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Dansk studie kan føre til fundamentale
ændringer i individualiseret behandling

I et stort interventionsstudie afprøver forskere ved DD2-projektet nye processer,
som skal give diabetespatienter en mere målrettet behandling. 
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De nuværende guidelines for nydiagnosticerede diabetespatienter kan

måske snart være en saga blot. Det viser de foreløbige resultater i det

store interventionsstudie IDA, Individuel diabetesbehandling i almen

praksis, hvor 450 patienter fra Region Sjælland og Region Syddanmark

indtil videre deltager. 

Det er forskere ved DD2-projektet, der har taget hul på endnu et studie

inden for type 2-diabetes for at klarlægge, om de nuværende guidelines

for behandlingen er gode nok, og for at finde frem til nye løsninger, som

kan ændre behandlingen af diabetes-patienter markant i fremtiden.
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»Problemet er, at vi i dag behandler alle diabetespatienter med type 2, som om det var én sygdom. I virkeligheden er der 20-30
forskellige årsager til, at man får forhøjet blodsukker« siger professor Henning Beck-Nielsen.
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Af Jakob Schultz

Kommentar:

10 forskellige præparater

»Det er ikke usædvanligt, at patienterne får 10 forskellige præparater.

Det er alt for mange. Vi ved ikke, hvordan de virker, når de bliver givet

samtidigt, men vi ved, at de har en effekt enkeltvis, fordi det er der

evidens for via de store kliniske undersøgelser, hvor man tester over for

placebo. Men der er ikke nogen undersøgelse, hvor man har kombineret

effekten af de mange typer medicin. En enkelt undersøgelse fra USA

peger i retning af, at man kan havne i den anden grøft, hvis man giver

rigtig mange typer medicin. Derfor vil vi gerne undersøge det mere

præcist,« siger professor Henning Beck-Nielsen, som er forsker i type

2-diabetes og leder af DD2-projektet. 

I dag behandles alle diabetespatienter ens.

Når de får diagnosen hos praktiserende læge, er guidelines, at en

nydiagnosticeret diabetespatient skal i metformin-behandling senest et

halvt år efter diagnosen. Men det er ikke den eneste medicin, som

patienten skal ordineres, og måske er det slet ikke sikkert, at metformin

er det rigtige valg til alle patienter.

For at undersøge patienterne bedre bliver deltagerne i

forskningsprojektet henvist til et ambulatorium for at få undersøgt,

hvilken diabetestype de har. Meningen er, at man tager udgangspunkt i

den enkelte patient og ikke giver alle samme behandling. 

»Problemet er, at vi i dag behandler alle diabetespatienter med type 2,

som om det var én sygdom. I virkeligheden er der 20-30 forskellige

årsager til, at man får forhøjet blodsukker, hvilket er det eneste

fællestræk ved sygdommen. Det, der er vores idé. er, at i stedet for at

behandle efter de eksisterende guidelines, der tager udgangspunkt i, at

det er én sygdom, så vil vi kigge på hver enkelt patient og behandle

specifikt ud fra den form for diabetes, de har, i stedet for den fælles

opskrift,« siger Henning Beck-Nielsen, der oplever stor interesse for

projektet blandt de praktiserende læger, der netop sætter patienterne i

behandling efter de guidelines, der er udstukket. 

»De praktiserende læger synes måske også, at det er lidt voldsomt, at

nogle patienter ofte får op mod 10 forskellige slags medicin,« siger

Henning Beck-Nielsen og forklarer:

»Ingen har undersøgt, om kombinationen af mange lægemidler giver

komplikationer. Som udgangspunkt skal man ikke give folk noget, de

ikke har behov for. Det, man kan frygte, er, hvis de forskellige

lægemidler påvirker patienten negativt. Det er aldrig undersøgt, men

der er flere ting, der peger på, at det kan være et problem, og det mener

vi skal undersøges. Det nytter ikke noget at blive ved med bare at lægge

oveni uden at vide, hvilken betydning det har.« 

Meget medicin ikke god løsning

Henning Beck-Nielsen henviser til, at det såkaldte Accord-studie i USA —

hvor man ville normalisere blodsukkeret ved at benytte alle de mulige

præparater, man havde til rådighed — blev stoppet, fordi flere i

interventionsgruppen døde undervejs.

»Selvom vi ikke kan konkludere noget endnu, så er der nogle ting, der

peger i retning af, at det ikke er den bedste løsning bare at ordinere en

masse medicin til patienterne. Jeg er ret sikker på, at den

individualiserede behandling er vejen frem,« siger han.

DD2-projektet omfatter mange forskellige undersøgelser og

forskningsprojekter, og forskerne har allerede opdaget, at 40 pct. af

patienterne ikke lever op til den normale definition på en type

2-diabetiker. Derfor arbejder man på at inddele sygdommen i

undergrupper, så man kan behandle den enkelte mere effektivt. 

»Vi vil gerne bryde med den eksisterende opfattelse, fordi vi kan se, at

der er forskel på patienternes sygdom. Der skal jo være forskel på

behandlingen, hvis du er 20 år og skal leve med diabetes i de næste 60

år, eller du er 80 år og måske kun har en forventet levetid på seks år

mere. Man skal tænke på en anden måde og ikke gå efter de samme mål.

Derfor er det vigtigt at teste, om den individualiserede behandling giver

bedre forløb og bedre livskvalitet for patienterne,« siger Henning

Beck-Nielsen. 

Resultater skal let kunne implementeres i
praksis

DD2 har iværksat projektet om Individuel
diabetesbehandling i almen praksis (IDA) med
start i Region Syddanmark og Region
Sjælland.

De praktiserende læger behandler over 80 pct.
af alle personer med type 2-diabetes. Projektet
er designet, så resultaterne let og simpelt kan
implementeres i praksis.

Formålet med projektet er at forbedre
behandlingen igennem en individualiseret
behandling og reducere medicinforbruget,
bivirkninger og diabetesrelaterede
komplikationer. 

Projektet er et randomiseret klinisk forsøg,
som følger to grupper. En interventionsgruppe,
som modtager individuel behandling, og en
kontrolgruppe, som modtager vanlig
behandling af type 2-diabetes.
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Det nemmeste sted at komme tæt nok på karrene til at kunne måle dem præcist er under
tungen. Læge og ph.d.-studerende Mie Eickhoff tester foreløbig raske forsøgspersoner frem
til 1. september. Foto: Joachim Rode
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sammen og giver diabetespatienter høj risiko for at få knogleskørhed.

Forskning skal forebygge
hjerte-kar-sygdomme hos
diabetespatienter

 Ph.d.-studerende skal forske i, om man kan forebygge hjerte-kar-sygdom hos
diabetespatienter ved at blokere for hormonet aldosteron.
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