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Type 2 diabetes (T2D) er en sygdom i vækst. Flere får 
diagnosen, og T2D er, udover en belastning for den 
enkelte patient, også en stigende samfundsøkonomisk 
udfordring. Ved at blive klogere på sygdommen, behand-
lingen og kvaliteten af behandlingen, kan vi få viden, der 
kan bidrage til at sænke sygdomsudviklingen hos den 
enkelte og bremse den stigende udvikling i antallet af 
personer med T2D.  

Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes 
(DD2) er en national forskningsbiobank med en tilhøren-
de forskningsdatabase, der samler viden om patienter 
fra diagnosetidspunktet for T2D. DD2 samarbejder 
nationalt med de praktiserende læger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, ambulatorier, laboratorier og kommu-
ner, som alle hjælper til den vigtige opbygning af DD2s 
biobank og database. Målet med DD2 er, via forskning, 
at kunne bidrage til at udvikle individualiseret diabetes 
behandling skræddersyet til den enkelte patient.

DD2 er samfinansieret af Novo Nordisk Fonden og de 
Danske Regioner. Bestyrelsen består af centerdirektø-
rerne fra de fem Steno Diabetes Centre. Deres opgave 
er at sikre DD2’s nationale forankring samt at facilitere 
strategien for indsamlingen af prøver til DD2. Derud-
over har DD2 et fagligt rådgivningsforum (FRF) som skal 
sikre, at den viden som genereres er klinisk anvendeligt 
og kan implementeres. FFR består af repræsentanter 
fra forskningsmiljøer, der arbejder med almen medicin 
og T2D. Hvis du vil vide mere om DD2, så gå ind på 
www.dd2.dk.  

Ny viden om diabetisk polyneuropati og smerte 
Diabetisk polyneuropati er en diabetisk følgesygdom, 
som bl.a. medfører øget risiko for udvikling af diabetiske 
fodsår og for amputationer. Nogle patienter med diabe-
tisk polyneuropati udvikler invaliderende nervesmerter, 
såkaldt smertefuld diabetisk polyneuropati. Behandlin-
gen af følgesygdommen er kostbar på den lange bane, 
hvorfor forebyggelse er relevant.  
 
Man kender på nuværende tidspunkt ikke meget til 
forekomsten af diabetisk polyneuropati og smertefuld 
diabetisk polyneuropati tidligt i diabetesforløbet, hvilke 
risikofaktorer der er for at udvikle følgesygdommen tid-
ligt i sit diabetesforløb, hvorfor nogle patienter udvikler 
nervesmerter, men andre ikke gør, samt om diabetisk 
polyneuropati er associeret med dårligere mental sund-
hed uafhængig af, om der er nervesmerter. Dette er for 
nyligt undersøgt i DD2-kohorten, i hvad der til dato er 
verdens største undersøgelse af diabetisk polyneuropati 
hos personer med kort kendt type 2 diabetesvarighed.  

I studiet svarede 5514 patienter, svarende til 86% af alle 
adspurgte, på et detaljeret spørgeskema om neuropati og 
smerter. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 64 
år med en median diabetesvarighed på 4,6 år. I studiet 
blev der gjort en række klinisk værdifulde fund, bl.a. var 
der ifølge de selvrapporterede svar en forekomst af mulig 
diabetisk polyneuropati på hele 18 %. 536 patienter 
rapporterede smerter i begge fødder beskrevet med 
karakteristika forenelig med nervesmerte (fx brændende 
smerter) svarende til en forekomst af mulig smertefuld 
diabetisk polyneuropati på 10 %. Blandt disse patienter 
havde mere end 80 % haft smerter i fødderne i mere end 
et år og smerten gik ofte ud over dagligdagsaktiviteter. 
Samtidig rapporterede 60 %, at de modtog medicinsk 
behandling for deres smerter. Studiet viste desuden, 
at diabetisk polyneuropati var associeret med længere 
diabetesvarighed, højere BMI, hunkøn og tobaksrygning. 
Smertefuld diabetisk polyneuropati var kun associeret 
med tobaksrygning. Både forekomsten af diabetisk  
 

VÆR MED 
Patientindrulleringen kan ske i hele landet og foregår 
i egen lægepraksis, hvor patienten kommer ind til 
et besøg og får taget en blodprøve, afleverer en 
urinprøve og svarer på et par spørgsmål relateret 
til T2D. Ønsker jeres praksis at bidrage til dette 
vigtige arbejde så kontakt DD2 på ouh.dd2@rsyd.dk

polyneuropati og smertefuld diabetisk polyneuropati var 
associeret med lavere livskvalitet, dårligere søvn og 
symptomer på angst og depression.
 
En klinisk konklusion fra studiet er, at det er vigtigt 
at være opmærksom på neuropati allerede tidligt i et 
T2D-forløb, da diabetisk polyneuropati er associeret 
med modificerbare risikofaktorer såsom overvægt og 
rygning. Desuden viser studiet, at det er vigtigt at være 
opmærksom på den betydning diabetisk polyneuropati 
kan have på den mentale sundhed – både blandt de med 
og uden nervesmerter. Det nye DD2 studie understre-
ger således vigtigheden af en omhyggelig screening for 
diabetisk polyneuropati og smerte tidligt i et T2D-forløb.

 
En mindre gruppe af de adspurgte patienter i studiet 
blev efterfølgende inviteret til detaljerede kliniske un-
dersøgelser på Aarhus og Odense Universitetshospital 
for blandt andet at kvalificere disse fund yderligere og 
validere de anvendte screeningsværktøjer yderligere. 
Resultaterne fra disse studier forventes publiceret fra 
medio 2020 og frem. Dette studie understreger det 
store potentiale der er i at have en national diabetes 
biobank og database som DD2. 
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FAKTABOKS
- DD2 er en national biobank og database med information om   
 personer med nydiag nosticeret type 2 diabetes.
- Alle praktiserende læger i Danmark kan nu deltage i DD2, det  
 er simpelt og kan ske ved de almindelige diabeteskontroller og  
 det honoreres selvstændigt.
- DD2 data anvendes blandt andet til forskning i diabetiske følge 
 sygdomme såsom undersøgelser af diabetisk neuropati.  
- Et nyt DD2 studie viser, at diabetisk polyneuropati er mere ud 
 bredt end antaget hos personer med kort diabetesvarighed.   
 Derfor bør klinikere være opmærksomme på tilstanden tidligt i 
 et diabetesforløb. 
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