 
Blodsukkeret stiger, og uten behandling med insulin vil dette føre til døden. Ved 
normale tilstander skal ikke glukose skilles ut i urinen, men ved høye 
blodsukkerverdier vil nyrens kapasitet overstiges, og glukose oppstår da i urinen. Jo 
flere glukosemolekyler som oppløses og utskilles i urinen, jo mer væske må utskilles, 
dette medfører en kraftig økning av urinutskillelsen. Dette skaper tørste som 
kroppens svar på væsketapet. Insulinmangelen vil føre til en nedbrytning av protein, 
fett og glykogen. Dette er faktorer som er årsaken til vekttap, dehydrering og nedsatt 
allmenntilstand. Denne tilstanden kan utvikles til en ketoacidose, dannelse av 
ketolegmer, da oppstår kvalme, magesmerter og eventuelt endret pustemønster. 
Ketolegmet brytes ned til aceton som skilles ut via ånden, dette kan luktes i denne 
situasjonen. Her må personen straks til behandling på sykehus, tilstanden er 
livstruende, vedkommende vil ha nedsatt bevissthet og kan risikere å komme i 
diabeteskoma (1). 
 
Behandlingen av type 1 diabetes går ut på å gi insulin, med råd om riktig kosthold og 
regelmessig mosjon som viktige elementer. Muskelaktivitet øker opptaket og 
forbruket av glukose. Fysisk aktivitet gir økt energiforbruk og dermed reduserer 
risikoen for overvekt. Her må hvert enkelt individ lære seg balansen mellom fysisk 
aktivitet, matinntak og insulin. Blodsukkermålinger er verktøyet som anvendes for å 
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oppnå dette resultatet. Hypoglykemi kan oppstå, og i en slik situasjon må det straks 
tilføres raske karbohydrater (1). 

1.2 Type 2 diabetes  
 
Denne sykdommen skyldes nedsatt glukosetoleranse, og øker i omfang grunnet økt 
forekomst av overvekt, men rammer først og fremst personer over 40 år. Sykdommen 
rammer 10 % av alle over 70 år. Men den kraftige økningen av overvekt den senere 
tid gjør at også yngre personer blir rammet av type 2 diabetes. Denne sykdommen 
sees ofte sammen med andre risikofaktorer som hypertoni, hyperlipidemi og fedme. 
Risikoen for å utvikle senkomplikasjoner er likestilt med type 1 diabetes (1).  
 
Den grunnleggende behandlingen består i kost og mosjonstiltak, spesielt viktig er 
vektnedgang. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, blir perorale legemidler satt inn. 
Legemidlet metformin settes inn som førstevalg. Metformin kan anvendes som 
monoterapi og i kombinasjon med insulin eller andre perorale legemidler som 
glimepirid (selges under handelsnavnet amaryl). Nærmere 90 % av type 2 diabetikere 
vil ha behov for medikamentell behandling før eller senere (1). 

1.3 Nyreskade   
 
Vi er født med et par nyrer, kroppen kan om nødvendig fungere bra med kun en frisk 
nyre. Nyrens funksjon er blant annet å filtrere avfallsstoffer ut fra kroppen, balansere 
væskeinnholdet, regulere blodtrykket og stimulere til dannelse av røde blodceller. 
Hver nyre består av omkring en million filtreringsenheter dette kalles nefroner. Hver 
av disse nefronene inneholder glomeruli som er nøster av små blodkar.  Glomeruli er 
delvis gjennomtrengelige og tillater dermed vann og oppløselige avfallsstoffer fra 
blodet å passere gjennom membran. Disse filtrerte avfallsstoffene vil så bli 
transportert ut av kroppen, og da i form av urin. Diabetes fører ofte til høye mengder 
glukose i blodet, dette kan skade nyremembraner og kan lede til hypertoni. En økning 
i blodtrykket fører til at nyrene filtrerer ut for mye blod, nyrene blir overarbeidet og 
dette kan skade nefronene, slik at nefronets glomerulærfilter ikke fungerer lenger. 
Dette fører til at avfallsstoffer vil hope seg opp i kroppen, det blir ikke filtrert ut, slik 
som det er ved normale tilstander, og viktige blodproteiner som opprinnelig bør være 
i blodet vil da gå tapt via urinen. Denne tilstanden gir ikke symptomer før opptil 80 % 
av nyrene har blitt skadet. Disse symptomene vil være i form av hevelse i bena, 
redusert matlyst, slapphet, økt blodtrykk, økt vannlating og økt tørste (2).  
 
Nyreskadene blir definert i to grader: Mikroalbuminuri er tilstanden hvor 
proteintapet via nyrene er begrenset. Makroalbuminuri er tilstanden hvor 
proteintapet er betydelig større. ”Endestadiet av nyresvikt” er betegnelsen på 
tilstanden, når 85 til 90 prosent av nyrefunksjonen er gått tapt, og i denne situasjon 
er det dialyse eller transplantasjon som blir aktuelt. I dag kan vi forebygge dette med 
en livsstil som er tilpasset diabetikere. Dette innebærer regelmessige kontroller av 
blodsukkeret, være i regelmessig aktivitet, opprettholde normal vekt og beholde 
tilfredsstillende blodtrykk. Nyreskadene som oppstår som følge av diabetes blir 
definert som diabetisk nefropati (2). Disse pasienter har ofte andre symptomer i 
tillegg til nefropati, som neuropati, retinopati og kardiovaskulære sykdommer (3). 
Nyreskadene oppstår som en konsekvens av en dårlig regulert diabetes over flere år, 
det vil si en senkomplikasjon. Arvelige faktorer kan også påvirke situasjonen. Dette 
medfører endringer i nyrenes filtrasjon, som gjør at nyrefunksjonen fungerer 
dårligere, dette kan gi utskillelse av albumin i urinen (2). Mikroalbuminuri gir økt 
risiko for nyre og kardiovaskulær sykdom, fremst hos personer med hypertoni og 
diabetes. Det er ønskelig med et optimalt blodtrykk på <130/80 mm Hg, dette er et 



4 
 

mål i behandlingen av nefropati. Når der gjelder HbA1c er det satt et mål som 
innebærer en stor egeninnsats med regelmessige blodsukkerkontroller (4). 
Tidlig tegn på diabetisk nefropati er økt utskillelse av mikroalbumin i små mengder, 
og eventuellt hypertoni.  Nefropati kan hindres/forsinkes med god 
blodsukkerkontroll og blodtrykksbehandling (5). 

1.4 Bedømning av nyrefunksjonen 
 
Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) angir hvilken evne nyrene har til å filtrere plasma. 
Nedsatt nyrefunksjon innebærer en nedsatt glomerulær filtrasjonshastighet (6). Ved 
å benytte plasmakreatinin kan en enkelt bedømme nyrefunksjonen, her vil man se 
glomerulær nyrefunksjon, men må alltid ta hensyn til individets muskelmasse, da 
moderat nedsatt filtrasjonsevne kan vise til normale verdier. Kvinner med liten 
muskelmasse vil gi utslag som nedsatt nyrefunksjon. Beregner man derimot 
kreatininclearance vil vi da få et mer nøyaktig bilde av nyrefunksjonen, dette gjøres 
via en formel hvor alder, lengde og vekt er med i beregningen (7).  
  
Gradering av nyresykdom: Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m2)                                                                                                                               
 

Stadium 1: Nyreskade > 90 ml/min + skade 
Stadium 2: Lett redusert nyrefunksjon 60 - 89 ml/min + skade 
Stadium 3: Moderat nedsatt nyrefunksjon 30 - 59 ml/min 
Stadium 4: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15 - 29 ml/min 
Stadium 5: Terminal nyresvikt < 15 ml/min 
(8). 

1.5 Diabetes nefropati 
 
Proteinuri som vedvarer over tid er et signal på nyresykdom. Her vil oppsamling av 
døgnurin det vil si kvantitering være nødvendig for diagnostikken. I den oppsamlet 
døgnurinen måles døgnutskillelsen av protein eller albumin. Dette kan være 
vanskelig å gjennomføre i praksis, er tungvint og kan gi unøyaktige resultater. En 
forenklet måling som nå anvendes som rutine går ut på å måle protein 
kreatinininnhold i en tilfeldig urinprøve og vurdere protein-kreatinin-ratio. 
Døgnutskillelsen i milligram er beregnet til ti ganger ratioen. Gjennom glomeruli er 
det de minste plasmaproteinene som filtreres ut. Det meste av albumin som filtreres 
blir tatt opp i tubulussystemet, derfor utskilles det svært lite albumin. Ved nefropati 
er det albumin som er mest interessant. Øvre grense for normal albuminutskillelse: 
ca. 30 mg albumin i døgnet. 30-300 mg. blir betegnet som mikroalbuminuri. Denne 
kvantiseringen er av klinisk betydning med hensyn til nyreskade i tidlig stadium ved 
diabetes. Overstiger proteinurien 3 g. i døgnet uten at ødemer og hypoalbuminemi er 
med i bildet, er dette et klinisk bilde på nefrotisk syndrom. Nefrotisk proteinuri er et 
tegn på glomerulussykdom, en lekkasje i glomerulusmembranen (9).  
 
Definisjonen diabetisk nefropati gis ved økt forekomst av albuminuri >300mg/24 
timer eller urin-albumin/kreatinin-ratioen (U-ACR) > 25 mg/mmol hos diabetikere 
hvor annen nyresykdom ikke er til stede. Et mål i behandlingen er å forebygge 
utvikling av mikroalbuminuri og forhindre progresjonen fra mikroalbuminuri til 
makroalbuminuri og videre til nefropati (10). Her er det viktig å hindre videre 
utvikling, noe som gjøres ved å behandle risikofaktorene, som hypertoni og redusere 
blodsukkerverdiene og lipidverdiene til et akseptabelt nivå. Ved slik forebyggende 
behandling kan utviklingen av mikroalbuminuri hindres (2). Før det kan settes en 
diagnose må all annen sykdom utelukkes, da mikroalbuminuri kan ses ved tilstander 
som feber, hjertesvikt, hypertensjon, urinveisinfeksjoner og etter fysisk arbeid. 
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Nefropati er forbundet med relativ stor dødelighet både ved type 1 og type 2 diabetes. 
70-80 pasienter med diabetes får hvert år ESRD i Norge (11). 
Diabetesnefropati oppstår først etter 10-20 år etter at diagnosen diabetes er stilt.  
Sykdommen er kronisk progressiv, og det antas at 10-30 % er rammet av sykdommen 
etter 30 år, etter dette avtar incidensen. Prognosen anses som svært god hvis 
personer med type 1 diabetes har klart å være fri for mikroalbuminurei i 30 år (12). 
 
Nyrene begynner å få redusert filtrasjonskapasitet når utsondringen av Urin-
albumin/krea- ratioen >30 eller Urin-albumin>200 ug/min.  I slike situasjoner er 
det svært viktig å oppnå målet som er satt for nefropati når det gjelder blodtrykk, 
HbA1c, lipider og røyking (som bør unngås). Om disse mål ikke oppnås er risikoen 
stor for å havne i en dialysekrevende nyresvikt innen 10 år. Risikoen er satt til 50 % 
(12). 
 
Regelmessige kontroller av blodtrykk og årlig kontroll av GRF, S-kreatinin og U-
albumin (albumin/kreatinin-ratio i urin) inngår som nasjonale faglige retningslinjer. 
Diagnosen diabetisk nefropati har blitt kraftig redusert i senere tid. Årsaken til dette 
er en forbedret mulighet til påvise nyreskade på et tidlig stadium, fordi vi i dag kan gi 
bedre diagnostikk. Vi har også forbedret mulighet til å regulere blodsukker via god 
teknologi, og vi har gode behandlingsstrategier og legemidler når det gjelder 
hypertoni (11). 
 
Analyse av urinen vil gi informasjon om eventuelle nyreskader, dette ved å angi 
nivåer av protein og røde blodceller. Blodprøver vil måle nivåer av avfallsproduktene, 
for å se om filtreringskapasitet i nyrene er redusert. Glomerulær sykdom gir skader i 
glomeruli, protein og eventuelt røde blodceller vil lekke ut i urinen. Samtidig som 
albumin lekker ut i urinen avtar blodets evne til å absorbere væske fra kroppen. 
Væske kan da hope seg opp utenfor sirkulasjonssystemet, å skape ødemer i ansiktet, 
hender, føtter eller ankler (13). 
 

Kliniske funn og symptomene på glomerulær sykdom: 

• proteinuri  

• urine hematuri (blod i urinen)  

• redusert GRF  

• hypoproteinemia (lavt protein i blodet)  

• ødem (13)                                                    

 
Ulike tilstander kan føre til glomerulær sykdom. Det kan være utløst av legemidler, 
eller en direkte følge av en infeksjon, toksiske emner, eller annen sykdom (13). 
Nyreskader og nyresvikt kan også utløses av andre faktorer som 
røntgenkontrastmidler (14).   
 
Diabetes nefropati kan gi en arrdannelse (sklerose) i glomeruli. Dette kalles 
glomeruloskleros, og denne glomeruloskleros forårsakes av en aktivering av 
glomerulære celler som produserer et arr materiale, dette kan nå glomerulære filtre 
via blodsirkulasjonen. Arret (sklerose) i glomeruli kan ikke repareres. I tillegg til at 
det oppstår en sklerose i nyrene, vil et forhøyet blodsukker øke hastigheten på 
blodstrømmen til nyrene, dette vil føre til et press på filtreringen i glomeruli og 
medføre blodtrykksøkning (13). 
 

Diabetes mellitus er en av de viktigste årsakene til utvikling av ESRD. Diabetisk 
nefropati utvikles hos 25-35 % av pasientene som har insulinavhengig diabetes (type 
1) og i 15-25 % tilfellene hos type 2 diabetikere. De karakteristiske endringer som 
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oppstår ved diabetisk nefropati er økningen av mesangial matrise og glomerulære 
membraner og fortykkelse av arterioler og arterier (15).  
 
Hyperglykemi gjennom flere år kan på sikt føre til mange ulike komplikasjoner. Her 
deles komplikasjonene inn i makrovaskulær og mikrovaskulær komplikasjoner. De 
makrovaskulære komplikasjonene står for kardiovaskulære sykdommer og 
mikrovaskulære komplikasjoner forekommer hovedsakelig i øyne, nyrer og perifere 
områder og kan føre til nefropati, retinopati, neuropati og fotkomplikasjoner som 
ofte er knyttet til diabetes (16). 
 
Forebygge utvikling av nefropati er et viktig element, skulle derimot mikroalbuminuri 
oppstå, kan man med intensiv og riktig behandling bremse utviklingen og hindre 
utvikling av skaden (2). Loopdiretikum er gunstig ved ødem, om nødvendig trengs 
høye doser. Unngå bruk av kaliumsparende diuretika, da dette kan medføre 
hyperkalemi. Ofte kan pasienter i tillegg til nefropati lide av hjerte og karsykdom, da 
gis betablokkere. Ved utilstrekkelig effekt gis en perifer kalsiumantagonist. Nyresvikt 
kan føre til sekundær hyperlipidemi som blir behandlet med statiner (12). 
 
Nyreinsuffisiens vil gi redusert filtrasjonshastighet og katabolisme (organismer 
nedbrytes). Dette vil medføre nedbrytning av protein med økende serum urea som 
resultat, som kan ramme ben og muskulatur, en økning i S-Urat kan føre til gikt. I 
slike situasjoner er det viktig med tilstrekkelig inntak av kalorier, først og fremst i 
form av fett og karbohydrater. Ved høye verdier av urea > 30, katabolisme, trøtthet 
og kvalme bør kosten inneholde begrensede mengder protein, dette gjøres i samband 
med dietist. Nyresvikt kan føre til forstyrrelser i kalk- og fosfatbalansen som for 
eksempel hypokalsemi, som kan føre til en avkalkning av skjelettet, denne tilstand 
behandles med aktivt D-vitamin (etalpha) (12).   
 

I denne litteraturstudien er det spesifikt diabetisk nefropati som er temaet. Det finnes 
mange forskjellige typer nefropatier, men her i denne oppgaven er det avgrenset til 
kun å dreie seg om diabetisk nefropati og spesielt glomerulosklerosis, som er den 
vanligste tilstanden ved diabetisk nefropati.     
     
De viktigste spørsmålene blir: 
 

 Hvordan klassifiseres diabetes nefropati? 

 Hvilke strukturelle og fysiologiske forandringer skjer i nyrene ved diabetes 

nefropati? 

 Hvordan behandles diabetes nefropati og hvilken effekt gir disse 

behandlingene? 
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2. Metode 

01.04.2012 ble det foretatt søking PubMed med søkeordene diabetes nephropathy. 
Begrensninger ble gjort med clinical trails. Fikk 710 treff, la til ordet kidney og fikk 
497 treff. Etter nøye gjennomgang av et representativt utvalg ble 4 studier valgt ut. 
Disse kunne besvare noen spørsmål knyttet til oppgaven.  
 
06.04.2012  ble det foretatt søking i PubMed med søkeordet nephropathy 
complications. Begrensninger ble gjort med clinical trails, randomized controlled 
trail, human, english. Fikk 6055 treff, gikk raskt igjennom og oppdaget at et stort 
antall var disse var uegnet i henhold til de spørsmål som skulle besvares. Etter en 
kritisk gjennomgang ble det oppdaget 1 studie som var relevant. 
  
08.04.2012  ble det foretatt nytt søk i PubMed med søkeordet glomerular 
dysfunction. Begrensninger ble gjort med clinical trails, humans og english.  Fikk 258 
treff. Fra et representativt utvalg ble det valgt ut 1 studie som egnet seg godt til å 
besvare noen spørsmål knyttet til oppgaven. 
 
15.04.2012 ble det på nytt foretatt søk i PubMed med søkeordet diabetic nephropaty. 
Begrensninger ble gjort med clinical trails, humans, published in the last 1 year. Fikk 
126 treff, fant 12 relevante studier, hvor 1 av studiene ble benyttet til å besvare noen 
spørsmål som er stilt i oppgaven.  
 
Deretter begrenset søket seg ytterligere: Diabetic nephropathy biomarker, fikk da 12 
treff. Ingen av disse ble anvendt, derimot ble det funnet en aktuell special article som 
var av stor interesse med hensyn til klassifikasjon av diabetes nefropati. 
 
Har via Google søkt diabetisk nefropati, valgte å anvende litteratur fra Norsk 
nettleksikon (store medisinske leksikon). Norsk helseinformatikk NHI, tidskrifter fra 
den norske legeforening og Norsk elektronisk legehåndbok. Helsebiblioteket ble også 
benyttet som informasjonskilde. Fikk også informasjon via nettsiden sundhet.dk 
(lægehåndbogen). National Institutes of Health NIH ga nyttig informasjon om 
glomerulær sykdom. 
 
Har søkt informasjon via lærebøker som Patientfall i farmakoterapi och sjukdomslära 
samt Läkemedelsboken 2009-2010. 

 

3. Resultat 

I resultatdelen analyseres 7 originalartikler som omhandler diabetesnefropati og en 
originalartikkel som omhandler serum adiponectin. Diabetisk nefropati inndeles i 2 
grader (mikroalbuminuri og makroalbuminuri). Det finnes ulike stadier av 
glomerulosklerosis (se figur 2). Her vises også en patologisk klassifisering av 
diabetesnefropati (se figur 1). Da det finnes ulike alvorlighetsgrader av 
diabetesnefropati innledes resultatdelen med en gjennomgang av disse.  
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Pathologic Classification of Diabetic Nephropathy (17) 
 
 
Forskningsutvalget Renal Pathology Society lanserte i 2006 i San Diego et 
klassifiseringssystem for type 1 og type 2 diabetes, hvor ulike alvorlighetsgrader er 
klassifisert i et system som kan benyttes i klinisk praksis på internasjonalt nivå. 
Systemet er inndelt i spesifikke kategorier med ulike alvorlighetsgrader (se figur 1). 
 
Klasse I: Biopsi prøven viser ingen eller milde uspesifikke forandringer ved 
lysmikroskopi. Ingen tegn til: Mesangial ekspansjon (utvidelse), nodulær økning i 
mesangial matrise eller global glomerulosklerosis. 
 
Klasse II: Er klassifisert som milde eller alvorlige mesangiale utvidelser.  Mesangial 
utvidelse vil si en økning i ekstracellulært materiale i mesangium. Forskjellen mellom 
mild og alvorlig mesangial utvidelse går på om det utvidede mesangiale området er 
mindre eller større enn gjennomsnittlig areal av en kapillær lumen (åpning). Er det 
alvorlig mesangial ekspansjon i mer enn 25 % av den totale mesangium er det 
klassifisert som IIb.  
 
Klasse III: Nodulær (småknuteformet) glomerulosklerosis (Kimmelstiel-Wilson 
lesjoner). Her må det være observert et sikkert funn av glomerulosklerosis, og 
biopsiprøven må ikke vise mer enn 50 % global glomerulosklerosis, da er det 
klassifisert som klasse III.   
 
Klasse IV: Avansert diabetiker glomerulosklerosis. Dette innebærer mer enn 50 % 
global glomerulosklerosis. 
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Figur 1. Klassifisering (I-IV) av diabetesnefropati. Figuren er modifisert fra referanse (17) 

 
 
 
 
 

Diabetisk nefropati inndeles i 2 grader hvor mikroalbuminuri blir definert som 20 
mikro/min til <200 mikro/min eller urin-albumin/kreatinin ratioen på 2,5-25 
mg/mmol. Makroalbuminuri blir betegnet som >200 mikro/min eller urin-
albumin/kreatinin >25 mg/mmol.   
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Figur 2. Ulike stadier av glomerulosklerosis. Bildet er modifisert fra referanse (17) 
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A) Her ses bare små iskemiske forandringer og ingen klar mesangial endring.  
 
B) Små mikroskopiske endringer.  
 (A og B = klasse 1) 
 
C) Mild moderat mesangial ekspansjon. 
 
D) Oppsvellede mesangial celler (er røde inne i glomerulus).  
 (C og D = klasse 2) 
 
E) Ikke tilstrekkelig funn av nodulær glomerulosklerosis (Kimmelstiel-Wilson lesjon). 
(Antydning til små celler) 
 
F) Her er det tilstrekkelig funn av nodulær glomerulosklerosis (Kimmelstiel-Wilsonlesjon). (E 
og F = klasse 3) 
 
G) Glomerulosklerosis 
 
H) Ytre bladet i bowmans kapsel er fortykket. 
 (G og H = klasse 4)  
 
For å bli klassifisert i klasse 4 må biopsi vise global glomerulosklerosis i > 50 % av glomeruli. 
 

 
The Early Natural History of Nephropathy in Type 1 Diabetes (18) 
 
 
Hensikten med denne studien var å påvise strukturelle, patologiske endringer i 
nyrene ved type 1 diabetes. Her vet vi at slike endringer kommer før det kan påvises 
proteinuri, hypertensjon og redusert nyrefunksjon hos disse pasientene. Av type 1 
diabetes pasienter utvikler 25 % DN som så utvikler seg videre til ESRD. Dette utgjør 
nesten halvparten (44 %) av alle ESRD tilfellene.  
 
DN er et resultat av spesifikke, patologiske endringer som starter ganske tidlig i 
forløpet av type 1 diabetes. Det vil si at før det kan påvises kliniske kjennetegn som 
proteinuri, hypertensjon og redusert GFR, vil det kunne påvises økt ekstracellulær 
matriks (øking av mesangialt vev). Denne strukturelle parameteren er den viktigste 
blant flere strukturelle endringer med hensyn til tap av nyrenes filtreringsevne ved 
type 1 diabetes.  
 
Siden de fysiske skadene er mindre spesifikke jo mer skadet nyrene er, blir det her 
stilt spørsmål om endringene spesifikke for DN kan påvises før andre kliniske 
nyrespesifikke parametere. Man ønsket også å se om det var genetiske forskjeller 
mellom gruppene fra Nord-Amerika og gruppen fra Paris, (se tabell 2) og om alder 
ved sykdomsdebut var av betydning.  
 
Studiets design og metode gikk ut på å undersøke 243 personer fra 10 – 40 år fra 
Nord-Amerika (Montreal, Minneapolis) og Paris. Alle hadde normalt BT og GFR og 
AER < 100mikrogram/min. To renale biopsier ble tatt med 5 års mellomrom for 
morfologiske funn. Både renalfunksjoner, AER, BT, HbA1c og plasmalipider ble fulgt 
opp. Det ble også tatt biopsier fra 87 friske donornyrer for sammenligning. Denne 
gruppen var noe eldre enn type 1 diabetes gruppen (8- 47 år). 
 
Resultatet viser til funn av morfologiske endringer i type 1 diabetes gruppen. Hos de 
som hadde hatt type 1 diabetes i mer enn 14- 20 år var det mest frekvente 
morfologiske avviket fortykket glomerular basement membrane (GBM) og økt 
Vv(MM/glom). Det var sammenheng mellom alle de morfologiske (form og struktur) 
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parametrene og hvor lenge man hadde hatt diabetes, (se tabell 1) bortsett fra 
Vv(MC/glom). Denne parameteren var imidlertid relatert til det kvinnelige kjønn (det 
vil si at Vv MC/glom var viktigere for kvinnene i studien enn for menn) og positivt til 
HbA1c hvor god glykemisk kontroll påvirket utviklingen av denne skaden på en 
positiv måte. Sammenhengen mellom de morfologiske funnene og nyrefunksjon var 
slik at alle med økt GFR (>130ml/min og 1,73m2) hadde forhøyet SvPGBM, SBP og 
RPF. 
 
 
Konklusjonen av studien viser at:  

1. Hos type 1 diabetes pasienter med normoalbuminuri er utviklingen av DN 
relatert til varigheten av sykdommen. 

2. Systemiske blodtrykksvariasjoner innen normalområdet kan være viktig 
predikator for DN skader. 

3. Det ble påvist viktige forskjeller mellom gruppene i Nord-Amerika og gruppen 
i Paris.  

 
 
Tabell 1. Prosentandel av unormale morfometriske parametere i forhold til hvor lenge 
forsøkspersonene har hatt type 1 diabetes (18).  

 
GBM = glomerular basement membrane 
Vv (Mes/glom) = delvolum av mesangium 
Vv (MM/glom) = delvolum av mesangial matriks 
Vv(MC/glom) = mesangialcelleres volum av glomerulus 
Sv(PGBM/glom) = overflatetetthet til perifer glomerular basement membrane (GBM) 

                                                                       

  Varighet av type 1 diabetes 
Variabel Unormale 

verdier 
2-8 år 8-14 år 14-20 år 

GBM >445 23 % 50 % 68 % 
Vv(Mes/glom) >0,25 10 % 16 % 48 % 
Vv(MM/glom) >0,11 15 % 31 % 68 % 
Vv(MC/glom) >0,13 3 % 3 % 12 % 
Sv(PGBM/glom) >0,16 28 % 19 % 4 % 
 
 
Tabell 2. Sammenligning av morfometriske parametere målt i Minneapolis, Montreal og 
Paris (18).  Vv(MM/glom) er ikke statistisk signifikant.  Øvrige morfometriske parametre er 
statistisk signifikante. 

 
Variabel Minneapolis Montreal Paris 
GBM 415 430 449 
Vv(Mes/glom) 0,22 0,22 0,19 
Vv(MM/glom) 0,10 0,10 0,10 
Vv(MC/glom) 0,10 0,09 0,07 
Sv(PGBM/glom) 0,14 0,15 0,14 
død 68 109 27 
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Effective Antihypertensive Strategies for High-risk Pastients With 
Diabetic Nephropathy (19) 
 
 
Hensikten med denne studien var å se på effekt av blood pressure (BP) senkning med 
maksimal dose av Angiotensin Converting Enzym Inhibitors (ACE-hemmere) hos 
latinamerikanere og afroamerikanere med diabetes nefropati, samt undersøke 
fordelen av anbefalt BP med dette regimet. Studien baserer seg på 
blodtrykksbehandling med maksimal dosering av ACE-hemmere for å se om det er 
godt egnet for etniske minoritetsgrupper som latinamerikanere og afroamerikanere 
med økende nyreskade ved diabetes nefropati. I denne minoritetsgruppe viser det seg 
at forekomst og utbredelse av ESRD er noe høyere enn hos andre 
befolkningsgrupper. 
 
I innledningsfasen til et annet randomisert kontrollert studie ble det etter gitte 
kriterier valgt ut 81 hypertensive voksne hvor 52 % var latinamerikanere og 31 % var 
og afroamerikanere, disse hadde nefropati relatert til type 1 og type 2 diabetes. Det 
ble gitt lisinopril 80 mg. daglig og tillegg av annen antihypertensiva (tiazid, 
loopdiuretika, beta-blokkere, alfa-blokker) inntil systolisk blodtrykk (SBP) < 130mm 
Hg. Blodtrykk og serumkalium ble målt og det ble gitt diett med 4 gram natrium 
daglig. Det ble først og fremst sett på endring av SBP. Målet var å senke SBP til < 130 
mm. Hg og å gi maksimal dose av ACE-hemmer (lisinopril 80 mg. per dag). Foruten 
at man målte BP, målte man i tillegg urin albumin-kreatinin ratio (UACR), 
hyperkalemi (Ks < 5,5mmoll/L) og hypotensjon (SBP < 100 mm Hg). 
 
Totalt var det 71 % av deltagerne som nådde målet for SBP, og reduksjon av urin 
albumin-kreatinin ratio (UACR) fulgte reduksjonen av SBP. Og 88 % av deltagerne 
fikk SBP redusert til 140 mm. Hg - som er måltrykket for normalbefolkningen. Det 
ble dessuten registrert hyperkalemi hos nesten 20 % av deltagerne. Regimet krever 
imidlertid nøye oppfølging av serumkalium. Nesten 50 % av nyreskader som ESRD 
skyldes diabetesnefropati i USA. Hypertensjon hos denne høyrisiko 

minoritetsgruppen bidrar til nyreskader og kardiovæskulære skader.  
Senking av blodtrykket vil redusere albuminuri og virke nyrebeskyttende. RAAS-1 
(hemmere av renin- angiotensin-aldosteron- systemet) er en måte å oppnå disse 
effektene på. Her vet man imidlertid at maksimaldosen av ACE-hemmere kan gi 
hyperkalemi, hoste og økt serumkreatinin. 
 
Studien viser at det er trygt å kombinere ACE-hemmere med diuretika, beta-blokkere 
og alfa-blokkere for disse minoritetsgruppene med nefropati. Forskerne konkluderte 
med at maksimaldosering av ACE-hemmere hos høyrisiko minoritetsgrupper med 
nefropati, er en trygg måte å oppnå et tilfredsstillende mål på BP. Regimet krever 
imidlertid nøye oppfølging når det gjelder serumkalium, dette fordi man observerte 
at maksimal dosen av ACE-hemmere ga hyperkalemi. 
 
 
 
Effects of olmesartan on renal and cardiovascular outcomes in type 2 
diabetes with overt nephropathy: a multicentre, randomised, placebo-
controlled study (20) 
 
 
Undersøkelsen ble kalt ORIENT (Olmesartan Reducing Incidence of End stage renal 
disease in diabetic Nephropathy Trial). Studien tar for seg den renale og 
kardiovaskulære beskyttende effekt av Angiotensin Reseptor Blokker (ARB) hos type 
2 diabetikere som samtidig behandles med andre blodtrykkslegemidler som 
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Angiotensin Converting Enzym Inhibitors (ACE-hemmerer). Det ble også sett på om 
olmesartan var trygt å anvende, effekter på renalfunksjonen og kardiovaskulær 
utvikling. Olmesartan er en Angiotensin II-reseptorantagonist og senker det arterielle 
blodtrykket. Studien var randomisert placebo-kontrollert og baserte seg på personer 
med type 2 diabetes. Deltagerne bestod av 377 personer fra Japan og 200 personer 
fra Kina. 
 
Renoproteksjon av Olmesartan ble undersøkt. Undersøkelsen gikk over 3 år og det 
primære endepunktet var: 
 
1. Første tilfelle av fordoblet SCr (serum creatinin) 
2. ESRD (SCr > 442 mikromol/L, kronisk dialyse eller transplantasjon) 
3. Død 
 
Totalt var 577 pasienter inkludert, og disse fikk enten olmesartan 10 – 40 mg. daglig 
 eller placebo. Fordelingen var 288 i olmesartangruppen og 289 i placebogruppen (se 
tabell 3). Alle pasientene fikk annen blodtrykksbehandling med f. eks betablokkere, 
alfablokkere, calciumblokkere, tiazider og 73,5 % mottok ACE-hemmere. I 
olmesartangruppen så man en gunstig effekt på blodtrykk, proteinuri og utskillelsen 
av seriumkreatinin. Alvorlige kardiovaskulære (CV) hendelser var lik i 
olmesartangruppen og placebogruppen, men litt flere døde av CV hendelser i 
olmesartangruppen. Det var også flere tilfeller av hyperkalemi i olmesartangruppen. 
Kontroll av blodsukker og blodtrykk reduserte proteinuri og hindret ødeleggelse av 
renalfunksjon. I studien viste det seg at ARB reduserte proteinuri, hindret negativ 
utvikling av renalfunksjon og reduserte tilfeller av ESRD. 
 
Tolkning av resultatene konkluderer med at olmesartan er godt tolerert, men gir ikke 
forbedret renal tilstand når det ble gitt i tilegg til ACE-hemmere hos pasienter med 
type 2 diabetes. 
 
Østasiatere responderer bedre enn øvrige på ARB, men ACE-hemmere gir imidlertid 
ofte hoste hos denne gruppen. Det å kombinere olmesartan og ACE-hemmere 
resulterte i at flere i olmesartangruppen avsluttet forsøket på grunn av hyperkalemi. 
Det døde også flere i olmesartangruppen på grunn av kardiovaskulære hendelser (10 i 
olmesartangruppen og 3 i placebogruppen), men pasientene i olmesartangruppen var 
sykere av kardiovaskulær sykdom (CVD) enn i placebogruppen. Dødsfallene skyldes 
ikke hyperkalemi. 
 
Forskerne kom frem til at olmesartan ikke bedret ESRD hos de mest nyresvake. Når 
det gjelder den kardiovaskulære effekten, tyder det på kardiovaskulære fordeler ved å 
kombinere ACEI og ARB ved type 2 diabetes med uttalt proteinuri og moderat renal 
insuffisiens, her vises det til at det trengs mer forskning. 
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Tabell 3. Resultatene for olmesartan gruppen og placebo gruppen over ulik helsetilstand til 
deltagerne etter en behandlingsperiode på 3,2 år (20).  

 
 Olmesartangruppen 

288 personer 
Placebogruppen 289 
personer 

Røyking i %  72  72  
Vekt i kg. 66.7  66,1 
SBP (systolisk blodtrykk) 141,7 140,8 
DBP (diastolisk blodtrykk) 77,8 77,2 
UACR mg/mmol 192,3 191,2 
Urin protein/kreatinin 
mg/mmol 

247,7 231,9 

HbA1c % 7,11  7,05  
Kardiovaskulær sykdom 60 33 
 
 
 
 
Long-term Renal Outcomes of Patients With Type 1 Diabetes Mellitus and 
Microalbuminuria (21) 
 
 
Hensikten med denne studien var å se langtidseffekt på nyrene ved å måle oppkomst 
av mikroalbuminuri ved type 1 diabetes. Nyretilstanden hos type 1 diabetikere med 
mikroalbuminuri kan utvikle seg ulikt over tid. Denne studien består av to faser: 
diabetes kontroll- og komplikasjonstudie (DCCT) og epidemiologi (sykdommers 
forløp, årsak og konsekvens) av diabetes intervensjoner og komplikasjoner (EDIC).  
 
I DCCT studiet ble 1441 pasienter med type 1 diabetes delt i to grupper. En gruppe 
som fortsatte med konvensjonell regime (1-2 insulininjeksjoner per dag til anbefalt 
blodsukker) og en gruppe med et intensivt regime for blodsukkerkontroll (> 3 
insulininjeksjoner per dag eller insulinpumpe og HbA1c tilstrebet < 6,05 %). EDIC 
studien var en forlengelse av DCCT studien hvor deltageren ble observert over tid. 
Totalt utviklet 325 personer persistent (vedvarende) microalbuminuri (PMA) med 
urin albumin ekskresjonsrate (AER) > 30mg /24 timer ved to atskilte undersøkelser.  
 
Denne gruppen ble fulgt opp, og over tid utviklet de følgende: 
 
- Makroalbuminuri (AER >300 mg/24timer) 
- Svekket GFR, det vil si.: < 60mL/ min og 1,73m2 
- ESRD (SCr > 442 mikromol/L, kronisk dialyse eller transplantasjon) 
- Regenerering til normoalbuminuri (AER < 30mg /24 timer ved to atskilte 
undersøkelser). 
 
Oppfølging etter PMA var i snitt 13 år og etter 10 år var den samlede forekomst slik: 
 
- Makroalbuminuri: 28 % 
- Svekket GFR: 15 % 
- ESRD: 4 % 
- Regenerering av normoalbuminuri; 40 %. 
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Følgende faktorer viste seg gunstig i dette forløpet: 
 

- Intensiv blodsukkerkontroll 
- Lavere nivå av HbA1c  
- Fravær av retinopati  
- Kvinnelig kjønn 
- Lavere blodtrykk 
- Gunstig blodlipid-verdier  

 
Studien konkluderte med at etter utvikling av vedvarende mikroalbuminuri (PMA), 
kan nyretilstanden enten heles eller forverres. Gunstige faktorer er: Intensiv 
blodsukkerkontroll, lavere blodtrykk og gunstig lipidprofil. 
 
PMA (AER: 30 – 300mg/24timer) inntrer hos 20- 40 % etter lengre tid med type 1 
diabetes, og de disponeres for kardiovaskulær sykdom og /eller nyreskade. Fordi 
PMA kan påvirkes positivt med RAAS-I (hemmere av renin-angiotensin-aldosteron- 
systemet) var det ønske om å screene for PMA. I DCCT studien så man at 
hyperglykemi er en risikofaktor for uvikling av PMA, og at PMA derfor kan 
forebygges eller forsinkes med intensiv blodsukkerkontroll. Man vet imidlertid lite 
om når PMA inntreffer og om langtidseffektene av PMA ved type 1 diabetes.  
 
I DCCT/EDIC-undersøkelsen ønsket man å se på mulighetene for terapeutisk 
intervensjon. Tidspunktet for PMA kunne bestemmes ved egne omfattende målinger 
og oppfølging som varte i ca. 20 år. Langsiktig effekt på nyrene og risikofaktorer for 
progresjon eller regresjon av nyresykdom ble beskrevet. Det ble lagt fokus på effekt 
av glykemisk kontroll. Data for HbA1c ble innsamlet under hele studien for å kunne 
undersøke konvensjonell blodsukkerterapi mot et mer intensivt regime hvor en 
prøvde å oppnå tilnærmet normale verdier for blodsukkeret.  
 
Deltagerne i undersøkelsen ble plukket fra to kategorier. I kategori 1 hadde 
deltakerne hatt diabetes i 1-5 år, AER < 40mg/24timer og ingen foreløpige 
komplikasjoner. Deltakere fra kategori 2 hadde hatt diabetes i 1-15 år, AER < 
200mg/24timer og hadde øyeskade inntil en gitt grense.  
 
Den første delen av undersøkelsen, diabetes kontroll- og komplikasjonsstudien 
(DCCT) pågikk i 6,5 år. Etter denne perioden fikk alle tilbud om intensiv 
blodsukkerkontroll i EDIC-studien, som var en observasjonsstudie i forlengelsen av 
DCCT-studien. Kandidatene ble fulgt opp med hensyn til AER, GFR, ESRD og 
normalisering av nyrefunksjonen. 
 
Blant de som mottok konvensjonell terapi, utviklet PMA seg hyppigst i løpet av det 
andre tiåret etter diabetes diagnosen. Etter 30 år hadde ca 40 % av de med 
konvensjonell terapi utviklet PMA. I gruppen med intensiv blodsukkerkontroll var 
utvikling av PMA markant lavere i andre tiår, og stabiliserte seg på ca 25 % etter ca 
30 år. 
 
Her så man at de med intensiv blodsukkerkontroll fikk PMA senere, hadde høyere 
BMI og lavere HbA1c verdier. De brukte også oftere RAAS-I og lipidsenkende midler. 
De hadde altså flere risikofaktorer (fedme, høyt blodtrykk og ugunstig lipidprofil). 
Blant de 325 kandidatene som utviklet PMA i løpet av DCCT/EDIC-studien var det 
renale forløpet imidlertid gunstigere i intensivgruppa. Andre faktorer som virket 
gunstig på renalt forløp var fravær av retinopati, kvinnelig kjønn, lavere blodtrykk, og 
gunstig lipidprofil. 
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God blodsukkerkontroll (intensivt regime) gav gunstig renal utvikling på lang sikt 
både med hensyn til utvikling av PMA og den videre utviklingen etter PMA var 
inntruffet. Andre risikofaktorer for negativ renal utvikling er høyt blodtrykk og 
ugunstig blodlipidprofil. Utvikling av PMA og makroalbuminuri var vanlig i denne 
studien. Disse tilstandene disponerer ofte for kardiovaskulære hendelser og død. 
Dessuten var ESRD på hele 4 % etter ti år og 7 % etter 15 år.  
 
På tross av vanlig oppfatning om at mikroalbuminuri er første skritt til progressiv 
diabetes nyresykdom, viste undersøkelsen imidlertid at mikroalbuminuri ofte går 
tilbake til normalalbuminuri. Denne regresjonen kan være spontan selv etter ti år 
med PMA og vanligvis uten RAAS-I, men oftest forbundet med god 
blodsukkerkontroll. Deltagerne var screenet for når PMA inntraff istedenfor å plukke 
kandidater hvor nyretilstanden var kommet lenger. 
 
Resultatene i undersøkelsen peker mot at intensiv blodsukkerkontroll kan forebygge 
progresjon til makroalbuminuri både før, ved og etter tidspunkt for PMA ved type 1 
diabetes og at blodrykk og blodlipider også er viktige faktorer i denne sammenheng. 
 
 
 
 
Effects of Lipid-Lowering Therapy with Rosuvastasin on Kidney Function 
and Oxidativ Stress in Patients with Diabetic Nephropathy (22) 
 
I denne studien vil man se på effekt på nyrefunksjonen og oksidativt stress av 
lipidsenkende behandling med rosuvastatin ved diabetes nefropati. 
 
Her er det lite erfaring om den renoprotektive effekten av rosuvastatin ved diabetes 
nefropati. Det er ikke gjort studier som viser ytterligere reduksjon av albuminuri med 
rosuvastatin etter at blodtrykket er regulert med RAS- I. Undersøkelsen går på å 
finne en effekt (tilleggseffekt) av rosuvastatin på albuminuri ved diabetesnefropati 
der blodtrykket er regulert med RAS-I. Det ble også sett på om den renoprotektive 
effekten av rosuvastatin er knyttet til reduserte oksidativt stress i nyrene. 
 
Diabetes nefropati er hovedårsak til ESRD (SCr > 442 mikromol/L, kronisk dialyse 
eller transplantasjon). Progresjon av diabetesnefropati forebygges ved blant annet å 
regulere blodtrykket (med f. eks RAS-I som ACE- hemmere og/eller ARB) og 
blodglukose. Imidlertid vil selv med optimal kontroll av blodtrykk og blodsukker vil 
tap av nyrefunksjon og kardiovaskulær sykdom (CVD) utvikle seg ved diabetes 
nefropati. 
 
Her tenker man seg at lipidemi kan være en viktig faktor ved kronisk nyresykdom - 
Chronic kidney disease (CKD) - som diabetes nefropati enten ved toksisk effekt av 
lipider på cellene i urinveien eller ved aterosklerose i nyrekar. Tap av nyrefunksjon 
har sammenheng med vevsskade i nyrene (tubulointerstitial fibroses). 
 
Hyperglykemi er assosiert med reaktive stoffer (ROS: reactive oxygen species) som 
skader DNA. Man kan bruke nivået av 8-hydroksydeoxyd-guanosine (8-OHdG) i 
urinen som biomarkør for celleskade i tubulært vev. 
  
Statiner (HMG-CoA reduktase hemmere) regulerer blodlipidene og har ytterligere 
kardioprotektiv effekt ved å øke biotilgjengelighet av vaskulært nitrogenoksyd (NO) 
og ved å redusere oksidativt stress.  
 



18 
 

Studien ble gjort over 6 måneder, og 104 pasienter med diabetesnefropati ble plukket 
ut etter kriterier som: Alder, nyrefunksjon, blodtrykk < 140/90 mmHg (som var 
regulert ved hjelp av ACE-hemmere og/eller ARB) og ikke statinbruk innen 6 
måneder før oppstart av studiet. De ble så delt i to grupper (randomized, openlabel) 
med 52 personer i hver gruppe. I rosuvastatin gruppen var det 30 menn og 22 
kvinner, og i kontrollgruppen var det 29 menn og 23 kvinner. Den ene gruppen fikk 
tillegg av rosuvastatin dosert opp til 10 mg. til LDL-C < 100mg/dL. Den andre 
gruppen var kontrollgruppe. Alle ble godt fulgt opp med hensyn til blodsukker. 
 
Resultatet viste at rosuvastatin kunne: 

- senke LDL-C (low density lipoprotein cholesterol) 
- heve HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) 
- senke C- reaktiv protein (hs-CRP); en biomarkør for inflammasjon 
- redusere risiko for aterosklerose 

 
 
Det var ingen endring i blodtrykk eller HbA1c hos noen av deltakerne i de to 
gruppene. Endring av blodlipider i gunstig retning korrelerte med dosen av 
rosuvastatin (det vil si at de var doseavhengig i forhold til rosuvastatin).  Dosen av 
rosuvastatin korrelerte imidlertid ikke med reduksjon av albuminuri. Det vil si at 
reduksjon av albuminuri ikke stod i forhold til dosen i samme grad. 
 
Rosuvastatin bedret blodlipidprofilen (se tabell 4) LDL-C, HDL-C og LDL-C/HDL-C 
– ratio og reduserte albuminuri og progresjon av nyreskade. Rosuvastatin gav 
nytteverdi utover nytten av RAS-I behandling. Reduksjon av malondialdehyd-
modified- lowdensityhypolipid (MDA-LDL) var knyttet til redusert albuminuri. 
MDA-LDL er en hovedkomponent i oksidert LDL, og en reduksjon av MDA-LDL vil 
sannsynligvis redusere utviklingen av aterosklerose, karidovaskulære hendelser og 
nyresykdom. Reduksjon av markører for inflammasjon (for eksempel hs-CRP, MDA-
LDL, 8-OHdG) i rosuvastatin-gruppen, tyder på at nytten av rosuvastatin ved 
diabetesnefropati har sammenheng med reduserte oksidativt stress, altså redusert 
inflammasjon i nyretubulært vev. Rosuvastatin gav en positiv reduksjon av 
albuminuri og proteinuri, uten endring av GRF. 
 
Som konklusjon reduserer rosuvastatin albuminuri, men gir ingen bedring på GRF. 
Kan tyde på reduksjon av oksidativt stress som medfører redusert vevsskade i 
nyretubuli, gir reduserte LDL-C verdier og øker HDL-C verdier, noe som er svært 
gunstig. 
 
 
Tabell 4. Blodlipidprofilen av low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) og high density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C) ved oppstart og som sluttresultat for Rosuvastatin-gruppen 
og kontrollgruppen (22). 
 

                                                                                                
 Rosuvastatingruppen     Kontrollgruppen                      
 Oppstart Sluttresultat Oppstart Sluttresultat 
LDL-C mg/dL 137 83 136 134 
HDL-C mg/dL 49 53 49 49 
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Intensiv Diabetes Therapy and Glomerular Filtration Rate in Type 1 
Diabetes (23) 
 
 
Ved type 1 diabetes er det høy risiko for å utvike nefropati. Det er ikke vist til 
behandling som kan forebygge utvikling av redusert glomerulus filtrajonshastighet 
(GFR) hos disse pasientene. Redusert GRF er et forstadium til ESRD (SCr > 442 
mikromol/L, kronisk dialyse eller transplantasjon) og øker risikoen for 
kardiovaskulær sykdom og død. 
 
Hensikten med dette studiet var å se på langtidseffekten av intensiv diabetesterapi og 
på risiko for utvikling av redusert GFR definert som < 60 ml/min og 1,73 m2 
kroppsoverflate i to etterfølgende målinger med 1 års mellomrom. 
Spørsmålsstillingen blir da om det kan bremse og /eller forebygge utviklingen av 
redusert GFR ved intensiv diabeteskontroll, og derved redusere risikoen for ESRD, 
kardiovaskulære hendelser og død.  
 
Metoden som ble brukt var målinger og observasjoner av i utgangspunktet relativt 
friske type 1 diabetes pasienter over to perioder: Diabetes kontroll- og 
komplikasjonsstudie (DCCT) og epidemiologi av diabetes intervensjoner og 
komplikasjoner (EDIC). I DCCT/EDIC studiet måles effekten av intensiv 
diabetesterapi på utviklingen av reduserte GFR. 
 
I DCCT studiet ble 1441 personer med diabetes 1 mellom 13 og 39 år plukket fra to 
grupper: I gruppe 1 hadde de hatt diabetes 1 i 1-5 år og albuminuri ekskresjons 
hastighet (AER) < 40mg/24t og ingen øyebunnsforandringer. I gruppe 2 hadde de 
hatt diabetes i 1-15 år, de hadde AER < 200mg/24t og moderat øyebunnsforandring. 
For begge gruppene var det dessuten kriterier med hensyn til seriumkreatinin eller 
kreatininklearance. 
 
De 1441 pasientene i DCCT studiet ble randomisert i to grupper hvor den ene 
gruppen fikk intensiv diabetes behandling (2 eller flere insulininjeksjoner per dag 
eller insulinpumpe) og målsettingen var HbA1c< 6,05 %. Den andre gruppen 
fungerte som kontrollgruppe og mottok konvensjonell diabetesterapi med 1-2 
insulininjeksjoner per dag. Målet i denne gruppen var å unngå hyperglykemi og 
hypoglykemi. 
 
DCCT studiet varte i 6,5 år. Deretter ble alle oppfordret til å behandle intensivt og bli 
med videre i EDIC studiet. Totalt 1375 det vil si 96 % av de opprinnelige 1441 ble med 
videre fra DCCT-studien til EDIC-studien. Alle analyser (BT, BMI, HbA1c, AER med 
flere) strakk seg over perioden fra DCCT oppstart og til og med 16. året i EDIC 
studien. 
 
I DCCT-studien ble hemmere av renin-aldosteron-angiotensin-systemet (RAAS-I) 
frarådet, mens i EDIC-studien ble det rapportert inn ved behandlingsstart. 
Kumulative hendelser av redusert GFR ble registrert i hele DCCT/EDIC perioden og 
hvert tilfelle ble relatert til de to behandlingsregimene i DCCT-studien. 
 
I DCCT-studien var HbA1c gjennomsnittlig 7,3 % i gruppa med intensiv behandling 
(heretter kalt intensiv-gruppa) og 9,1 % i gruppa med konvensjonell terapi (heretter 
kalt konvensjonell-gruppa). I EDIC-studien lå gjennomsnittlig HbA1c likt for alle. 
Ved år 16 i EDIC-studien hadde 56,2 % fra intensiv-gruppa og 59,3 % fra 
konvensjonell-gruppa begynt med blodtrykksmidler og AER > 30mg/24t ble målt hos 
19,4 % i intensiv-gruppa og 22,6 % i den konvensjonelle gruppen. Etter 22 år 
sammenlagt (DCCT/EDIC) hadde 70 personer av de som opprinnelig startet i DCCT-
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studien redusert GFR; 24 personer (2 %) fra intensiv-gruppa og 46 personer (5,5 %) 
fra den konvensjonelle gruppa. Dette er en signifikant forskjell på 3,5 % mellom de to 
gruppene.  
 
I DCCT-studien falt GFR i intensiv-gruppa mer enn i konvensjonell-gruppe, derimot 
så man DCCT/EDIC-perioden samlet falt GFR i snitt 1,27 ml/min i intensiv-gruppa 
og 1,56ml/min i konvensjonell-gruppe. Dessuten falt GFR langsommere i intensiv-
gruppa. Det var en 50 % lavere risiko for å utvikle redusert GFR i intensiv-gruppa i 
forhold til konvensjonell-gruppe, denne effekten ble ikke påvist før 10 år inn i EDIC- 
studien. Sett hele gruppa under ett var totalt antall tilfeller av redusert GFR lav, noe 
som reflekterer situasjonen hos type 1 diabetes pasienter generelt. Forskerne viser til 
at det var flere personer med type 1 diabetes som utviklet redusert GRF før, enn det 
er i dag. 
  
Ved å regne på dataene i DCCT/EDIC-studien, fant de ut at ved å behandle intensivt, 
kunne man hindre et tilfelle av redusert GFR per 29 pasienter over en periode på 20 
år.  Det er dessuten vist at intensiv behandling ved type 1 diabetes har gunstig effekt 
med hensyn til utvikling av neuropati, retinopati og kardiovaskulær sykdom.  
 
I begynnelsen av DCCT-studien ble GFR redusert mer i den intensive gruppen enn i 
den konvensjonelle gruppen. I EDIC-studien var GFR høyere og ble redusert 
langsommere i intensiv-gruppa. Når man imidlertid så på redusert risiko for død og 
redusert GFR sammen, reduserte DCCT intensiv behandling risikoen med 37 %. Det 
viste seg også at bruk av antihypertensive legemidler eller RAAS-I ikke kunne kobles 
til den gunstige effekten av intensiv behandling i DCCT-studien på GFR. 
 
DCCT/EDIC-studien viste gunstig effekt ved å senke HbA1c til 7,3 % ved intensiv 
behandling. Fra denne studien kan det ikke besluttes noen bestemte strategier for 
kontroll av blodsukker eller effekt av intensiv behandling ved diabetes type 2. Her 
kan det heller ikke si noe om effekten av intensiv behandling hos pasienter med 
fremskreden komplikasjoner av type 1 diabetes, siden DCCT/EDIC-studien gikk over 
lang tid og startet med pasienter med relativt normale verdier (GFR, AER, BT med 
flere). 
 
Forskerne konkluderer med at det på lang sikt er risiko ved type 1 diabetes for å 
utvikle redusert GFR, og at risikoen er lavere hos de som starter tidlig i 
sykdomsforløpet med intensiv behandling, enn hos de som velger konvensjonell 
terapi (tabell 5 og 6). Det anbefales derfor å starte tidlig med god glykemisk kontroll 
for å redusere risiko for redusert GFR. 
 
 
Tabell 5. Konvensjonell gruppes kumulativ insidens av nedsatt glomerulær 
filtrasjonshastighet (GRF) i prosent (23). Det er signifikante forskjeller mellom år og 
gruppene  
 

Etter 5 år Etter 10 
år 

Etter 15 
år 

Etter 20 
år 

Etter 25 år 

 Ca 0,4  Ca 0,8  Ca 2,8  Ca 6  Ca 8  

 
Tabell 6. Intensiv gruppes kumulativ insidens av nedsatt glomerulær filtrasjonshastighet 
(GRF) i prosent (23). Det er signifikante forskjeller mellom år og gruppene. Det er en 
signifikant forskjell på konvensjonell gruppe og intensiv gruppe med p-verdi lik 0,006.  

  
Etter 5 år Etter 10 

år 
Etter 15 
år 

Etter 20 
år 

Etter 25 år 

Ca 0,2  Ca 0,4  Ca 0,6  Ca 2  Ca 5  



21 
 

Baseline characteristics of patients with chronic kidney disease stage 3 
and stage 4 in Spain: the MERENA observational cohort study (24) 
 
 
Studien gikk ut på å følge en gruppe pasienter over tid for å finne nøkkelparametere 
ved Chronic kidney disease (CKD) i stadium 3 og 4 som ble behandlet av nefrologer. 
På tross av fremskritt med å bremse progresjon av CKD til ESRD, er forekomst av 
CKD økende og forbundet med sykelighet og død. Død og karidovæskulære hendelser 
er økende med graden av redusert nyrefunksjon, (se figur 3) og risiko for død som 
følge av kardiovaskulær sykdom (CD) overgår risiko for ESRD, som vil kreve 
nyretransplantasjon. Det er få retningslinjer med hensyn til behandlingsmål i 
klinikken for pasienter med CKD.  
 
I MERENA-studien ble det samlet data for kardiovaskulær sykelighet, hypertensjon, 
anemi og saltmetabolisme. MERENA forstås som: Sykelighet og død ved CKD 
stadium 3 og 4 ved diabetes og annen sykdom som fører til CKD. Grunnleggende 
parametere ble rapportert fra en gruppe på 1129 pasienter. I denne rapporten som 
altså baserer seg på MERENA-studien ble det ikke gått inn på forskjeller mellom 
diabetikere og ikke-diabetikere. Her ble det sett generelt på kronisk nyresykdom 
uavhengig av årsak. 
 
Metoden i MERENA-studien var observasjon over tid for å beskrive klinisk 
håndtering og utvikling ved oppfølging av 2 pasientgrupper i Spania over en 5 års 
periode. Det var både diabetikere og ikke-diabetikere med CKD stadium 3 og 4 i 
klinisk behandling. Det ble også sett på kardiovaskulær sykelighet, blodtrykk (BP), 
blodsukkerkontroll og lipidkontroll, antiblodplateterapi og behandling av anemi. 
Videre ble det sett på nefrologenes etterlevelse av kliniske retningslinjer.  
 
Det var totalt 55 nefrologiske klinikker over hele Spania som deltok med gratis og lik 
tilgjengelighet for alle innbyggere. Pasientgruppen bestod av kaukasianere over 18 år 
med CKD stadium 3 og 4 enten nyoppdaget eller under pågående behandling. 
Eksklusjonskriterier var: Forventet død eller ESRD < 12 måneder, alvorlige 
sykdommer, cancer med flere. Grunnleggende data ble samlet inn og inkluderte 
kjønn, alder, vekt, høyde, BMI, tidligere eller pågående røyking og sykeligheter som 
CD, diabetes status, hyperlipidemi og hypertensjon. Sannsynligheten for diabetes 
nefropati som grunnleggende årsak til CKD ble avgjort på grunnlag av funn som 
retinopati, proteinurea, diabetes varighet med flere. Hypertensjon, dyslipidemi, 
anemi med mer ble definert ut i fra angitte kriterier. Blodprøver som ble tatt var 
HbA1c, serumalbumin, glukose, urea, kreatinin, lipidprofil, jernstatus, serum kalium, 
bikarbonat, kalsium, fosfor, parathormon (i-PTH) og dessuten en 24 timers 
urinanalyse av proteinuri, kreatinin og urea nitrogen. 
 
Nesten 40 % av hele gruppen hadde diabetes (92 % type 2 og 8 % type 1), kun hos 26 
% var nyreskaden knyttet til diabetes. Hos de øvrige var nyreskaden forbundet med 
vaskulære årsaker (ca 1/3 del) eller sykdom i selve nyrene. Ved å sammenlikne 
stadium 3 og stadium 4, ble det i stadium 4 funnet betydelig flere med BMI > 30 
kg/m2, men færre diabetikere. Nesten 40 % av hele gruppen hadde historie med 
hjerte- og karsykdom. Hovedtyngden av disse pasientene var blant de eldste (>60 år) 
i stadium 4 og ca 10 % røykte, mens over en av tre (36 %) hadde vært røykere.  
 
For å kunne se nærmere på CKD som funksjon på graden av GFR, ble stadium 3 
underdelt i to grupper det vil si 3a og 3b. Her så man da at graden av CKD økte med 
fallende GFR. Nesten alle pasientene (ca 93 %) hadde historie med høyt blodtrykk og 
nesten halvparten (ca 48 %) brukte 3 eller flere blodtrykkslegemidler. Ca 63 % hadde 
proteinuri (> 300mg/24 timer) og hovedtyngden av disse lå i stadium 4. Nesten 
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halvparten av gruppen brukte statiner (55 %) og blodplatehemmende midler ((46 %). 
Målinger av hemoglobinnivået viste at prosentvis antall anemipasienter (Hb < 
11g/dL.) økte med fallende GFR. Verdier relatert til kalsium, fosfor, vitamin D og 
parthyriodea hormon (PTH) viste at bare ca 10,5 % nådde målene for disse 
parametrene sett under ett. Det var signifikant flere med CKD stadium 4 som fikk 
tilskudd av vitamin D og fosfatbindere. 
 
Resultatet av MERENA studiet viser at redusert GFR (< 60 ml/min som inkluderer 
CKD stadium 3 og 4) er forbundet med høy forekomst av CD, selv om forskjellen 
mellom stadium 3 og 4 med hensyn til forekomst av CD er liten. Underdeling av 
stadium 3 i to grupper viste at forekomst av CD øker med synkende GFR. 
Registrering av de forskjellige risikofaktorene for CD viste at: 10 % røykte (36 % 
hadde vært røykere før), 93 % hadde hypertensjon, 41 % var diabetikere og 62 % 
hadde proteinuri (hoveddelen av disse pasientene var i stadium 4). 
 
Nesten alle hadde høyt blodtrykk og de fleste eksperter mener det er liten gevinst 
med hensyn til å redde liv, nyrer, og/eller redusere antall karidovaskulære hendelser 
ved intensiv blodtrykkskontroll (BT < 130/80 mmHg) i forhold til anbefalte 
retningslinjer (140/90 mmHg). MERENA studiet viser at det er lettere å holde 
proteinurea lavt ved intensiv blodtrykkskontroll (BT < 130/80 mmHg). 
Gjennomsnittlig hemoglobinnivå i hele gruppen var relativt høyt (12,8 g/dL), antall 
pasienter med anemi (Hb < 11 g/dL) økte med redusert GFR. Den relativt høye andel 
pasienter (2/3 del) med lavt transferrin metning (< 20 %) antyder underbehandling 
av jern og behov for optimalisering av jernterapi for CKD pasienter. Det er en 
pågående diskusjon om når man skal sette inn behandling med 
erytropoesestimulerende agenter (ESA- terapi) som anvendes for behandling av 
anemi. Lavere målsetting for Hb nivå hos CKD stadium 3 og 4 vil kunne redusere 
bruken av ESA preparater. Bare 1/3 til 1/5 del av pasienter hadde parathormon 
(PTH) innenfor anbefalte grenser, noe som peker på viktigheten av D vitamin 
tilskudd til denne gruppen for å imøtegå sekundær hyperparathyriodea. Målinger av 
kalsium - fosfatverdier antyder at alvorlige forstyrrelser med hensyn til kalsium- 
fosfat metabolismen først forekommer ved mer fremskredet CKD. 
 
Som konklusjon påviste MERENA-studien økende grad av CD som resultat av 
redusert GFR. Nesten alle pasientene i studien hadde forhøyet BT på tross av 3 eller 
flere antihypertensive legemidler inkludert RAAS-I. Selv om kalsium – fosfatverdiene 
var akseptable hadde flertallet sekundær hyperthyreoidea som antyder behov for 
vitamin D. Relativt få pasienter fikk ESA terapi (25 %). Allikevel hadde flertallet i hele 
gruppa Hb> 11 g/dL      
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Figur 3. En økning i hjertesykdom (CD), hjertesvikt CHF og cerebrovaskulære sykdommer 
som forårsakes av svikt i hjernens blodforsyning. Økningen også i perifer vaskulær sykdom 
(PVD). Risikoen øker i takt med sykdommens alvorlighetsgrad (24). 

 
  
 
Serum adiponectin concentration is a positive predictor of all-cause and 
cardivascular mortality in type 1 diabetes (25) 
 
Hensikten med studien var å se om adiponektin-konsentrasjonen fører til høyere 
mortalitet hos pasienter med type 1 diabetes sammenliknet med befolkningen 
forøvrig.  
 
Denne studien ble utført ved Helsinki University Central Hospital i Finland i 
samarbeid med en rekke mindre helseklinikker. Kun et utvalg av pasientene fra 
denne kohortstudien (også kjent som FinnDane) ble analysert nærmere i denne 
studien. Totalt ble 2034 type 1 diabetes pasienter valgt ut (alle ble rekruttert til 
studien i perioden 1995-2005). Ingen av pasientene hadde nådd sluttfasen i 
nyresykdom.  
 
Følgende data ble registrert av de respektive fastlegene til hver deltaker i studien: 
Alder da diagnose ble stilt (diabetes type 1), komplikasjoner i forbindelse med 
diabetes, insulinbehandling og annen medisinbruk. Deltakeren måtte selv utfylle et 
spørreskjema med spørsmål om røykevaner, alkoholforbruk, utdannelsesnivå og 
sosial klasse. Denne studien benytter data fra FinnDane helt frem til 17. mars 2010. 
Omtrent halvparten av studiens deltakere var menn (51 %). Gjennomsnittsalderen 
var 39 år med en gjennomsnittlig diabetesdiagnose over 20 år. 47 prosent av 
deltakerne hadde hypertensjon.  
 
Det ble målt HbA1c, lipider, high-sensitivity C-reactive proteiner og serumkreatinin 
og GRF. Serum adiponektin konsentrasjonen ble bestemt ut fra en metode innen 
immunfluorometri. (Immunfluorometri er en metode der en bruker antistoffer 
spesifikke mot proteinet). 
 
Dødsårsak til pasienter ble undersøkt grundig hos deltakere som døde (dersom det 
hersket tvil om dødsårsak, ble det nedsatt leger til å vurdere om det skyldes 
kardiovaskulære komplikasjoner på bakgrunn av tilgjengelig data).  
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Resultatet viste at den gjennomsnittlige adiponektin-konsentrasjonen for deltakerne 
i studien var 13.6 ± 8.2 mg L-1 (±SD). Multivariat regresjonsanalyse viste faktorer 
som uavhengig påvirker adiponektin konsentrasjonen.  
 
Tabell 7. Viser en statistisk modell som antar lineær sammenheng mellom ulike variable 
(som listet nedenfor) og adioponektin-konsentrasjonen. Disse variablene påvirker uavhengig 
adioponektin-konsentrasjonen med en p-verdi på mindre enn 0.o05 (0,5 prosent) ifølge en 
regresjonsanalyse utført av forskerne bak studien (25). 
 

Uavhengig variabel P-verdi 
GRF < 0,001 
Albumin excretion < 0,001 
High-density  lipoprotein  < 0,001 
Low-density lipoprotein 
cholesterol  

< 0,001 

Duration of diabetes (year) < 0,001 

C-reaktive protein (mg L-1) < 0,005 

 
Den gjennomsnittlige oppfølgningstiden for hver pasient var ca. 11 år. I denne 
perioden inntraff hele 173 dødsfall. Det var en lineær sammenheng mellom antall 
dødsfall og adioponektin-konsentrasjonen (etter å ha korrigert for alder, 
sykdomslengde, kardiovaskulære sykdommer, kronisk nyresykdom, triglycerides og 
glykemisk kontrol). Det vil si; Jo større konsentrasjon av adiopnektin, desto større 
var sjansen for å dø (uansett årsak). Man gjorde også forsøk på avdekke ikke-lineære 
sammenhenger mellom adiopnektin-konsentrasjon og mortalitet, uten at man fant 
noen statistisk signifikante modeller. Det var ingen interaksjon mellom 
alvorlighetsgraden av kronisk nyresykdom, adiopnekin-konsentrasjon og mortalitet.  
 
Ved å redusere dødsfall til kun å gjelde dem som skyldes kardiovaskulære 
komplikasjoner, fant man en lineær sammenheng mellom personer med høy 
konsentrasjon av adiopnekin og mortalitet. Denne lineære sammenhengen var 
avhengig av flere prediktorvariabler som ut fra datamaterialet virket uavhengig av 
hverandre. Viktige prediktorer var alder, sykdomslengde ved type 1 diabetes, 
alvorlighetsgraden av kronisk nyresykdom og tilstedeværelse av makrovaskulær 
sykdom. Forskerne konkluderer med at økt konsentrasjon av adiponektin i serum ved 
type 1 diabetes gir økt risiko for mortalitet. 
 
 

4. Diskusjon 

I dette arbeidet har jeg forsøkt å gi svar på følgende spørsmål: Hvordan klassifiseres 
diabetes nefropati? Hvilke strukturelle og fysiologiske forandringer skjer i nyrene ved 
diabetes nefropati? Hvordan behandles diabetes nefropati og hvilken effekt gir disse 
behandlingene? 
 
Hvordan klassifiseres diabetes nefropati?  
 
Det ble i 2006 lansert et klassifiseringssystem fra I-IV for diabetesnefropati (17) som 
anvendes på et internasjonalt nivå. Systemet er inndelt i spesifikke kategorier med 
ulike alvorlighetsgrader. Dette er tatt opp i resultatdelen.  
 
Dette systemet skulle gjøre det enklere med hensyn til angi prognostiske 
alvorlighetsgrader. Systemet er tilpasset type 1 og type 2 diabetes, og er et godt 
hjelpemiddel til å analysere pasienters helsetilstand. 
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Diabetisk nefropati inndeles i 2 grader hvor mikroalbuminuri blir definert som 20 
mikro/min til <200 mikro/min eller urin-albumin/kreatinin ratioen på 2,5-25 
mg/mmol. Makroalbuminuri blir betegnet som >200 mikro/min eller urin-
albumin/kreatinin >25 mg/mmol.   
 
 
Hvilke strukturelle og fysiologiske forandringer skjer i nyrene ved diabetes nefropati? 
 
I studien (23) ble det sett på langtidseffekten av intens diabetes terapi og risiko for 
utvikling av redusert GRF. Det ble sett på om en kunne bremse eller forebygge 
redusert GRF ved intensiv diabeteskontroll, og derved redusere risikoen for ESRD. 
Ved type 1 diabetes er det høy risiko for å utvikle nefropati, som er en nyresykdom 
som kan oppstå som en følge av senkomplikasjon av diabetes. Angående fysiologiske 
forandringer som skjer i nyrene, viser denne studien at hyperglykemi bidrar til 
utvikling av både albuminuri og reduserte GFR, ved type 1 diabetes, og at den 
gunstige effekten av intensiv behandling på GFR kan bekreftes ved en reduserte 
albuminuri. Det kan derfor være slik at albuminuri er en markør for redusert GFR 
ved type 1 diabetes.  
 
I studie (18) ses det på strukturelle og fysiologiske forandringer som skjer i nyrene 
ved diabetes nefropati. Studien tyder det på at alle med type 1 diabetes har samme 
type endringer i glomeruli og skiller seg først og fremst ved hastigheten disse 
endringene utvikler seg. Denne utviklingshastigheten for renalt vevsskade ønsket 
forskerne å se på basert på to biopsier med 5 års mellomrom. Hos type 1 diabetes 
pasientene var GBM og Vv(Mes/glom) sykelig endret, og antall pasienter med disse 
endringene økte med hvor lenge denne aktuelle gruppen hadde hatt diabetes. Som 
gruppe vil alle med type 1 diabetes og normoalbuminuri få diabetes relaterte 
glomerulære skader etter noen år. Både i dette og i andre studier er det også vist at de 
pasientene (type 1 diabetes) med mikroalbuminuri, har større skader på glomeruli 
enn pasienter med normoalbuminuri, selv om det er stort overlapp i strukturelle 
endringer i disse to gruppene. Det tyder på at de sykelige endringene kan ved 
diabetisk nefopati akkumuleres over tid, varigheten av sykdommen er altså en viktig 
faktor for DN skader. Noen parametere utviklet seg raskere patologisk for kvinner 
uavhengig av HbA1c og på tross av lavere GFR, RPF og SBT. Det var liten 
sammenheng mellom HbA1c og utvikling av DN ved normoalbuminuri. Det er 
imidlertid blitt vist en slik sammenheng ved mikroalbuminuri. Det tyder på at mange 
med type 1 diabetes vil unnslippe DN på tross av dårlig glykemisk kontroll, mens hos 
de som er disponerte for DN, vil glykemisk kontroll være en viktig faktor for hvor fort 
DN utvikler seg. Her vet en ikke om endringer i blodtrykk er et resultat av DN skader 
eller en årsak til DN, det antas at SBT er en risikofaktor for DN. Denne studien viste 
ikke sammenheng mellom GFR, RPF og DN- skader. Dette står i kontrast til tidligere 
studier som viser at hyperfiltrasjon er risikofaktor for senere utvikling av 
mikroalbuminuri og DN skader. Forskjellene i resultatene mellom de Nord-
Amerikanske gruppene og gruppen fra Paris kan tyde på at arv og miljø kan ha 
betydning for parametrene ved DN. Forskjellen mellom disse gruppene kunne ikke 
tilskrives proteininntak eller glykemisk kontroll. 
 
I studie (21) ble det sett på langtidseffekten på nyrene ved type 1 diabetes med hensyn 
til mikroalbuminuri. Studien bestod av to faser og forsøkspersonene ble inndelt i to 
grupper hvor en gruppe fikk konvensjonell regime (1-2 insulininjeksjoner daglig til 
oppnådd anbefalt blodsukker) og den andre gruppen intensivt regime (<3 
insulininjeksjoner daglig eller insulinpumpe) hvor målet for HbA1c var å komme 
rundt 6 %. Den ene fasen av studien var en forlengelse av den andre fasen av studien 
hvor deltagerne ble observert over tid. Av de 1441 deltagere utviklet 325 personer 
vedvarende mikroalbuminuri. Disse personene ble fulgt opp, og etter 10 år fikk 28 % 
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makroalbuminuri, 15 % fikk svekket GRF og 4 % fikk ESRD. Og regresjon til 
normalalbuminuri var på hele 40 %. Fysiologiske endringer som skjer i nyrene ved 
diabetes nefropati, er jo nettopp vedvarende mikroalbuminuri. Diabetisk nefropati 
starter ofte med mikroalbuminuri uten intensiv behandling, som innebærer intensive 
blodsukkerkontroller med akseptable HbA1c verdier og blodtrykksmål som er satt for 
nefropati, vil sykdommen uten videre behandling utvikle seg ytterligere til 
makroalbuminuri, redusert GRF og tilslutt ESRD. Her er det viktig med tidlig 
innsettende behandling for å hindre videre utvikling av sykdommen nefropati. Det 
stilles kritiske spørsmål til den intensive gruppen, hvor noen fikk insulininjeksjoner 
og andre fikk insulinpumpe. Da det er en vesentlig forskjell å få insulindoser fordelt 
over enkeltdoser og insulinpumpe som går kontinuerlig og blir dermed lik kroppens 
naturlige insulinfrisettning, og hvor det bare gis et tilskudd av insulin ved inntak av 
mat. Her er det enklere å oppnå bedre resultater på HbA1c. Mener at det er feil å 
likestille disse i samme gruppe. Velger her å tro at disse 325 personene som ble videre 
oppfulgt på grunnlag av vedvarende microalbuminuri tilhørte denne gruppen med 
insulininjeksjoner. Dette sier studien ingenting om. Følgende faktorer viste seg å 
være gunstige i forløpet til mikroalbuminuri: Intensiv blodsukkerkontroll, lave 
verdier på HbA1c, fravær av retinopati, kvinnelig kjønn, lavere blodtrykk og gunstige 
lipidverdier. Fasen hvor deltagerne ble observert over tid kan vise til at 
mikroalbuminuri kan gå tilbake til normalalbuminuri, selv etter 10 år med 
mikroalbuminuri. Dette er forbundet med intensive blodsukkerkontroller som er en 
viktig del når det gjelder å forebygge nefropati. Konklusjonen ble at intensiv 
blosukkerkontroll kan forebygge progresjon til makroalbuminuri både før, og etter 
inntruffet mikroalbuminuri ved type 1 diabetes. Lipidnivå og blodtrykk er viktige 
faktorer i denne sammenheng. 
 
I studie (24) ble det sett generelt på pasienter med kronisk nyresykdom i stadium 3 
og stadium 4 uavhengig av årsak. På tross av fremskritt med å bremse progresjon av 
kronisk nyresykdom CKD til ESRD er forekomst av CKD økende. Død og 
kardiovaskulære forandringer er økende med graden av redusert nyrefunksjon og 
risikoen for død som følge av kardiovaskulær sykdom (CD) overgår risikoen for 
ESRD. (I studien som omhandler intensiv diabetes therapy and glomerular filtration 
rate in type 1 diabetes (23) antydet forfatterne at det var flere som tidligere utviklet 
denne type skade, det vil si redusert GRF enn det er i dag. Dette kan virke 
motstridende, for i den aktuelle studien ble det kun omtalte diabetes og redusert 
GRF).  Også i introduksjonen (11) vises det til at hyppigheten av nefropati er redusert 
i senere tid. Overlege Kristian Heldal kunne bekrefte at det er en økning i antallet 
tilfeller av nefropati, men at det er flere som får diagnosen diabetes nå enn før, og av 
den grunn er det jo flere som unngår nefropati nå enn før (26). Strukturelle og 
fysiologiske forandringer i nyrene ved diabetisk nefropati som grunnleggende årsak 
til kronisk nyresykdom ble i studien avgjort på grunnlag av proteinuria, retinopati og 
at personene hadde hatt diabetes over tid. Det er jo slik nefropati vanligvis blir 
oppdaget, nettopp med funn av proteinuria.  I denne studien ble det sett at redusert 
GRF som svekker nyrenes kapasitet er forbundet med høy forekomst av 
kardiovaskulær sykdom. Her stilles det spørsmålstegn til at 10 % var røykere (36 % 
hadde røykt tidligere) 93 % hadde hypertensjon og 62 % hadde proteinuri, dette er jo 
klare risikofaktorer for nettopp kardiovaskulære sykdommer. Dette er faktorer som 
bør endres for nettopp å redusere risikoen for ESRD.  
 
I studie (22) vises det til at reduksjon av MDA-LDL er knyttet til redusert albuminuri 
og er en av hovedkomponentene i oksidert LDL. En reduksjon her vil sannsynligvis 
redusere utviklingen av aterosklerose og oksidativt stress, det vil si redusert 
inflammasjon i nyretubelært vev. 
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Hvordan behandles diabetes nefropati og hvilken effekt gir disse behandlingene? 
 
Her i dette studiet (23) har det vist seg at intensiv behandling ved type 1 diabetes har 
gunstig effekt med hensyn til utvikling av nefropati. I denne situasjonen kreves det at 
målet som er satt for blodtrykk, (for å redusere belastningen på nyrene) og intensiv 
blodsukkermålinger som resulterer i akseptable HbA1c verdier må innfris. (Intensiv 
behandling har også gunstig effekt på neuropati, retinopati og kardiovaskulær 
sykdom). Dette forsterker anbefalingene om å holde HbA1c på ca 7 %. I EDIC-studien 
var GFR høyere og ble redusert langsommere i intensiv-gruppa. Dette er en gunstig 
langtidseffekt fra intensiv behandling i DCCT-perioden. Død kan være en 
forstyrrende faktor fordi personer fra intensiv-gruppa kan ha dødd før de fikk 
redusert GFR. Forfatterne har ikke utdypet hvorfor det var flere som tidligere utviklet 
denne type skade, det vil si redusert GRF enn det er i dag. Trolig ligger årsaken i 
bedre kontroll av blodglukose og forbedret insulin. Forskerne kom frem til at type 1 
diabetikere har på lang sikt stor risiko for å utvikle redusert GRF, risikoen reduseres 
for personer som starter tidlig i sykdomsforløpet med intensiv behandling. 
 
Her i studie (24) er gevinsten liten med å redusere blodtrykket ned til optimalt nivå 
(130/80 mmHg) i sammenligning til anbefalte retningslinjer for normalbefolkningen 
(140/90 mmHg). Derimot kunne det vises til lavere proteinurea ved intensiv 
blodtrykkskontroll (130/80 mmHg). Dette er som tidligere nevnt svært gunstig når 
det gjelder å forhindre utvikling av nefropati. Som konklusjon viste studien til økende 
grad av CD som resultat av redusert GFR. Nesten alle pasientene i studien hadde 
forhøyet BT som er betenkelig i forhold til helsetilstanden, og på tross av 3 eller flere 
antihypertensive legemidler inkludert RAAS-I.  
 
I studien (19) var hensikten å se på den blodtrykkssenkende effekten ved bruk av 
maksimale doser av ACE-hemmere på latinamerikanere og afroamerikanere med 
økende nyreskade ved diabetisk nefropati. Her ville de også undersøke fordelene av 
anbefalt blodtrykk med dette regimet. I denne studien var det ingen kontrollgruppe 
som ikke fikk lisinopril behandling. En annen begrensning ved undersøkelsen var at 
urinmåling ikke målte natrium innhold. Derved kunne det ikke undersøkes hvordan 
endringer i urinnatrium påvirket endringer i BP og urine UACR. Maksimale doser av 
ACE-hemmere kan gi hyperkalemi, dette kom også tydelig frem i studien, da ca 20 % 
av pasientene fikk påvist dette. Her er det viktig med hyppige blodprøver, da dette må 
være under streng kontroll.  Det aller viktigste her er at pasientene får senket sitt 
blodtrykk slik at albuminuri reduseres og at nyrene får en mindre belastning. Dette er 
viktig for å hindre videre utvikling av sykdommen. Studiet viser at ACE-hemmere hos 
høyrisiko minoritetsgrupper (som latinamerikanere og afroamerikanere) med 
nefropati er en trygg måte å oppnå et tilfredsstillende mål på BP. Dette målet inngår i 
behandlingen av nefropati, og er trolig et ledd i å forebygge videre utvikling av 
nefropati. Lisinopril senker blodtrykket og hindrer nyrene i å få for stor belastning. 
Denne studien viser bare til to etniske minoritetsgrupper og ikke andre folkegrupper. 
71 % oppnådde SBP målet som er satt for nefropati, men vil vi få samme resultat på 
andre folkegrupper? Legemidlet lisinopril produseres av ratiopharm og er en ACE-
hemmer (ATC-nr: C09A A03)  
 
I studien (20) var målet å se effekten av ARB hos type 2 diabetikere som behandles 
samtidig med andre blodtrykksmidler inkludert ACE-hemmere. Bakgrunnen for 
undersøkelsen var at det var tvil om den renale kardiovaskulære beskyttelsen med 
denne kombinasjon av legemidler. Her ble det sett på om olmesartan var trygt å 
benytte, videre ble det sett på effekter på renalfunksjonen og kardiovaskulær 
utvikling. Studien var randomisert placebo kontrollert, her kan det tyde på at 
pasientene i olmesartangruppen var sykere av kardiovaskulær sykdom CVD enn i 
placebogruppen. 10 personer i olmesartangruppen døde av kardiovaskulære 
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hendelser og 3 personer i placebogruppen. Her stilles det spørsmål om 
randomiseringen var dårlig, om det var bevisst eller ubevisste grunner til dette. 
Hyperkalemi kan se ut som en tilstand som er underdiagnostisert hos denne gruppe 
pasienter. ARB viste seg å ha gunstig effekt på renalfunksjonen og tilfeller av ESRD, 
og på reduksjon av proteinuri. Olmesartan er en ARB som senker blodtrykket og 
reduserer belastningen på nyrene, og er godt egnet til behandlingen av nefropati. 
Viktige faktorer her er god kontroll av blodsukker og blodtrykk, dette reduserer 
proteinuri og ødeleggelsen av renalfunksjonen. Disse faktorene er med på å redusere 
risikoen for utvikling av nefropati. Olmesartan er godt tolerert, men forbedrer ikke 
den renale tilstanden når det blir gitt i tillegg til ACE-hemmere. Derimot når det 
gjelder kardiovaskulære hendelser kan det tyde på en gunstig effekt ved å kombinere 
ACE-hemmere og ARB. I denne sammenheng trengs det mer forskning. I Norge står 
den oppført i felleskatalogen under navnet olmetec (Daiichi Sankyo) og er en 
angiotensin II-reseptorantagonist (ATC-nr: C09C A08) filmdrasjerte 10 mg, 20 mg 
og 40 mg: Hver tablett inneholder: Olmesartanmedoksomil. 
 
I studie (22) ble det sett på effekt på nyrefunksjonen og oksidativ stress av 
lipidsenkende behandling (med rosuvastatin) ved diabetes nefropati. Her er det lite 
dokumentasjon om den renoprotektive effekten av rosuvastatin ved diabetes 
nefropati. Det er ikke gjort studier som viser ytterligere reduksjon av albuminuri med 
rosuvastatin etter at blodtrykket er regulert med blodtrykksmedisin (RAS-I). 
Undersøkelsen gikk da ut på å finne en tilleggseffekt av rosuvastatin på albuminuri 
ved diabetisk nefropati, der blodtrykket allerede var regulert med legemidler. Det var 
litt betenkelig at blodtrykket til deltakerne ikke var optimalt i forhold til målet som er 
satt for nefropati (130/80 mmHg). I denne studien ble det også sett på om den 
renoprotektive effekten av rosuvastatin er knyttet til redusert oksidativt stress i 
nyrene. Statiner regulerer blodlipidene og har en kardioprotektiv effekt.  
Rosuvastatin bedret blodlipidene og reduserte albuminuri og progresjonen av 
nyreskader. Dette er svært viktig med hensyn til å forhindre videre utvikling av 
nefropati. Ved diabetisk nefropati blir det vurdert individuelt om det settes inn 
rosuvastatin-behandling.  Resultatet av lipidverdiene ligger til grunn for innsettende 
behandling. I samtale med overlege Kristian Heldal blir det i første omgang satt inn 
ACE-hemmere til type 1 diabetikere og ARB til type 2 diabetikere, oppnås det da ikke 
gode nok resultat, blir det lagt til diuretika, deretter bygges det videre på til man når 
målet for behandlingen (26). I denne studien kom det ikke klart nok frem hvor 
intensiv blodsukker kontrollen var, da det ikke ble observert noen forbedring i 
HbA1c. Det ble heller ikke sett noen endring i GRF. Studien baserte seg kun på 6 
måneder som kanskje var i korteste laget med hensyn til å konkludere effekter på 
nyrefunksjonen og oksidativ stress. Rosuvastatin har en gunstig effekt på 
blodlipidene, selges under handelsnavnet crestor og står oppført i den norske 
felleskatalogen. Rosuvastatin er en reduktasehemmer. Produsent: AstraZeneca, ATC-
nr: C10A A07. Hver tablett inneholder: Rosuvastatin 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg og 40 
mg.  
 
I studie (25) ble det sett på hvordan mortalitet korrelerer med forhøyet adiponektin 
konsentrasjon hos pasienter med type 1 diabetes. Her i denne studien ble det 
konkludert med at økt konsentrasjon av adiponektin i serum gir økt risiko for 
mortalitet. Sammenhengen mellom adiponektin-konsentrasjon og mortalitet er kjent 
fra nyere studier, og er på nytt blitt bekreftet i denne studien. Her bemerkes det at 
disse resultatene står i motsetning til tidligere funn. Kanskje dette rett og slett 
handler om at de mener å motbevise tidligere studier som sier at høye adiponektin-
verdier er gunstige for diabetikere, fordi det hevdes at dette hormonet frisettes fra 
fettvev og inngår som et viktig element i reguleringen av blodsukker nivåene. Videre 
hevdes det at adiponektin kan redusere insulinresistens, da det er gjort dyreforsøk 
som tilsier dette (27).  Denne studien ga ikke noe konkret svar på noen av mine 
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spørsmål, men kan vise til at økt konsentrasjon av adiponektin er ugunstig for type 1 
diabetikere. Kanskje det i fremtiden vil bli mer forskning på nettopp dette, da 
utviklingen av type 1 diabetes er en uløst gåte! 
 
 

 

5. Konklusjon 

Her i denne rapporten har vi sett at det finnes et klassifiseringssystem ved type 1 og 
type 2 diabetes hvor ulike alvorlighetsgrader er klassifisert i et system. Dette systemet 
er inndelt i spesifikke kategorier med ulike alvorlighetsgrader. 
 
Diabetes nefropati gir strukturelle og fysiologiske endringer i nyrene som milde til 
alvorlige mesangiale utvidelser og glomerulosklerosis. Også mikroalbuminuri, 
hypertensjon og redusert GRF er resultat av nefropati. Intensiv blodsukkerkontroller 
som resulterer i akseptable HbA1c verdier kan forebygge progresjon til 
makroalbuminuri både før, ved og etter etablert vedvarende miroalbuminuri (ved 
type 1 diabetes).  
 
Her har vi også sett at senking av blodtrykket vil redusere albuminuri og virke 
nyrebeskyttende, ved at det reduserer belastningen på nyrene. ACE-hemmere senker 
blodtrykket (høye doser kan gi hyperkalemi). ARB senket blodtrykket og reduserte 
proteinuri men ga ikke forbedret renal tilstand når det ble gitt i tilegg til ACE-
hemmere (hos type 2 diabetikere). Rosuvastatin bedret blodlipidene og reduserte 
albuminuri og progresjonen av nyreskader, men ga ingen bedring på GRF.  
 
Denne rapporten har vist seg at intensiv blodsukkerkontroll, lavere blodtrykk og 
gunstig lipidprofil er viktige elementer når det gjelder å forebygge/redusere 
ytterligere skader i glomeruli og dermed utvikling av nefropati. 
 
 
 

6. Takk       

Først vil jeg takke Martin Burman for svært god veiledning under hele den 
tidsperioden som rapporten er skrevet. Deretter vil jeg gi en takk til apoteker Tron 
Olaf Evensen for god inspirasjon og rettledning. Videre vil jeg gi en takk til Tone 
Johnsen for konstruktiv kritikk, og tilslutt vil jeg gi en takk til Tommy Sneltvedt for 
god redigeringshjelp.   
 

 

7. Referanser 

1. Vaaler S, Berg JP. Diabetes mellitus. Store medisinske leksikon. Norsk 
nettleksikon. Hentet fra: http://snl.no/, [sitert: 2012-04-22]. 
2. Nyreskade ved diabetes. Norsk helseinformatikk, NHI. Hentet fra: http://nhi.no/, 
[oppdatert: 2012-04-20, sitert 2012-04-22]. 
3. Läkemedelsboken 2009-2010. Sundbyberg: Alfa print. s. 407  
4. Läkemedelsboken 2009-2010. Sundbyberg: Alfa print. s. 411-412 
5. Halse J. Diabetisk nefropati. Store medisinske leksikon. Norsk nettleksikon. 
Hentet fra: http://snl.no/, [sitert: 2012-04-29]. 

http://snl.no/
http://nhi.no/
http://snl.no/


30 
 

6. Thue G, Sandberg S. Glomerulær filtrasjonsrate, estimert. Norsk elektronisk 
legehåndbok. Norsk helseinformatikk, NHI. Hentet fra: http://legehandboka.no/, 
[oppdatert: 2009-11-18, sitert 2012-04-22]. 
7. Höglund M, Hammarlund-Udenaes M. Patientfall i farmakoterapi och 
sjukdomslära. Uppsala: Univerrsitetstryckeriet; 2010. s. 31. 
8. Hartmann A, Holdaas H, Os I, Hunderi OH, Hallan S, Svarstad E et al. 
Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom. Tidsskr Nor 
Lægeforen 2006;126:1198-200. 
9. Hartmann A, Jenssen T, Midtvedt K, Reisæter AV, Fauchald P, Henriksen T et al. 
Potein-kreatinin-ratio – en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis. 
Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:2180-3. 
10. Vestergaard H. Strandgaard S. Sachs C. Hansen BL. Diabetisk nefropati. 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hentet fra: https://www.sundhed.dk, 
[oppdatert: 2012-04-24, sitert: 2012-04-29]. 
11. Claudi T, Abrahamsen R, Andersen S, Basharat F, Birkeland K, Cooper JG et al. 
Diabetes – Forebyggning,  diagnostikk og behandling [internet]. Helsedirektoratet; 
2009 [sitert 2012-04-22]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no. 
12. Njuren (nefropati). Diabeteshandboken. Peter Fors. Hentet fra: 
http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/260_njuren.html, [oppdatert 2008-
12-05, 2012-05-13].  
13. Glomerular Dieseases. The National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, NIDDK. Hentat fra: http://www2.niddk.nih.gov/, [oppdatert: 2012-
03-23, sitert: 2012-04-22]. 
14. Hartmann A, Midtvedt K, Witczak B. Nyreskader og nyresvikt utløst av 
legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2004;124:2765-6. 
15. Blanco J. Renal involvement in diabetes mellitus and other metabolic diseases: 
hyperuricemia, oxalosis. Renal and Transplantation Pathology group, PRYT.  
http://www.kidneypathology.com/, [sitert: 2012-05-13]. 
16. Mooyaart A. Diabetic nephropathy - Pathology, genetics and carnosine 
metabolism [dissertation]. Leiden: University of Leiden; 2011. p. 12. 
17.  Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, Cohen AH, Cook HT, Drachenberg CB et 
al. Pathologic Classification of Diabetic Nephropathy. J Am Soc Nephrol. 2010 
Apr;21(4):556-63. 
18. Drummond K, Mauer M. The early natural history of nephropathy in type 1 
diabetes: II. Early renal structural changes in type 1 diabetes. Diabetes. 2002 
May;51(5):1580-7. 
19. Van Buren PN, Adams-Huet B, Toto RD. Effective antihypertensive strategies for 
high-risk patients with diabetic nephropathy. J Investig Med. 2010 Dec;58(8):950-6. 
20. Imai E, Chan JC, Ito S, Yamasaki T, Kobayashi F, Haneda M et al. Effects of 
olmesartan on renal and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes with overt 
nephropathy: a multicentre, randomised, placebo-controlled study. Diabetologia. 
2011 Dec;54(12):2978-86. 
21. de Boer IH, Rue TC, Cleary PA, Lachin JM, Molitch ME, Steffes MW et al. Long-
term renal outcomes of patients with type 1 diabetes mellitus and microalbuminuria: 
an analysis of the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of 
Diabetes Interventions and Complications cohort. Arch Intern Med. 2011 Mar 
14;171(5):412-20. 
22. Abe M, Maruyama N, Okada K, Matsumoto S, Matsumoto K, Soma M. Effects of 
lipid-lowering therapy with rosuvastatin on kidney function and oxidative stress in 
patients with diabetic nephropathy. J Atheroscler Thromb. 2011;18(11):1018-28. 
23. Taylor AL. Intensive therapy and GFR in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2011 Dec 
22;365(25):2366-76. 
24. Martínez-Castelao A, Górriz JL, Portolés JM, De Alvaro F, Cases A, Luño J et al. 
Baseline characteristics of patients with chronic kidney disease stage 3 and stage 4 in 
Spain: the MERENA observational cohort study. BMC Nephrol. 2011 Oct 5;12:53. 

http://www.helsebiblioteket.no/
http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/260_njuren.html
http://www2.niddk.nih.gov/
http://www.kidneypathology.com/


31 
 

25. Forsblom C, Thomas MC, Moran J, Saraheimo M, Thorn L, Wadén J et al. Serum 
adiponectin concentration is a positive predictor of all-cause and cardiovascular 
mortality in type 1 diabetes. J Intern Med. 2011 Oct;270(4):346-55. 
26. Heldal K. Overlege, Nyreavdeling ved Telemark Sentralsykehus. Personlig 
kommunikasjon. [2012-05-15]. 
27. Hormon från fettvävnad kan ge behandling för typ 2-diabetes. 
Läkemedelsvärlden. Apotekarsocieteten. http://www.lakemedelsvarlden.se/, 
[oppdatert: 2001-10-28, sitert: 2012-05- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakemedelsvarlden.se/


32 
 

8. Vedlegg - Intervju av overlege Kristian Heldal 
på nyreavdelingen ved Telemark Sentralsykehus 
(26) 
 
Spørsmål 1) Blir det satt inn legemidler ved første tegn til mikroalbuminuri? (når all 
annen sykdom er utelukket) 
 
Svar: Ja, når vi ser at mikroalbuminuri er blitt etablert. Tiltak som iverksettes er 
intensiv blodsukkerkontroll og blodtrykkssenkning. Her bør blodsukkerverdiene og 
blodtrykk optimaliseres. Et mål for behandlingen er: 
 

 HbA1c på under 7,5 % 

 Blodtrykk på 130/80 mmHg 

 
ACE-hemmere forsinker utvikling av nefropati. 
Heldal forskriver ACE-hemmere til type 1 diabetikere og ARB til type 2 diabetikere. 
En kombinasjonsbehandling av ACE-hemmere og ARB har han gått bort fra. Han ser 
ingen økt bedring av tilstanden med denne kombinasjon.  
Oppnås ikke tilfredsstillende resultat når det gjelder blodtrykket blir det lagt til en 
diuretika. Her bygges det på med legemidler helt til målet for behandlingen er nådd. 
Yngre får en hjertespesifikk kalsiumantagonist (cardizem). Og eldre diabetikere får 
betablokkere. Statiner kan også være til god hjelp. 
 
Ved mikroalbuminuri er det å senke blodtrykket en viktig faktor for å hindre at 
nyrene blir ytterligere belastet.  
 
Spørsmål 2) Hvor utbredt er diabetisk nefropati i dag sammenlignet med tidligere? 
 
Svar: Nefropati har en gradvis økende insidens. Antallet personer som får diagnosen 
diabetes er økende. 
 
Spørsmål 3) Sklerose oppstår som en følge av nefropati, er dette til en viss grad 
reversibelt? 
 
Svar: Sklerosen er i utgangspunktet irreversibel, men jo lenger sklerosen har vært til 
stede og fått etablert seg, jo mer irreversibelt er det. Kan få redusert noe til en viss 
grad. 
 
Spørsmål 4) Hvilke fremtidsutsikter har en pasient med nefropati? 
 
Svar: Har pasienten god kontroll på sitt blodsukker og oppnår de resultat som inngår 
i målene for HbA1c, blodtrykk, kosthold, røykestopp og mosjon er leveutsiktene gode. 
 
Spørsmål 5) Nyretransplantasjon, hva tenker du om det? 
 
Svar: Her handler det først og fremst om at pasienten er frisk nok til å gjennomgå en 
transplantasjon. Er pasienten i dårlig forfatting lar dette seg ikke gjøre. 
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