Genforskning sikrer bedre behandling
af type 2-diabetes
Blodprøver fra stor biobank er med til at kortlægge årsagerne
til og forbedre behandlingen af type 2-diabetes.
Jakob Rohde-Brøndum
Type 2-diabetes (T2D) er en kompleks lidelse,
som vil udgøre en af de største sundhedsmæssige udfordringer for det danske sundhedsvæsen i de kommende år.
Det skønnes at omkring 250.000 danskere har T2D og at der hver dag kommer op
mod 40 nye til. Derudover er der formentlig
et mørketal, som dækker over dem, der har
sygdommen uden at vide det.
T2D er en stor belastning for den enkelte
menneske og en stor samfundsøkonomisk
udfordring. Det er derfor helt essentielt at
indhente så meget viden som overhovedet
muligt om sygdommen.
DNA-analyse af 3000 blodprøver
Et af de projekter, som kan være med til at
samle T2D-puslespillet, er StratDiab. Projektet har analyseret DNA i blodprøver fra 3000
personer med T2D.
”Vores DNA indeholder ca. 3 milliarder basepar. Man kan tænke på det som en bog, der
er 3 milliarder ord lang, det svarer til Ringenes
Herre gange ca. 5000. Alle mennesker har
mange tusinde ændringer i deres arvemasse,
også kaldet varianter. Det kan være baser,
der er ændret, svarende til en stavefejl i vores lange bog eller en eller flere baser, der er
slettet eller sat ind dobbelt,” fortæller læge og
PhD-studerende Anne Cathrine Baun Thuesen,
som sammen med professor Torben Hansen,
Københavns Universitet, står bag projektet.
Ændringer i arvemassen kan medføre
sygdom
StratDiab har undersøgt dna-prøverne for at
finde lige netop de ændringer i arvemassen,

som måske kan medføre specifikke undertyper af type 2-diabetes.
”Langt de fleste ændringer har ingen betydning for os, men en sjælden gang i mellem
kan ændringerne medføre en sygdom. Ændringerne i vores arvemasse kan være nedarvet fra vores forældre eller nyopståede, og
på samme måde giver vi ændringer i vores
arvemasse videre til vores børn, så vi håber,
at projektet kan være med til at finde svaret
på, hvorfor nogle personer får type 2-diabetes,” siger Anne Cathrine Baun Thuesen.
Med projektet håber Anne Cathrine Baun
Thuesen at bruge viden fra andre sjældne
diabetestyper til at målrette behandling. Det
kan for eksempel være diabetesundertyper,
som er så milde at man ikke har brug for behandling eller diabetestyper, hvor man skal
behandles med et andet præparat end det,
der er standardbehandling.
”Vi skal give værktøjer til lægerne, som
gør, at diabetikere får den behandling og opfølgning, der passer til lige netop dem,” siger
Anne Cathrine Baun Thuesen.
Data fra national biobank
Projektets data kommer fra den nationale
forskningsbiobank DD2 (Dansk center for
strategisk forskning i type 2 diabetes), der
samler viden om personer med T2D fra diagnosetidspunkt og frem.
DD2 samarbejder med en lang række
projekter, for at kortlægge sygdommen og
forbedre behandlingsmulighederne. Centeret
samarbejder nationalt med de praktiserende
læger, sygeplejersker, bioanalytikere, ambulatorier, laboratorier og kommuner, som alle
hjælper til den vigtige opbygning af DD2’s
biobank og database.
”Målet med DD2 er, at vi med forskning kan

bidrage til at udvikle individualiseret diabetes
behandling skræddersyet til den enkelte person med diabetes, og ved at blive klogere
på årsager til sygdommen, behandlingen
og effekten af behandlingen i den virkelige
verden, kan vi få viden, der kan bidrage til
at bremse sygdomsudviklingen,” siger Jens
Steen Nielsen, der er programleder på DD2
og lektor på Syddansk Universitet.
Alle personer med TD2 kan tilmelde sig
Alle personer, som har fået konstateret T2D
indenfor de seneste to år, kan tilmelde sig
DD2 enten direkte på www.dd2.dk eller ved
at henvende sig hos sin egen læge eller på
et diabetesambulatorium.
”T2D er ikke én, men formentlig flere
forskellige sygdomme. Blandt andet derfor
er der brug for mere forskning, og det er
nødvendigt, at viden kommer fra både almen
praksis og ambulatorier, så vi sikrer en bred
forskning”, siger Jens Steen Nielsen.
Man kan komme med i DD2 i hele landet,
som deltager skal man kommer ind til et besøg hvor man svarer på nogle få spørgsmål
relateret til T2D og der tages en blodprøve
samt afleveres en urinprøve. Dette materiale
doner man til forskningen.
”Ved at skabe en biobank, giver det mulighed for at afprøve en række forskellige teorier. Fx kan analyser på blodprøverne i biobanken sammenkobles med data fra andre
registre. Herved er muligt at undersøge om
udgangspunktet har betydning på den langsigtede effekt af behandlingen. På sigt kan
det give en større forståelse af, hvad T2D
er og dermed forhåbentlig også en bedre
behandling”, påpeger Jens Steen Nielsen.
Indsamlingen af prøver til DD2 sker i samarbejde med praktiserende læger, Steno
Diabetes Centre, diabetesambulatorier og
kommunale sundhedscentre. Driften er finansieret af Regionerne og Novo Nordisk Fonden.•

Læs mere om biobanken på
www.dd2.dk

DD2
• DD2 er en national biobank og database
med information om personer med
nydiagnosticeret type 2-diabetes.
• Alle, der har fået konstateret type 2
diabetes inden for de seneste to år kan
deltage, se mere på www.dd2.dk
• Alle praktiserende læger i Danmark kan
tilbyde deres patiner deltagelse 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 følgesygdomme
såsom undersøgelser af diabetisk nerve
betændelse og hjertekarsygdomme.
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