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Abstract 
 

Background: The persistent hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus is 

strongly associated with microvascular and macrovascular complications. There are 

many hypoglycaemic agents available, with SGLT2-inihibtors representing a novel 
mechanism for treating hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus.  

 

Objective: The objective of this study is to describe the role of the kidney in glucose 

homeostasis, changes in the kidney in patients with type 2 diabetes mellitus and to 

describe the mechanism of action of the SGLT2-inhibitors. Furthermore, the efficacy 
and safety of the drug will be assessed. 

 

Method: This study is a literature review based upon a non-systematic search in Ovid 

MEDLINE and PubMed. Reference lists of relevant articles were examined.  

 
Results: The kidneys play a substantial role in glucose homeostasis, filtrating 

approximately 180 grams of glucose every day. Physiologically, almost all glucose is 

reabsorbed. In the diabetic kidney, the capacity of reabsorption of glucose is increased. 

The SGLT2-inhibitors will inhibit some of the kidneys capacity of glucose 
reabsorption, with glycosuria and natriuresis, and reduced average plasma glucose 

concentration and HbA1c as a result. There is consistent evidence in the literature that 

SGLT2-inhibitors reduce HbA1c, and that it has a favourable effect on blood pressure 

and weight. A recent study has also shown that empagliflozin reduce the rates of death 

from cardiovascular causes in type 2 diabetes patients with established cardiovascular 
disease. By inhibiting the glucose and sodium reabsorption, the drug may also impose 

a protective effect on the glomerulus. Compared to other hypoglycaemic agents, it has 

similar ability to reduce average plasma glucose.  
 

Conclusion: In type 2 diabetes patients with established cardiovascular disease, studies 

has shown that the drug has favourable effects beyond glycaemic control, and if the 

results can be replicated, it may play a substantial role as an antidiabetic. However, 
these effects cannot necessarily be extrapolated to diabetes patients in general, and 

further trials are necessary to establish the efficacy and safety of the drug.  
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Innledning 
Når diabetes forblir ukontrollert, har det alvorlig konsekvenser for pasientens helse. Kroniske 

sykdommer er den viktigste årsak til død og sykelighet på verdensbasis, og antallet kroniske 

syke vokser globalt, på tvers av regioner og sosioøkonomiske klasser (1). Ifølge Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) er det fire ikke-smittsomme sykdommer (Non communicable 

diseases – NCDs) som står for 82 % av NCD-dødsfall, og WHO har disse fire sykdommene 

som prioriterte sykdommer. Det dør 38 millioner mennesker av NCDer hvert år, 28 millioner i 

mellom- og lavinntektsland. De fire sykdommene er kardiovaskulær sykdom med 17,5 

millioner dødsfall, cancersykdommer med 8,2 millioner dødsfall, kronisk obstruktiv 

lungesykdom med 4 millioner dødsfall, og diabetes 1,5 millioner dødsfall. Ifølge WHO skjer 

ytterligere 2,2 millioner dødsfall på grunn av økt blodglukose, ved å øke risiko for 

kardiovaskulær og annen sykdom.  

WHO har altså diabetes som en av de fire prioriterte non communicable diseases 

(NCDs); til felles er det knyttet risikofaktorer som kan forebygges. Biologiske: høyt 

blodtrykk, høyt kolesterol, høyt blodsukker, og overvekt. Livsstilsrisikofaktorer: usunt 

kosthold, fysisk inaktivitet og tobakksbruk. Foruten dødsfall, er diabetes en hovedårsak til 

blindhet, nyresvikt, hjerteinfarkt, slag og amputasjon av underekstremitet (1). 

Globalt er diabetes en sykdom som rammer stadig flere. Det estimeres at 422 millioner 

mennesker levde med diabetes i 2014, til sammenlikning var det 108 millioner i 1980 (1). 

Den globale aldersjusterte prevalensen har fra 1980 økt fra 4,7% til 8,5% av den voksne 

befolkningen. På verdensbasis finnes det ikke tall som skiller type 1 og 2 diabetes fra 

hverandre, men hovedandelen er type 2-diabetes. I en beregning av Folkehelseinstituttet 

anslås det at i befolkningen i Norge har omtrent 0,6% (28,000) og 3,8% (190,000) 

henholdsvis T1DM og T2DM, i tillegg har mage uoppdaget diabetes (2). Type 1 diabetes kan 

vi ikke med dagens kunnskap forebygge, men for type 2 diabetes finnes det tilnærminger som 

kan bidra til å forhindre utviklingen av diabetes. Å redusere forekomst av komplikasjoner hos 

pasienter som har fått sykdommen gjelder alle former for diabetes.  

Denne oppgaven er avgrenset til farmakologisk behandling av hyperglykemi ved type 

2 diabetes mellitus. Det finnes en rekke forskjellige farmakologiske angrepspunkter for å 

behandle diabetes type 2, og jeg vil i oppgaven i hovedsak se nærmere på det nyeste 

tilskuddet, SGLT2-hemmere. I hovedtrekk vil jeg se på virkningsmekanismen til disse på 

nyrene, hva litteraturen kan si om effekten og sikkerhet ved bruk av disse, hva retningslinjene 

sier for å ta disse i bruk, og hvilke bivirkninger som kan forventes.   
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Metode 
Dette er en litteraturstudie hvor det ble søkt etter artikler i databasen Ovid MEDLINE med 

søkeordene «glucose», «blood sugar», «diabetes mellitus type 2», «diabetes», «kidney», 

«renal», «sodium-glucose transporter 2», «sglt2». Det ble også gjort søk i PubMed med 

søkeordene: «sglt2 inhibitor» AND «diabetes», med begrensning til «sytematic reviews» og 

«meta-analysis». På grunnlag av abstract og overskrifter av artiklene ble det vurdert om de 

skulle inkluderes i oppgaven. Jeg har også sett på kildehenvisninger i relevante artikler. 

Overnevnte søk i Ovid MEDLINE sist gjennomført 19.1.17 ga 422 treff, hvor 54 artikler ble 

valgt ut. Søk i PubMed sist gjennomført 20.1.17 ga 40 treff, hvor 22 artikler ble valgt ut. 

Deretter har jeg sett på hva som står om nyrenes rolle i glukosehomeostasen og ved diabetes, 

virkningsmekanisme til SGLT2-hemmere, og effekt og sikkerhet ved bruk av SGLT2-

hemmere. Tilfanget av artikler var omfattende, og jeg har forsøkt å ta i bruk relevante og gode 

artikler. 

 For bakgrunnsinformasjon og for å gjøre rede for relevant fysiologi, patofysiologi og 

farmakologi har jeg benyttet lærebøkene Rang and Dale’s Pharmacology, seventh edition 

(2012, Rang, Dale Ritter, Flower, Henderson), Davidson’s Principles & Practice of Medicine, 

21st edition (2010, Colledge, Walker, Ralston) og Medical Physiology, A cellular and 

Molecular Approach, Updated Second Edition (2012, Boron, Boulpaep). Jeg har også 

benyttet WHOs rapport om diabetes for å se på sykdommen i en global kontekst. 

Når det gjelder diagnostikk og behandling av diabetes har jeg i hovedsak sett på 

helsemyndighetenes anbefaling, dokumentet «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» 

publisert av Helsedirektoratet 12.2.2015, sist endret 20.9.2016. 
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Resultater 
 

 

Regulering av blodglukose 
 

Insulin 

Glukose er obligat energikilde for deler av CNS, og fysiologisk kontroll av blodglukose 

reflekterer behov for tilstrekkelig energitilførsel under perioder med faste og skiftene 

metabolske krav ((3) s.372). Overskuddsenergi fra måltid lagres som fett og glykogen, og 

under perioder med faste må disse lagrene mobiliseres. Til tross for svært stor variasjon i når 

og hvor mye glukose som tilføres organismen, reguleres blodglukosen innenfor snevre 

grenser. Hormonet insulin spille her en nøkkelrolle. Insulin senker blodglukosen ved å hemme 

nydanning av glukose, glukoneogenese, og stimulerer glukoseopptak i skjelettmuskulatur og 

fett, mediert av GLUT4. Vi har også hormoner øker blodglukose, og disse er i hovedsak 

glukagon, veksthormon, kortisol og adrenalin. 

Insulin er et peptidhormon som produseres i β-celler i de langerhanske øyer, den 

endokrine del av pankreas, og lagres i granuler og secerneres ved eksocytose av disse. α-celler 

produserer glukagon, δ-celler somatostatin. Hovedfaktoren for syntese og sekresjon av insulin 

er blodglukosekonsentrasjon. Andre stimuli er aminosyrekonsentrasjon, fettsyrer, det 

parasympatiske neversystem og inkretiner. Insulin binder på målceller til et stort 

transmembran glykoproteinkompleks som hører til tyrosin kinase-reseptorene. Reseptorer 

som har bundet insulin danner klynger, som så blir internalisert i vesikler. Nedstrøms effekt er 

bl.a. ending av mønsteret i fosforyleringen av enzymer, rekrutering av glukosetransportører, 

og effekt på syntesen av enzymer. Insulin virker ved å endre aktivitet av enzymer og 

transportproteiner, men det har også en langtidseffekt på endring av vekst og genekspresjon, 

sistnenvte påvirker blant annet enzymsyntese ((3)s. 374).   

Det secerneres hele tiden et basalt nivå av insulin, og når blodglukose stiger, stiger 

nivået av insulin som en respons på dette. Responsen kan deles inn i to faser: en initial hurtig 

fase som representerer lagret hormon, og en saktere, forsinket fase som reflekterer frigjøring 

av lagret hormon og nysyntese ((3) s.273). Hemming av insulinfrigjøring skjer via det 

sympatiske neversystem. Adrenalin øker blodglukose ved å hemme insulin via α2-adrenerge 

reseptorer, og ved å promotere glykogenolyse via β2-adrenerge reseptorer i tverrstripet 

muskulatur og lever ((3) s.374) Insulin påvirker glukosemetabolismen i de fleste vev, men 

særlig lever, muskelvev og fettvev er sentrale. Mangel på insulin fører til at leveren bryter ned 

glykogen (glykogenolyse), som er lagret glukose, og bidrar dermed til å opprettholde 

glukosenivået i blodet. Motsatt vil insulin stimulere danning av glykogen fra glukose, 

glykogensyntese), og glykolyse, og hemmer glykogenolyse og glukoneogenese. Opptak av 

glukose fra sirkulasjonen er det hastighetsbegrensende trinnet i musklenes glukosebruk, og 

insulin stimulerer opptak av glukose ved via GLUT-4-transportører ((3) s. 374). Insulin gjør at 

celler tar opp kalium fra blodet, mangel på insulin hemmer dette opptaket. Denne 

mekanismen kan benyttes terapeutisk hos pasienter med hyperkalemi ved å gi infusjon med 

insulin og glukose, og dermed skiftes kalium fra ekstracellulært til intracellulært, og [S-

Kalium] går ned.  

 

Glukagon 

Glukagon har en antagonistisk effekt til insulin, det vil si at dens metabolske virkninger er 

motsatt av insulin. Glukagon er et polypeptid som syntetiseres i hovedsak i α-celler i de 

Langerhanske øyer, men også i øvre gastrointestinaltraktus. Glukagonsekresjon stimuleres av 

aminosyrer, særlig L-arginin. Sekresjonen stimuleres også av lav, og hemmes av høy 

konsentrasjon av glukose og fettsyrer i plasma. Sympatisk nerveaktivitet og sirkulerende 
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adrenalin stimulerer også glukagonsekresjon, via β-adrenoceptorer ((3)s. 376). Glukagon øker 

blodglukose og fører til nedbrytning av fett og proteiner, ved å stimulere glykogenolyse og 

glukoneogenese, og ved å hemme glykogensyntese og glykolyse. 

 

Inkretiner 

Glukose som administreres per os er mer effektiv til å stimulere insulin da inkretinhormoner 

(bl.a. GIP og GLP-1) fra tarm også stimulerer insulinsekresjon. ((3) s. 376), og 

gartrointestinaltraktus spiller dermed en rolle i glukosemetabolismen. Polypeptidene glucose-

dependent insulinotropic peptide (GIP) og glucagon-like peptide-1 (GLP-1) produseres og 

lagres i henholdsvis K- og L-celler i gastrointestinaltraktus. Disse stimulerer insulinsekresjon, 

og secerneres ved inntak av mat, dermed fungerer de som et tidlig stimulus til sekresjon før 

blodglukose øker etter absorpsjon av maten fra tarm. I tillegg hemmer disse hormonene 

glukagonsekresjon, og reduserer absorpsjon av mat ved å forsinke tømning av magesekken 

((3)s. . I blodbanen blir GIP og GLP-1 hurtig inaktivert av dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), 

som er et membranprotein uttrykt på de fleste celler ((3)s. 376). 

 

 

Oversikt over metabolismen 
 

Glykolyse  

Når glukose er tatt inn i cellen, kan det lagres som glykogen, eller det kan brytes ned til andre 

molekyler som kan benyttes til bl.a. å danne energi. Glykolyse er prosessen hvor glukose, 

med seks karbonatomer, omdannes i cellens cytosol gjennom ti enzymatiske trinn til to 

pyruvat-molekyler, med tre karbonatomer. Glykolyse kan foregå under aeorbe eller anaerobe 

betingelser; celler som inneholder få mitokondrier (slik som raske muskelfibre) eller ingen 

mitokondrier (slik som røde blodceller) benytter utelukkende anaerob glykolyse som 

energikilde (4). Andre metabolitter enn glukose kan komme inn i prosessen på andre steder i 

glykolysestoffskifteveien, slik som fruktose. Energiutbyttet ettter glukose er omdannet til 

pyruvat er to ATP og to NADH per glukosemolekyl. Veien videre pyruvat tar er avhengig av 

oksygenstatus i vevet. Ved god O2-tilgang kan pyruvat kan transporters inn i mitokondriet og 

være substrat for sitronsyresyklus, via enzymet pyruvat dehydrogenase, som fra pyruvat 

danner acetyl-coa og CO2, hvor acetyl-coa kan gå inn i sitronsyresyklus. Pyruvat kan anaerobt 

omsettes til laktat, som f.eks. i hardtarbeidende muskelvev. Laktat kan via Cori-syklus 

transporteres til lever, omdannes tilbake til glukose via glukoneogenese, slippes ut i blod og 

bli tatt opp av muskel igjen. Metformin kan føre til laktacidose hos pasienter med nyresvikt. 

Dette er fordi metformin hemmer den hepatiske glukoneogenesen i Cori-syklus. Normalt vil 

nyrene skille ut overskuddet av laktat, men ved nyresvikt klarer ikke nyrene å håndtere dette 

overskuddet, med laktacidose til følge.  

 

Glukoneogenese 

Glukoneogenese er nydannelse av glukose, som er en livsnødvendig prosess, da deler av CNS 

og anaeorbe vev, slik som blodceller, beinmarg og nyremarg, normalt bruker glukose som 

energikilde (4). Leveren er hovedprodusenten av glukose, mens noe foregår i nyrebark. Under 

langvarig sult kan nyrene stå for opp til 40% av total glukoseproduksjon (4).Ved glykolyse 

omdannes glukose til pyruvat, glukoneogenesen danner glukose fra pyruvat, men 

glukoneogenese er ikke glykolyse i revers, da prosessen termodynamisk favoriserer 

pyruvatdannelse. Prosessen koster derfor energi, og glukoneogenese omgår tre irreversible 

reaksjoner i glykolysen med fire enzymer (4). Substrat for glukoneogenese er to 

nedbrytingsprodukter fra glykolyse, laktat og pyruvat, 18 av de 20 aminosyrene, og glyserol. 

Alle substratene foruten glyserol blir omdannet til oxaloacetat. I cytosol omdannes 

oxaloacetat til fosfofenylpyruvat (PEP) ved enzymet PEP-CK. De neste trinnene er reversert 
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glykolyse, foruten enzymet fruktose 1,6-bisfosfatase, som også er det hastighetsbegrensende 

trinnet i reaksjonen. Glykolytiske enzymer finnes i cytosol, mens glukoneogenetiske enzymer 

finnes i mitokondrier og i lumen til endoplasmatisk retikulum. Enzymene til de to prosessene 

finnes i ulike cellulære rom for å minimere «futile cycling» av substrater (4), det vil si en 

simultan glykolyse og glukoneogense. Dette må unngås ettersom glykolyse og glukoneogense 

netto vil koste energi.  Reguleringen av prosessene er slik at når den ene er aktiv er den andre 

relativt inaktiv.  

 

Glykogenese og glykogenolyse 

Glykogenese er prosessen der glukose blir omdannet til glykogen, og foregår i cytosol i 

primært lever- og muskelceller. Glykogenolyse er den omvendte prosessen der glykogen 

enzymatisk brytes ned glukose-6-fosfatat og glykogen (n-1).  

 

Fettsyresyntese og fettsyrekatabolisme 

Fettsyrer lagres i fettvev som triglycerider. Disse kan spaltes og frigis til blod som energikilde 

mellom måltid. Ved overskudd av glukose, kan det dannes nye triglycerider. Fettsyresyntese 

skjer i cytoplasma. Fettsyrer dannes fra acetyl-coa og NADPH. Insulin øker glukoseopptak 

via GLUT-4, fettceller tar opp glukose og disse benyttes til å danne glycerol og fettsyrer. 

Insulin stimulerer også at disse frie fettsyrene settes sammen til triglycerider (5). Spalting av 

triglyserider kalles lipolyse, som utføres av lipaser, som aktiveres av høye nivåer av ACTH og 

katekolaminer slik som adrenalin, eller noradrenalin fra sympatiske nerveender i fettvev, 

forårsaket av fallende blodglukose. Motsatt vil økende blodglukose øke nivået av insulin, som 

hemmer bl.a. enzymet hormonsensitiv lipase. Frie fettsyrer transporteres i blod i hovedsak 

bundet til albumin. Langkjedet frie fettsyrer kommer inn i cellene gjennom spesifikke 

transportproteiner. De fleste celler metaboliserer fettsyrer, unntaket er røde blodceller, som 

ikke har mitokondrier og nevroner i CNS fordi frie fettsyrer ikke kan penetrere blod-hjerne-

barrieren. Inne i cellene dannes et fri fettsyre-acyl-coa molekyl. Komplekset flyttes til matrix i 

mitrokondriene via karnitin-shunten. Høye nivåer av insulin vil føre til hemming av denne 

transporten av frie fettsyrer inn i mitokondriematriks. Inne i mitokondriet, splitter 

betaoksidasjon fettsyrene til tokarboneneheter av acetyl-coa. Dette molekylet kan enten gå inn 

i sitronsyresyklus hvor det blir oksidert til CO2 og H2O, med dannelse av ATP, eller bli 

indirekte transportert til cytoplasma hvor acetyl-coa brukes til å syntetisere fettsyrer, eller gå 

inn i den ketogeniske stoffskifteveien. Insulinresistens i adipocyttene fører til økt lipolyse, 

med økning i frie fettsyrer i plasma, økt leveranse til lever hvor de gjennom beta-oksidasjon 

omdannes til acetyl-coa, og videre til ketonlegemer. 

 

 

Diabetes 
 

Definisjon og diagnostiske kriterier 

Diabetes er et klinisk syndrom karakterisert av hyperglykemi forårsaket av absolutt eller 

relativ mangel på insulin ((6)s. 798). Ved type 1-diabetes er det en absolutt mangel på insulin 

på grunn av autoimmun destruksjon av pankreatiske betaceller. Pasientene er vanligvis barn 

eller ungdom når symptomene debuterer, men sykdommen kan oppstå i alle aldersgrupper. I 

Norge er behandling av diabetes type 1 en spesialistoppgave (7). Type 2-diabetes består av 

både insulinresistens og redusert insulinsekresjon. Pasientene er oftest overvektige og voksne, 

insidensen øker med alder ettersom β-cellefunksjon faller over tid ((3)s. 378). Hyperglykemi 

skjer på grunn av ukontrollert hepatisk glukosefrigjøring og redusert opptak av glukose av 

skjelettmuskulatur. Når nyreterskel for glukose overskrides, det vil si punktet hvor nyrene 

ikke lenger klarer å reabsorbere en gitt mengde glukose, og glukosen over denne 
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konsentrasjonen skilles ut i urin, forårsaker denne glukosen osmotisk diurese og økt mengde 

urin, som igjen fører til dehydrering og økt tørste. Insulinmangel fører til vekttap gjennom økt 

nedbryting og redusert syntese av proteiner ((3) s.377). De klassiske symptomene med tørste, 

polyuri, nocturi og hurtig vekttap er fremtredende ved T1DM, men ofte fraværende med 

T2DM. Mange av T2DM-pasientene er asymptomatiske, eller så rapporterer de kronisk 

slapphet ((6)s. 806). Pasienter med T2DM har en gradvis utvikling (slow onset) av «relativ» 

insulinmangel. Ved T2DM vil hyperglykemi utvikle seg over måneder eller år, og 

nyreterskelen for glukose øker, slik at glykosuri og osmotiske symptomer er vanligvis milde. 

Dette er en grunn for at mange tilfeller av diabetes type 2 blir oppdaget tilfeldig, og store 

mengder er uoppdaget. Pasienter er derfor ofte asymptomatiske og presenterer vanligvis med 

en lang sykehistorie (vanligvis mange måneder) med slapphet, med eller uten osmotiske 

symptomer ((6) s.804) 

 

 

Diabetes 
 

HbA1c                                                           ≥6,5 % / 48 mmol/mol  

                                             eller 

fastende plasma-glukose                               ≥7,0 mmol/L  

                                             eller 

plasma-glukose                                             ≥11,1 mmol/L to timer etter oral glukosetoleransetest 

 

Impaired glucose tolerance (IGT) 
 

To timer etter oral glukosetoleransetest        ≥ 7,8 og ≤ 11,0 mmol/L 

 

Impaired fasting glucose (IFG) 

 

Fastende plasmaglukose                                ≥ 6,1-6,9 mmol/L 

 

Tabell 1: Diagnostiske kriterier for diabetes. Verdier over diagnostisk grense må verifiseres, med 

mindre det også samtidig foreligger symptomer på diabetes ((7)s. 9) (8) 

 

 

Fastende blodglukose er et kontinuum i en befolkning, uten et klart skille mellom personer 

med normale og unormale verdier ((6)s. 798), men hyperglykemi representerer i seg selv en 

uavhengig risikofaktor for mikro- og makrovaskulær sykdom. Makrovaskulære 

komplikasjoner inkluderer økt aterosklerose og trombotiske komplikasjoner. Mikrovaskulære 

komplikasjoner er særskilte komplikasjoner til diabetes, som rammer retina, nyrene og 

perifere nerver. Mindre alvorlig hyperglykemi er ikke assosiert med økt fare for 

mikrovaskulær sykdom, men økt risiko for makrovaskulær sykdom ((6)s. 798), (9). Diabetes 

er den vanligste årsak til kronisk nyresvikt. Samtidig hypertensjon bidrar også til 

progredierende nyreskade (3)s. 377). Diagnostiske kriterier for diabetes har blitt satt til å 

identifisere de som har hyperglykemi som representerer en signifikant risiko for 

mikrovaskulær sykdom, særlig diabetisk retinopati. Området hvor blodglukose er høyere enn 

normalen, men ikke høy nok til å bli klassifisert som diabetes, har ofte den uheldige 

betegnelsen «prediabetes» i engelskspråklig litteratur, da den gir inntrykk av at diabetes er 

uunngåelig, Noen med dysglykemi vil aldri utvikle diabetes, og andre vil gå tilbake til 

normoglykemi (10). Det finne forskjellige tester for forhøyet blodglukose, slik som å måle 

nedsatt glukosetoleranse (impaired glucose tolerance, IGT) eller forhøyet fastende 

blodglukose (impaired fasting glucose, IFG) eller HbA1c, eller en kombinasjon av disse (8). 

Det er ikke helt overlapp mellom hvilke individer med forhøyet blodglukose testene 
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identifiserer, og det tenkes at IFG og IGF må forklares av ulike biologiske mekanismer (9). I 

2011 ble HbA1c ≥6,5 % / 48 mmol/mol lagt til WHOs definisjon av diabetes (11). I 2012 

besluttet helsedirektoratet at av HbA1c skal brukes som primært diagnostikum for diabetes. I 

de nasjonale retningslinjene anbefales det for pasienter som har forhøyede verdier, men som 

ikke kvalifiserer til diagnosen diabetes (HbA1c 6-6.4%, IGT eller IFG) å følge disse opp med 

årlige målinger av HbA1c (7). 

 

Glykert hemoglobin (HbA1c) 

Glykert hemoglobin gir et nøyaktig og objektivt mål på glykemisk kontroll over en periode på 

uker til måneder. Ved diabetes øker den sakte, ikke-enzymatiske kovalente bindingen av 

glukose til hemoblobin (glykering) relativt til den ikke-glykerte adult haemoglobin (HbA0). 

Det er et direkte proporsjonalt forhold mellom blodglukose og dannelsen av HbA1c. En 

økning av 1% i HbA1c korresponderer til gjennomsnittlig ~2mmol/L økning i blodglukose. 

Selv om HbA1c-konsentrasjonen reflekterer blodglukosekontrollen over livsspennet til 

erytrocytten (120 dager), vil halvparten av erytrocyttene bli byttet ut i løpet av 60 dager, og 

HbA1c er mest sensitiv for forandringer i glykemisk kontroll i den siste måneden før måling 

((6)s. 805). HbA1c kan påvirkes av en rekke faktorer, og må tas i betraktning dersom denne 

prøven brukes til å stille diagnosen (12). 

 

Diabetisk ketoacidose  

Insulin har en viktig bremsende effekt på utnyttingen av fettsyrer som energikilde, og 

nydanning av glukose fra blant annet substrater som brukes i sitronsyresyklus. Uten insulin 

går utnyttingen av fettsyrer uhindret: spaltingen av fettsyrer fra triglycerider i fettvev blir ikke 

hemmet, disse fettsyrene tas opp av hepatocyttene, og transporten av fettsyrer inn til 

mitokondriene, som er selve stedet for utnytting av fettsyrer som energikilde, bli heller ikke 

hemmet av insulin. Inne i mitokondriene blir fettsyrene ved beta-oksidasjon spaltet til acetyl-

coa-molekyler, som kan gå inn i sitronsyresyklus for oksidasjon og danne ATP. Dersom 

gluykoneogenese har pågått lenge, som ved insulinmangel og høye nivåer av glukagon og 

adrenalin over tid, blir substrat for sitronsyresyklus brukt opp, og acetly-coa forskyves til den 

ketogene stoffskifteveien. Det dannes acetoacetat og beta-hydroksybutyrat, samt et spontant 

nedbrytingsprodukt av disse, aceton, og kalles samlet ketonlegemer.  Alle celler med 

mitokondrier kan ta opp ketonlegemene fra lever og rekonvertere dem til acetyl-coa, som 

dermed kan brukes som substrat for sitronsyresyklus. Ulikt vanlige frie fettsyrer, kan 

ketonlegemer krysse blod-hjernebarrieren til den interstitielle væsken som omgir cellene i 

CNS, og benyttes som energi for cellene i CNS. Det er begrenset mulighet for oksidasjon av 

ketonlegemer i perifert vev, og når produksjonen overstiger mengden som blir fjernet, oppstår 

hyperketonemi, eller ketose. I ukontrollert DM1 kan det oppstå en diabetisk ketoacidose, en 

potensielt livstruende tilstand: Aceton kan utåndes, mens acetoacetat og beta-hydroksybutyrat 

er en svak organisk syre. Protonet spaltes lett av, og man får da den korresponderende basen, 

som svarer til anion-gapet ved ketoacidose. Man ser også hyperkalemi, dette er på grunn av 

en proton/kalium-utvekslingsmekanisme. Etter som protoner øker i serum og går inn i cellene, 

går kalium ut av cellene og i serum. Kalium tapes i urin, osmotisk diurese kan føre til 

dehydrering, og man kan få en tilstand med høyt S-kalium, men lavt nivå av kalium i kroppen 

totalt. Relativt små mengder insulin trengs for å hemme lipolyse, og noe glukoseopptak er 

vedlikeholdt i muskler, slik at, i kontrast til T1DM, er lipolyse og proteolyse ikke uhindret, og 

vekttap og ketoacidose forekommer sjelden ved T2DM ((6) s.804). 

 

Behandling av diabetes 

Det er flere angrepspunkter for å behandle diabetes. Opplæring, motivasjon, sunt kosthold, 

fysisk aktivitet og vektreduksjon ved overvekt er en viktig del av behandlingen gjennom hele 

forløpet (7) (13). I tillegg til livsstilsendringer kan det igangsettes blodsukkersenkende 
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medikamentell behandling. Det er anbefalt med et behandlingsmål for HbA1c på omkring 7% 

for de fleste pasienter. For pasienter med lang sykdomsvarighet, betydelig komorbiditet og 

risiko for hypoglykemi anbefales HbA1c mellom 7 og 8%. De nye retningslinjene fra 

Helsedirektoratet understreker behovet for å sette individuelle behandlingsmål (7). I 

forebyggingen av komplikasjoner til diabetes er det også knyttet medikamentell behandling 

av hypertensjon, lipidforstyrrelser og plateadhesivitet, som kan være like viktig som den 

antidiabetiske behandlingen (14). En stor studie viste signifikant reduksjon av risiko for 

komplikasjoner og død hos T2DM-pasienter som gjennomførte strengere blodtrykksreduksjon 

enn gruppen som fikk mindre streng blodtrykksreduksjon (15). Den maksimale effekten man 

kan forvente av tablettbehandling er en reduksjon av fastende glukose på 2-3 mmol/L og 

HbA1c med 1-1,5%-poeng (14).  

 Førstevalget er metformin i monoterapi (7). Etter som beta-cellefunksjon hos mange 

T2DM-pasienter faller over tid (16), kan kombinasjonsterapi bli nødvendig for effektiv 

glykemisk kontroll. Dersom pasienten ikke tåler metformin kan det startes opp med et av 

andrevalgspreparatene i monoterapi. De fem legemidlene Helsedirektoratet anbefaler som 

andrevalg er sulfonylurea, DPP-4-hemmer, SGLT2-hemmer, GLP-1-analog og basalinsulin 

((7)s. 125). Det er ikke satt opp en prioritert liste over disse, og preparatene har noe ulik 

bivirkningsprofil. Jeg vil i det følgende kort gjøre rede for noen antidiabetika. SGLT2-

hemmere diskuteres inngående etter dette.  

 Insulin: Pasienter med T1DM og pasienter med langtkommen T2DM trenger insulin 

tilført. Denne må gis parenteralt, etter som insulin ødelegges i GI-traktus, og gis vanligvis 

subkutant. Insulin blir inaktivert av enzymer i lever og nyre, 10% går ut i urin. Ved redusert 

nyrefunksjon reduseres insulinbehovet. Insulin har en halveringstid på ca 10 min ((3)s. 379). 

 Metformin: Metformin hører til klassen biguanider, som flere effekter, bl.a. reduksjon 

av hepatisk glukoneogenese, som er økt ved T2DM, denne effekten er spesielt viktig. 

Metformin øker glukoseopptak og -benyttelse i skjelettmuskulatur, reduserer 

karbohydratabsorpsjon, øker fettsyreoksidasjon, og reduserer sirkulerende LDL og VLDL 

((3)s. 380). Det fører ikke til hypoglykemi. Den vanligste bivirkningen er dose-relaterte 

gastrointestinale symptomer, som kvalme, oppkast, diaré, magesmerter og dårlig appetitt. 

Laktacidose kan oppstå, og metormin bør ikke gis til pasienter med nedsatt nyre- eller 

leverfunksjon.  

 Sulfonylureaderviater: I Norge er glibenklamid, glipizid og glimepirid registrerte 

preparater. Sulonylureaderivater virker på Langerhanske -celler og stimulerer 

insulinsekresjon. Plasmakonsentrasjon når en topp etter 2-4 timer. Medikamentet og dets 

aktive metabolitter skilles ut i urin, og har derfor økt effekt hos eldre og pasienter med 

nyresykdom ((3)s. 381). Bivirkning er først og fremst hypoglykemi. Det bidrar til økt appetitt, 

og fører ofte til vektoppgang. Det er studier som tyder på at bruk av sulfonylurea er assosiert 

med økt forekomst av kardiovaskulære dødsfall (17). 

Tiazolindioner: Pioglitazon er det eneste preparatet av denne klassen som er registrert i 

Norge. Det har en langsomt innsettende effekt på reduksjon av blodglukose, maksimale effekt 

oppnås etter 1-2 måneders behandling. Det reduserer hepatisk glukosefrisetting, og øker 

glukoseopptak i muskler, ved å øke effektivitet av endogen insulin, og reduserer således 

mengden endogen insulin som er nødvendig for å ivareta ett gitt nivå av blodglukose ((3)s. 

382). Vektoppgang er vanlig, noe av denne kan tilskrives væskeretensjon. Obs hjertesvikt.  

Alfa-glukosidaseinhibitor: Arkarbose virker lokalt i tynntarm ved å hemme det 

intestinale enzymet alfa-glukosidase, som fører til en forsinket karbohydratabsorpson, og som 

reduserer den postprandiale økningen av blodglukose. Vanligste bivirkninger er flatulens, løs 

avføring eller diaré og abdominale smerter.  Reduserer HbA1c mindre effektivt enn 

Metformin (0,5-0,8%). Gir ikke hypoglykemi.  

Gliptin/dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere: I Norge er sitagliptin, vildagliptin, 

saksagliptin og linagliptin registeret. Inkretinhormonenen GLP-1 og GIP har kort 
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halveringstid i plasma på grunn av enzymet DPP-4 som inaktiverer disse. Hemming av DPP-4 

bidrar til at inkretinhormonene i større grad kan utøve sin virkning, som er bl.a. økt syntese og 

frigjøring av insulin. HbA1c-nivået reduseres med ca 0,6-0,9%. Medikamentet kan føre til en 

økt risiko for infeksjoner, hodepine og pankreatitt. DPP4-hemmerer gir ikke vektøkning, og 

ikke hypoglykemi (18). 

GLP1-analog/inkretinmimetika: Disse legemidlene virker som GLP-1 

reseptoragonister, og stimulerer den glukoseavhengige insulinfrigjøringen, og virker 

hemmende på glukagonsekresjon. Bruken er assosiert med en svak vektreduksjon, HbA1c-

nivået reduseres med ca 1% (18). Da virkestoffet er et peptid, må det administreres som 

subkutan injeksjon. De vanligste bivirkningene er akutte gastrointestinale plager.  

 

  

Nyrene og diabetes 
 

Nyrefysiologi 

Nyrene utfører livsnødvendige funksjoner gjennom filtrasjon av blod og regulering av dets 

sammensetning, både hva gjelder metabolske produkter, toksiner, elektrolytter, syre-base-

balanse og væskemengde. I tillegg produserer og aktiverer nyrene hormoner ((4)s. 749). 

Nyrene har også nødvendige enzymer for glukoneogenese (19), og har en rolle i 

glukosehomeostasen. 

 Den funksjonelle enheten til nyrene er et nefron (fra gammelgresk nephrós – nyre), 

som består av glomerulus, hvor filtrasjon av blod skjer over en semi-permeabel membran, og 

tubulus, som modifiserer filtratet gjennom både reabsorpsjon og sekresjon. Funksjonen til 

nyrene utrykkes gjennom glomerulær filtrasjonsrate (GFR). GFR er avhengig både av ett 

enkelt nefrons filtrasjonsrate, og totalt antall nefroner. Antall nefroner er gitt fra fødselen av, 

og reduseres over tid. Dersom nefroner går til grunne kan nyrenes totale GFR opprettholdes 

ved at restkapasitet i andre nefroner tas ut. Et enkelt nefrons GFR kan økes ved at 

filtrasjonstrykket øker, men dette kan også medføre i skade på podocytter og i siste instans til 

glomerulosklerose og tap av nefronet. 

I nefronet foregår tre prosesser: filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon. Renal 

ekskresjonsrate er: filtrasjonsrate – reabsorpsjonsrate + sekresjonsrate. I glomeruli i nyrenes 

nefroner passerer blod, og det dannes et ultrafiltrat som likner på plasma; celler, proteiner og 

andre store molekyler holdes igjen. Gjennom aktiv og passiv transport blir substanser i 

ultrafiltratet reabsorbert til det renale insterstitium og tilbake til blod. Glukose er en av 

substansene som fritt filtreres, og tilnærmet 100% av glukosen som filtreres blir reabsorbert. I 

proksimale tubuli reabsorberes nesten all filtrert glukose, mens mer distale segmenter 

reabsorberer nesten all resterende glukose ((4)s. 799).  

Glukosen transporteres fra filtrat, gjennom tubuliceller, og til interstitium og 

peritubulær sirkulasjon. Glukosen transporteres mot sin konsentrasjonsgradient, og det skjer 

ved at glukosen transporters sammen med Na+, det vil si sekundær aktiv transport. 

Basolaterale Na-K-pumper sørger for at den intracellulære konsentrasjonen av Na+ er lavere 

enn konsentrasjonen i filtratet. Sammen med en netto elektrisk ladd innside av cellene, danner 

dette en elektrokjemisk gradient som driver transporten av glukose inn i cellen (se figur 1). På 

den apikale cellemembranen sørger natrium-glukose transportproteiner (SGLT), som er en 

Na/glukose-kotransportør, for denne transporten, hvor SGLT1 og SGLT2 er hovedtypene. 

SGLT2 er ansvarlig for 90% av reabsorpsjonen av glukose (20). GLUT2-transportører som 

finnes på den basolaterale membranen står for mesteparten av transporten av glukose ut av 

cellen (21), dette skjer ved fasilitert diffusjon.  

 SGLT-transportørene hører til human solut carrier family 5 (SLC5-genfamilien), og 

har ni kjente medlemmer, av disse er seks plasmamembran natrium/substrat-kotransportører 
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(SGLT1-6). SGLT1 uttrykkes i hovedsak i tynntarm, men også i trakea, nyre og hjerte. 

Hemming av SGLT1 fører til glukose-galaktose-malabsorpsjon (19). Oral rehydreringsterapi 

som benyttes mot infeksiøs diaré virker via SGLT1-transportører i enterocyttene (20). SGLT2 

uttrykkes i proksimale tubuli i nyrene og er ansvarlig for reabsorpsjon av glukose. Små 

mengder av SGLT2-transportører er uttrykt i annet vev, bl.a. cerebellum, men man vet ikke 

hvilken funksjon SGLT2 har i annet vev (19). 

S1 og S2-segmentene av proksimale tubuli, det vil si den første delen etter glomerulus, 

viser lav affinitet og høy kapasitet for natrium-glukose-reabsorpsjon, mens mer distale deler, 

S3, viser høy affinitet og lav kapasitet. SGLT2 finnes i den proksimale delen, hvor 

hoveddelen av glukose reabsorberes, og SGLT1 finnes i S3-delen som er ansvarlig for å 

reabsorbere resterende glukose (20). SGLT2 er en høykapasitet/lavaffinitets-transportør. Den 

transporterer ett natrium og ett glukosemolekyl. Mer distalt i den proksimale tubuli (S3) sitter 

SLGT1 som er en høyaffinitet/lavkapasitets-transportør. Denne transporterer to natrium og ett 

glukosemolekyl, og med høyere elektrokjemisk energi per glukose kan den danne en mye 

større glukosegradient over den apikale membranen ((4)s.799). Denne transporten av glukose 

over tubuliceller er insulinuavhengig. 

I friske personer utskilles det ikke glukose i urinen, dette på grunn av at 

glukosekonsentrasjon i blod reguleres innenfor snevre grenser, og fordi kapasiteten til SGLT-

transportørene, og dermed nyreterskelen for glukose, er større enn hva som er nødvendig når 

blodglukose holdes innen normale verdier, omtrent 5,5 mmol/L. I friske voksne er 

nyreterskelen for glukose på omtrent 11 mmol/L (22). 

 

 

 

 
Figur 1: Modell av glukosereabsorpsjon i nyretubuli  

 

 

Nyrenes rolle i glukosehomeostasen 

Man har hatt kunnskap om nyrenes rolle i glukosehomeostasen siden dette først ble beskrevet 

i 1930-årene, men nyrene blir fremdeles ofte oversett som en viktig deltaker i 

glukosehomeostasen (22). Nyrene er involvert i regulering av glukosehomeostase, og avvik i 

denne ved diabetes, ved tre mekanismer 1) frislipp av glukose via glukoneogenese, 2) opptak 

av glukose fra sirkulasjonen for å dekke eget energibehov, 3) reabsorpsjon til sirkulasjonen fra 

glomerulært filtrat (22).  

1) Renal glukoneogenese: I den post-absorptive fasen, etter en nattlig faste, slippes 

glukose i blodbanen med ca 10mikromol/(kg min). Omtrent halvparten er fra glykolyse i lever 

og den resterende halvpart er fra glukoneogenese, hvor av 75-80% foregår i lever, 20-25% 
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nyrene. Etter hvert som fasten blir lengre, blir glykogenlagrene i lever tomme, og andel av 

glukoneogenese større. Etter ca 48 timer blir tilnærmet all glukose som slippes til blodbanen 

dannet fra glukoneogenese (22). Jo lenger fasten varer, jo større andel av glukoneogenesen 

skjer i nyrene. I den postprandiale fasen, det vil si omtrent inntil 4-6 timer etter et måltid, vil 

plasmaglukose øke i 60-90 min og reduseres gradvis, samtidig med en fireganger økning i 

insulin, og en samtidig reduksjon av glukagon med 50% (22). Endogen glukosefrigjøring 

reduseres drastisk, og hepatisk glukoneogenese er så godt som borte. I denne fasen omtrent 

dobles renal glukoneogenese og står for omtrent 60% av endogen glukosefrigjøring. Gerich 

fremholder at en forklaring for dette kan være for effektiv fylling av glykogenlagrene i lever 

(22). 

2) Renal glukoseforbruk: etter et måltid tenkes det at omtrent 45% og 30% av glukose 

tas opp av henholdsvis lever og muskler for dannelse av glykogen, 15% brukes av hjernen, 

5% av fettvev og nyrene omtrent 10%. Nyremarg er obligat bruker av glukose på grunn av lav 

oksygentensjon. Nyrebark har mye oksidative enzymer, og bruker derfor ikke mye glukose, 

men frie fettsyrer som hovedendergikilde. 

3) Renal glukosereabsorpsjon: omtrent 180 liter plasma filtreres per døgn og i dette 

volumet blir ca ~160-180g glukose filtrert. Som forklart ovenfor blir så godt som all glukose 

reabsorbert i friske individer. Ved dette punktet håndterer nyrene store mengder glukose, og 

det er også her SGLT2-hemmere har sitt angrepspunkt for å senke blodglukose. 

 

Nyrene ved diabetes 

Økt glukoneogenese: Nyrenes rolle i glukosehomeostase er endret i pasienter med 

diabetes. I fastende tilstand vil nyrene øke sitt frislipp av glukose. Leveren øker også sin 

glukosefrigjøring, men den relative økningen i glukoneogenese er større i nyrene. I begge 

organene er det økning av glukoneogenese som fører til økt glukosefrigjøring (22). Insulin er 

en kraftig hemmer av både renal og hepatisk glukoseproduksjon (19). Glukagon stimulerer 

hepatisk, men ikke renal, glukoseproduksjon, mens adrenalin stimulerer renal 

glukoseproduksjon (19). I individer med T2DM er de basale nivåene av glukoseproduksjon i 

nyrene og lever økt til tross for økt fastende insulinnivåer, noe som tyder på en renal og 

hepatisk insulinresistens (19). Også etter måltid vil nyrene frigjøre mer glukose hos pasienter 

med diabetes på grunn av insulinmangel eller insulinresistens; insulin får i disse tilfeller ikke 

utøvd sin glukoneogeneseundertrykkende virkning. 

Økt glukosereabsorpsjon: Når det gjelder renal glukosereabsorpsjon, vet man at 

pasienter med diabetes har økt reopptak av glukose fra glomerulært filtrat. Vekst av 

proksimale tubuli har en nøkkelfunksjon i tidlige stadier av diabetes, og kan forklare økt 

kapasitet for glukosereabsorpsjon, inkludert endring i aktivitet og ekspresjon 

glukosetransportmolekyler (21). Studier tyder at hyperglykemi, albumin og angiotensin II skal 

alle bidra til oppregulering av SGLT2 (22). Det antas at SGLT2-ekspressjonen oppreguleres 

ved diabetes. I dyremodeller ses det konsistent en oppregulering av SGLT2 ved diabetes, hos 

mennesker har man funnet økt ekspresjon og aktivitet av SGLT2-transportører i tubuliceller 

hentet fra urin hos personer med T2DM sammenliknet med kontroller (23). Denne 

oppreguleringen bidrar til å ivareta hyperglykemien, men også til økt reabsorpsjon av natrium, 

og kan muligens bidra til, eller ivareta, hypertensjon, og muligens også bidra til diabetisk 

nefrosklerose (24). Studier har vist at nyreterskelen for glukosuri og den maksimale renale 

glukosereabsorpsjonskapasiteten er økt også hos T2DM-pasienter med relativt god glykemisk 

kontroll (HbA1c-nivåer rundt 6,5%), og øker med økende HbA1c-nivåer (19). DeFronzo et al. 

peker på at denne prosessen kan representere en evolusjonær adaptasjon, men at i våre dager, 

hvor mat er i overflod og T2DM er økende, bidrar den til de patofysiologiske endringene som 

skaper hyperglykemi hos T2DM-pasienter (19). Det økte glukosereopptaket er også assosiert 

med økt reopptak av natrium og total mengde natrium i kroppen, og 60-70% av T2DM-

pasienter utvikler hypertensjon (19). 
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Diabetisk nefrosklerose: En mulig forklaring på utvikling av diabetisk nefrosklerose er 

endringer i filtrasjonstrykket i glomeruli. Det er viktig for nyrenes funksjon at 

filtrasjonstrykket holdes innenfor snevre grenser, og dette gjøres ved hjelp av autoregulering. 

Autoregulering skjer også i hjerte og hjerne, perfusjon til alle disse tre organene må bevares i 

kritiske situasjoner, slik som hypotensivt sjokk. Autoregulering i nyrene beskytter også 

ømfintlige glomerulære kapilærer mot økt perfusjonstrykk, som kan føre til strukturell skade 

((4)s.778). I hovedsak er det i den afferente arteriole at den autoregulatoriske responsen skjer, 

hvor økt filtrasjonstrykk fører til økt motstand i denne, med fall i filtrasjonstrykk som følge. 

Det er to mekanismer som bidrar til autoregulering: GFR holdes stabilt til tross for endringer i 

systolisk blodtrykk gjennom en myogen respons til endring i arterieveggtrykk. GFR reguleres 

også gjennom det tubuloglomerulære feedback-systemet. Macula densa-celler i distale tubuli, 

som er en del av det jukstaglomerulære apparat, registrerer konsentrasjonen av Na+ og Cl–, 

hvor en høyere konsentrasjon tyder på et høyere filtrasjonstrykk. Høy aktivitet i Na/K/Cl-

kotransportører fører utslipp av parakrine substanser, som fører til kontraksjon av glatt 

muskulatur i veggen til afferent arteriole og redusert GFR. Den diabetiske nyren har kronisk 

forhøyet glukosenivå i ultrafiltrat, med økt reabsorpsjon av glukose og natrium i proksimale 

tubuli til følge. Det reduserte nivået med natrium vil hemme den tubuloglomerulære 

feedback-mekanismen som ellers ville redusert filtrasjonstrykket til nefronet. Konsekvensen 

av dette er økt filtrasjonstrykk og potensiell podocyttskade og nefrontap. Ved å hemme 

SGLT2-mediert reopptak av glukose og natrium, stimuleres tubuloglomerulær feedback med 

redusering av filtrasjonstrykk som følge. Det antas at dette har en nefroprotektiv effekt (19) 

(24). 

 
 

SGLT2-hemmere 

 

Bruk 

SGLT2-hemmere som behandling for hyperglykemi ved T2DM har vært på markedet siden 

2013. Allerede i 1835 ble det oppdaget at phlorizin, som ble isolert fra barken til epletre 

hadde antihyperglykemisk effekt i dyremodeller (22). Det er per i dag tre ulike SGLT2-

preparater godkjent for salg i Europa og USA, dapagliflozin, empagliflozin og canagliflozin, 

og det finnes også noen preparater godkjent i Japan, og noen er under utvikling. I Norge er 

dapagliflozin under navnene Forxiga og Xigduo (kombinasjon med metformin), og 

empagliflozin selges under Jarandice og Synjardy (kombinasjon med metformin). Indikasjon 

for medikamentet er voksne med T2DM, for bedre glykemisk kontroll (25). Det foregår nå 

også kliniske undersøkelser for bruk som tilleggsterapi til insulin ved T1DM (21). 

Hemmingen av glukosereopptak er uavhengig av insulin, og det tenkes derfor at det kan være 

nyttig i alle stadier av progressiv betacellesvikt og insulinresistens (21). Studier har blitt gjort 

som viser at den blodsukkersenkende effekten faller med fallende nyrefunksjon, og det 

anbefales ikke ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (25). 

 

Virkningsmekanisme 

SGLT2 antas å stå for ca 90% av glukosereabsorpsjonen, og daglig filtreres ~160-180 gram 

glukose. Studier med SGLT1 og SGLT2 knockout mus har vist at av filtrert glukose, 

reabsorberes 97% med SGLT2 og 3% med SGLT1 under ellers fysiologiske forhold (26). 

Selv om det er et doseavhengig forhold mellom SGLT2-hemmere og glukosuri, induserer 

medikamentene ofte et maksimalt glukosetap i urin på rundt 40-80 g/dag i både friske 

individer og ved T2DM, noe som kan tyde på at en betydelig glukoseresorpsjon fortsatt 

eksisterer (21). Heerspink og kolleger foreslår tre forklaringer: 1) inkomplett blokkade av 

glukosereabsorpsjon, 2) utilstrekkelig mengde legemiddel når fram til SGLT2-
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transportproteinene og 3) kompensatorisk økning i SGLT1 ekspresjon/aktivitet ved SGLT2-

blokkade (26). Anatomisk forklares sistnevnte mekanisme med at SGLT2 sitter proksimalt i 

S1/S2-segmentet og reabsorberer mesteparten av glukosen som filtreres. SGLT1 sitter mer 

distalt i S2/S3-segmentet, reabsorberer vanligvis en liten del av totalt filtrat, hvis mengde er 

anslått til å være ~80-100 g/dag (19). En kombinert SGLT1/SGLT2-hemmer vil kunne øke 

mengden glukose som skilles ut i urin, og det er pågående forskning på dette området (27). 

Ettersom SGLT1 finnes i kapillærer i myokard, krever utvikling av et slikt medikament 

detaljerte studier for å utelukke skadelig virkning på hjertet (19).  

Farmakokinetikk/farmakodynamikk: Farmakokinetikken til empagliflozin, 

canagliflozin og dapagliflozin er sammenliknbare, med hurtig absorpsjon og tmax etter ca 1.5-2 

timer og t1/2 etter 16-18 timer, med steady state etter ca fire døgn (23). For dapagliflazon er 

oral biotilgjengelighet er 78%, og median distribusjonsvolum på 118 liter. Metabolisme av 

dapagliflozin skjer i hovedsak i lever og nyrer ved uridine difosfat-glukuronosyltransferase-

1A9 (UGT1A9), til i hovedsak den inaktive metabolitten dapagliflozin 3-0-glukuronide 

(D30G) (28). Mindre enn 2% av dapagliflozin gjenfinnes i urin, mens hovedmetabolitten 

D30G blir i hovedsak eliminert via renal ekskresjon. Man har sett ved både empagliflazon- og  

dapagliflozinbehandling en økning i endogen glukoseproduksjon, sammen med en økning av 

fastende glukagonkonsentrasjon (28) (29). 

 Redusert nyrefunksjon: Hvor mye glukose som går over i urin under behandling med 

SGLT2-hemmere er avhengig av nyrefunksjon og plasmaglukosekonsentrasjon. Hos friske 

testpersoner så man lavere ekskresjon av glukose sammenliknet med pasienter med T2DM på 

grunn av lavere filtrasjon av plasmaglukose, som kan forklares med at filtrasjon knyttes til 

[plasmaglukose x GFR]. Dette er sammenfallende med observasjonen av redusert effekt med 

tanke på reduksjon av HbA1c. Ved fallende nyrefunksjon, faller også mengden glukose som 

går ut i urin. Det er blitt observert økende plasmakonsentrasjon av dapagliflozin og dens 

metabolitt ved fallende nyrefunksjon, noe som tyder på at nyrene er involvert i legemiddelets 

metabolisme. For både dapagliflozin og empagliflozin er det observert en fallende effekt av 

utskilling av glukose i urin, som igjen reflekteres i lavere reduksjon i HbA1c hos disse 

pasientene (28). Ved fallende nyrefunksjon har man observert en økende konsentrasjon av 

dapagliflozin og D30G i plasma, noe som indikerer at nyrene, sammen med leveren, står for 

en signifikant del av metabolismen, som igjen betyr økt systemisk eksponering ved redusert 

nyrefunksjon (28). 

 Redusert leverfunksjon: Systemisk eksponering av dapagliflozin er korrelert med grad 

av redusert leverfunksjon (28). På grunn av høyere eksponering av dapagliflozin, anbefales 

det redusert startdose på 5mg i stedet for 10mg hos pasienter med redusert leverfunksjon. 

Langtids sikkerhetsprofil og effekt av dapagliflozin eller empagliflazon er ikke kartlagt hos 

pasienter med redusert leverfunksjon. 

 

Studier 

Det er gjort et stort antall randomiserte kontrollerte studer (RCTer) av behandling med 

SGLT2-hemmere hos pasienter med T2DM. I tillegg til effekt på blodglukose og HbA1c, har 

mange studier også sett på effekt medikamentet har på blodtrykk, vekt, og kardiovaskulær 

sikkerhet, samt uønskede effekter. Av disse RCTene er det gjort en rekke review-studier med 

inkludert meta-analyse av resultatene. Jeg har sett på noen av review-studiene, og skal i det 

følgende prøve å oppsummere noen sentrale funn i disse. 

I en studie av Berhan & Barker (2013) som så på effekt av SGLT2-hemmere, ble det 

inkludert 17 RCTer hvor totalt 6,731 T2DM pasienter med HbA1c ≥7,0% ble behandlet med 

SGLT2-hemmere, og med varighet på 12 uker eller mer. Samlet sett ble det funnet en 

reduksjon av HbA1c med SGLT2-hemmere sammenliknet med placebo på 0,78% [95% KI    

-0,86 til -0,69]. Når SGLT2-hemmere i monoterapi ble sammenliknet med SGLT2-hemmere i 

kombinasjon med annen antidiabetika, fant man ingen signifikant forskjell. Reduksjon i vekt 
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ble oppgitt til å være 0,59kg [95% KI -0,66 til -0,52kg], reduksjon i systolisk og diastolisk 

blodtrykk til 0,27 mmHg [95% KI -0,34 til -0,20] og 0,24 mmHg [95% KI -0,30 til -0,17] 

henholdsvis (30).  

I en studie av Vasilakou et al. (2013) ble det gjennomført meta-analyse av resultatene 

av 45 og 13 studier som sammenliknet SGLT2-hemmere med henholdsvis placebo og annen 

antidiabetika. Median endring av HbA1c mot placebo var -0,66% [95% KI, -0,73% til -

0,58%], Mot annen antidiabetika, var en meget liten forbedring i HbA1c (-0,06%) ikke 

signifikant. Det ble funnet en signifikant økning i urinveisinfeksjoner, OR 1,34 [95 KI 1,03 til 

1,74], og en signifikant økning i genitale infeksjoner, OR 3,5 og 5,06, mot placebo og annen 

antidiabetika henholdsvis (31).  

 En studie av Zaccardi et al. (2016) gjennomførte en nettverk-meta-analyse av RCTer 

med varighet på mer enn 24 uker, hvor 38 RCTer ble inkludert, hvor man så på effekt av 

SGLT2-hemmere (dapagliflozin, empagliflozin og canagliflozin) sammenliknet med placebo, 

eller annen glukosesenkende medikasjon (sulfonylurea, DPP-4-inhibitor eller meformin). 

Sammenliknet med placebo forbedret alle SGLT2-hemmere glukosekontroll med 0,6-0,9% 

for HbA1c. Sammenliknet med annen hypoglykemisk medikasjon, så man alt fra en liten 

statistisk signifikant reduksjon av HbA1c (0,3%) med dapagliflozin 10mg mot DPP4-

hemmere, til en ikke-signifikant økning (0,1%) med empagliflozin 10mg mot metformin. 

Videre en reduksjon i kroppsvekt (1,6-2,5kg), systolisk (2,8-4,9 mmHg) og diastolisk (1,5-2,0 

mmHg) blodtrykk. SGLT2-hemmere økte risiko for genitale infeksjoner. Dapagliflozin 10mg 

økte risiko for øvre urinveisinfeksjon, mens alle SGLT2-hemmere økte risiko for genitale 

infeksjoner (balanitt, prostatitt og vulvitt økte med 4-6 ganger sammenliknet med placebo) 

(32). 

I en studie av Liakos et al. (2014) ble det sett på den blodglukosesenkende effekten av 

empagliflozin (33). Det ble inkludert 10 studier som sammenliknet empagliflozin med 

placebo eller annen antihyperglykemisk medikasjon, totalt 6,203 deltakere og varighet fra 12 

til 90 uker. For 10mg dose sammenliknet med placebo ble HbA1c senket med 0,62% [95% KI 

-0,68 til -0,57%], og 25mg 0,66% [95% KI -0,76 til -0,57%]. Det ble funnet at empalgiflazon 

har samme effektivitet til å senke blodsukkeret som andre antihyperglykemiske medikamenter 

(metformin og sitagliptin). Endringer i kroppsvekt var konsistent mellom dosene på 10 og 

25mg, på -1,85kg [95% KI -2,09 til -1,60kg] og -1,84kg [95% KI -2,30 til -1,38kg] 

henholdsvis. Endringer i blodtrykk: 25mg ga en endring av systolisk blodtrykk på -4,19 

mmHg [95 KI -5,17 til -3,20 mmHg], og diastolisk blodtrykk på -1,88mmHg [95% KI -2,71 

til -1,04], og en tilsvarende effekt for 10mg empagliflozin. Det ble ikke funnet en signifikant 

økning i risiko for hypoglykemi, hverken mot placebo eller sammenliknet med metformin og 

sitgliptin. De fleste tilfellene av hypoglykemi ble registrert hos pasienter som også var 

behandlet med sylfonylurea eller insulin, og hos pasienter med nyresvikt. Det ble ikke funnet 

en signifikant økning i forekomst av urinveisinfeksjon sammenliknet med placebo, men det 

var vanligere med genitale infeksjoner, odds ratio (OR) 4,39 [95% KI 2,10 til 9,19] for 10mg 

og OR 3,31 [95% KI 1,55 til 7,09] for 25mg.  

 I en studie av Sun et al. (2014) ble det sett på effekten av dapagliflozin i kombinasjon 

med annen antidiabetika. 12 RCTer med mer enn 8 ukers varighet og voksne pasienter med 

T2DM ble inkludert. Effektstørrelsen på HbA1c var på -0,52% [95% KI -0,60 til -0,45]. Det 

ble også sett en effekt på kroppsvekt på -2,10kg [95% KI -2,32 til -1,88kg] (34). 

 I studie av Tang et al. (2017) med sikte på å se på effekten av SGLT2-hemmere i 

kombinasjon med insulinbehandling, ble det utført en meta-analyse av resultatene fra syv 

RCT hvor man sammenliknet SGLT2-hemmer med placebo eller annen antidiabetika som 

tilleggsbehandling til insulinbehandling, med eller uten antidiabetika hos voksne med T2DM. 

Sammenliknet med placebo fant man en median reduksjon av HbA1c på 0,56 [95% KI -

0,67% til -0,44%], i tillegg til vektreduksjon på 2,63kg [95% KI -3,10 til -2,16kg] og 

reduksjon av insulindose, 8,79 IE [95% KI -13,36 til -4,22] (35). 
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 I en studie av Goring et al. (2014) ble det gjort meta-analyse av RCTer hvor 

antidiabetika ble lagt til metformin. Seks RCTer ble inkludert. Dapagliflozin viste ingen 

signifikant forskjell i bedring av HbA1c sammenliknet med DPP-4 inhibitor, 

thiazolidiniedione og sylfonylurea, men hadde en signifikant effekt på vektendring -2,74 kg 

[95% KI -5,35 til -0,10] (36). 

 I en studie av Baker et al. (2014) hadde til hensikt å undersøke den 

blodtrykkssenkende effekten av SGLT2-hemmer. Studier som ble inkludert var RCTer som 

sammenliknet SGLT2-hemmere med placebo eller aktiv kontroll, og som rapportere 

endringer i systolisk og/eller diastolisk blodtrykk i fra et utgangspunkt (baseline). Det ble 

inkludert 27 RCTer med 12,960 deltakere. Ved meta-analyse av inkluderte studier ble det 

funnet at SGLT2-hemmere signifikant senket systolisk blodtrykk med 3,9mmHg og diastolisk 

med 1,6mmHg. Resultatene var tilsvarende ved separate analyser av placebostudier og studier 

med aktive kontroller (37). 

 Kardiovaskulær sikkerhet: Flere studier er pågående, men EMPA-REG OUTCOME-

studien, Zinman et al. (2015), på empagliflazon er ferdig. Det er en multisenter, dobbel 

blindet, placebokontrollert studie med empagliflazon som undersøkte kardiovaskulære 

endepunkter hos T2DM-pasienter med etablert kardiovaskulær sykdom (38). 7,020 pasienter 

ble randomisert i 1:1:1 ratio til grupper som fikk placebo eller henholdsvis 10mg eller 25mg 

empagliflozin, median behandlingstid 2,6 år, og median oppfølgingstid 3,1 år. HbA1c var ca 

8,1%. Gruppen hadde god behandling for sine kardiovaskulære risikofaktorer, hvor de 

flesteparten ble behandlet med statiner (77%), RAS-blokkere (81%) og aspirin (83%). 

Studiens primære endepunkt var trepunkts «major adverce CV events» (MACE) sammensatt 

av død som følge av kardiovaskulære årsaker, ikke-fatal myokardinfarkt og ikke-fatalt slag. 

Gruppen av pasienter som fikk empagliflozin sammenliknet med placebo hadde lavere risiko 

for det primære endepunkt: 10,5% i empagliflozin-gruppen mot 12,1% i placebo-gruppen, 

hazard-ratio (HR) i empagliflozin-gruppen: 0,86 [95% KI 0,74 til 0,99]. Det ble funnet en 

reduksjon av død som følge av kardiovaskulære årsaker på 38% (HR 0,62 [95% KI 0,49 til 

0,77], som drev effekten på MACE. De to andre komponentene av MACE ble ikke signifikant 

påvirket, med myokardifarkt HR 0,87 [95% KI 0,70 til 1,09], og slag HR 1,24 [95% KI 0,92 

til 1,67]. Det ble også færre i intervensjonsgruppen (4,1%) som ble innlagt for hjertesvikt 

sammenlikent med placebo (2,7), HR 0,65 [95% KI 0,50 til 0,85]. 

 En annen studie inkluderte overnevnte studie med syv andre studier av empagliflozin, 

og fant tilnærmet lik reduksjon i hazard-ratio av CV død, ikke-dødelig myokardinfarkt, ikke-

fatalt slag og sykehusinnleggelse for ustabil angina, 0,86 [95% KI 0,76 til 0,98)] (39). 

En studie av Wu et al. (2016) med mål om å etablere effekten av SGLT2-hemmere 

(ikke kun empagliflozin) på kardiovaskluære hendelser, død og sikkerhet av 

medikamentklassen hos pasienter med T2DM (40). Det ble gjort en systematisk review av 

studier på seks forskjellige SGLT2-hemmere. Til sammen ble det sett på 57 studier med 

33,385 individer, pluss seks «regulatory submissions» (studier gjennomført i forbindelse med 

godkjenning av medikamentet) med 37,525 individer. Det ble funnet sterk indikasjon på at 

SGLT2-hemmere beskytter mot risiko for MACE, dvs. major adverse cardiovascular events: 

kardiovaskulær død, ikke-dødelig myokardinfarkt og ikke-dødelig slag (relativ risiko 0,84 

[95% KI 0,75 til 0,95]), kardiovaskulær død (RR 0,63 [0,51 til 0,77]), hjertesvikt (RR 0,65 

[0,50 til 0,85]) og død fra alle årsaker (RR 0,71 [0,61 til 0,83]). I motsetning til disse 

beskyttende effektene, ble det også funnet en statistisk signifikant økning for risiko på ikke-

dødelig slag når man så på dette isolert (1,30 [1,00 til 1,68]). Sikkerhetsendepunkter (safety 

outcomes) var urinveisinfeksjoner, genitale infeksjoner, cancer, beinfrakturer, væskemangel 

(volume depletion), venøs tromboembolisme, hypoglykemi, acidose og nyresykdom. Man så 

her økt risiko for genitale infeksjoner (RR 4,75 [4,00 til 5,63] og 2,88 [2,48 til 3,34], fra hhv 

«regulatory submissions» og studier). Når det gjaldt de andre endepunktene fant man ingen 

signifikante økninger i risiko, foruten en liten økning i UVI og væskemangel i data fra 
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«regulatory submissions». 

Renoprotektiv effekt: EMPA-REG OUTCOME-studien hadde også et sammensatt 

mikrovaskulært endepunkt, og «nyoppstått eller forverring av nefropati» var ett av disse 

enepunktene, som inkluderte nyoppstått mikroalbuminuri; dobling av kreatinin sammen med 

eGFR ≤45; initiering av nyreerstantningsbehandling (renal replacement therapy, RRT); og 

død grunnet nyresykdom. Deltakerne i empagliflazon-gruppen hadde en insidens på 12,7% av 

nyoppstått eller forverring av nefropati, mot 18,8% i placebogruppen, en signifikant relativ 

risiko-reduksjon på 39% (41). 

Metabolske effekter: SGLT2-hemmere har vist å øke LDL med 3-5% og HDL med 5-

8%, uten å endre ratioen mellom HDL og LDL, i tillegg til å redusere triglycerider med ~5% 

(19). 

 

 

 
Forfattere, 

årstall 

Antall 

RCT, 

deltakere 

og varighet 

Reduksjon i 

HbA1c mot 

placebo 

(95% KI) 

Endring i 

HbA1c mot 

aktiv 

kontroll 

Reduksjon 

BT mmHG 

(95% KI) 

Vektreduksjon 

i kilo  

(95% KI) 

Odds ratio for 

genitale 

infeksjoner og  

UVI (95% KI) 

Berhan & 

Barker 

(2013) 

17 RCT,  

n=6,731  

>12 uker  

0,78% (0,68 – 

0,69) 

Ikke 

signifikant 

Systolisk: 

0,27 mmHg 

diastolisk: 

0,24 mmHg 

0,59kg reduksjon 

(0,66-0,52) 

--- 

Vasilakou et 

al. (2013)  

45 RCT mot 

placebo 

n=11,232 

17 RCT mot 

annen 

antidiabetika 

n=5,175 

 

0,66% (0,73 

til 0,58)  
Ikke 

signifikant 

Mot placebo: 

systolisk 3,77 

mmHg (4,65-

2,90) 

Diastolisk 

1,75mmHg 

(2,27-1,23) 

Mot placebo: 

1,74kg (2,03-

1,45) 

Mot placebo 

UVI: 1,34 (1,03 

til 1,74) 

Genitale inf.: 

3,50 (2,46 til 

4,99)    

Zaccardi et 

al. (2013) 

38 RCT 

n=23,997  

≥ 24 uker 

Mellom 0,6% 

(0,7-0,4) og 

0,9% (1,0-0,7) 

Nettverk 

meta-

analyse: 

signifikant 

svak 

reduksjon 

(0,3%) og 

ikke 

signifikante 

resultater 

Mellom 4,9 og 

2,8 mmHg 

avhengig av 

type SGLT2-

hemmer og 

dose 

Mellom 2,8kg 

(3,2-2,4) og 

1,6kg (2,1-1,0) 

avhengig av type 

SGLT2-hemmer 

og dose 

Genitale inf.: 

mellom 4,2 (2,7-

6,3) og 5,9 (4,0-

8,3) avhengig av 

type og dose 

UVI: dapagl. 

10mg 1,39 (1,07-

1,81) for andre 

ikke sign. 

Liakos et al. 

(2014)  

10 RCT 

n=6,203  

12-90 uker 

Empagl. 10 

mg: 0,62% 

(0,68 til 0,57) 

25 mg: 0,66% 

(0,76 til 0,57) 

Ikke 

signifikant  

Empagl.25mg: 

systolisk 4,19 

mmHg (5,17- 

3,20) 

diastolisk 

1,88mmHg 

(2,71-1,04) 

tilsvarende for 

empagl.10mg.  

10mg: 1,85kg 

(2,09 og 1,60) 

25mg: 1,84kg 

(2,30 og 1,38) 

Genitale inf.: 

Empagl. 10mg. 

4,39 (2,10 til 

9,19) 

Empagl. 25mg 

3,31 (1,55 til 

7,09) 

UVI: ikke 

signifikant 

Sun et al. 

(2014)  

12 RCT 

n=3,986  

12 til 104 

uker 

Dapagliflozin 

komb. med 

annen 

antidiabetika: 

0,52% (0,60 

til 0,45) 

--- --- 2,10kg (2,32-

1,88) 

--- 

Tabell 2: Sammenlikning av studier med meta-analyser av endring i HbA1c, blodtrykk, vekt 

og genitale infeksjoner og UVI 
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Diabetisk ketoacidose som bivirkning 

I USA har Canagliflozin vært på markedet siden mars 2013, dapagliflozin og empagliflozin 

ble deretter godkjent i USA henholdsvis i januar og august 2014. I mai 2015 gikk US Food 

and Drug Administration (FDA) ut med en advarsel om at SGLT2-hemmere kan forårsake 

diabetisk ketoacidose (DKA) etter 20 kjente tilfeller av dette hos pasienter som benyttet 

SGLT2-hemmere (42). Hos mange av disse pasientene var blodglukose bare moderat 

forhøyet. Diabetisk ketoacidose er en velkjent komplikasjon av T1DM som ofte kan oppstå i 

forbindelse med nylig oppdaget diabetes, dårlig etterlevelse av behandling, eller infeksjon 

(43). Euglykemisk DKA (euDKA) er sjelden, og enda sjeldnere hos pasienter med T2DM. 

Pasienter med euDKA har en anion-gap acidose og økte plasma-ketoner, men blodglukose er 

typisk lavere enn 13,9 mmol/L. Statens legemiddelverk publiserte i april 2016 nye 

anbefalinger for å redusere risiko for  diabetisk ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere 

(44). I en artikkel av Burke, Schumacher & Harpe (2016) ble det gjort en systematisk review 

av publiserte artikler og case reports. 10 publikasjoner som inneholdt 34 kasuistikker ble 

inkludert, 25 av disse var pasienter med T2DM (73,5%) og ni T1DM (26,5%) (43). Hos disse 

pasientene ble det funnet en gjennomsnittlig blodglukose på 14,7 mmol/l, bikarbonat 9,45 

mEq/l, anion gap 21,61 mEq/l og pH 7,05. Ni pasienter (36%) ble i det etterfølgende forløp 

diagnostisert med «latent autoimmune diabetes of adulthood» (LADA), noe som kan være en 

forklaring på utviklingen av DKA. Syv (28%) utviklet DKA etter større kirurgi, seks (24%) 

stoppet med insulin i forkant. 

 

 

Diskusjon 
 

Effekt 

SGLT2-hemmere er den nyeste grenen i antiglykemiske midler til behandling av type 2 

diabetes mellitus, første ble godkjent for salg i 2013. Det er gjort studier som viser at 

medikasjonen har en moderat effekt på å senke HbA1c. Videre har det også en liten 

blodtrykkssenkende og vektreduserende effekt. Det er gjort flere studier som viser at den 

blodglukosereduserende effekten vedvarer etter to år (23). Det er også i studier vist at 

medikamentet gir et stabilt vekttap, og på samme måte som blodglukose ser det ut til at denne 

varer over tid (23). Jeg vil i det følgende diskutere effektene av medikamentet. 

Glykemisk kontroll: Generelt oppnår pasienter med  høyere HbA1c større reduksjoner 

i HbA1c, enn individer med lavere HbA1c, uavhengig av type antidiabtikum (19). Gjennom 

en rekke studier er det vist at SGLT2-hemmere bidrar til bedre glykemisk kontroll. Mot 

placebo reduserer medikamentet HbA1c med ca 0,7%, mot andre hypoglykemiske 

medikamenter er det ingen statistisk signifikant forskjell (26). Det antas at SGLT2-hemmere 

forbedrer glykemisk kontroll gjennom to distinkte mekanismer. Den første er å øke 

utskillelsen av glukose gjennom nyrene, den andre er gjennom å redusere glukotoksisitet 

(«amelioration of glucotoxicity»), som fører til økt betacellefunksjon og økt insulinsensitivitet 

i perifert vev (19). Meta-analysene som er gjennomgått viser at SGLT2-hemmere signifikant 

senker HbA1c.  

Blodtrykk: Baker et al. med nesten 13,000 deltakere viste en reduksjon på 3,9mmHg 

og 1,6mmHg på henholdsvis systolisk og diastolisk blodtrykk (37). Det antas at den 

blodtykksenkende effekten som ses av SGLT2-hemmere, kommer i liten grad fra 

vektnedgang, og i større grad fra natriurese ved blokking av SGT2-kanalene, og fra den 

osmotiske diuresen som skyldes glukosuri (23). Reduksjon av arteriell stivhet er også foreslått 

(26). Selv om den glukosuri-medierte nedgangen i vekt og HbA1c er mindre hos individer 

med diabetisk nefropati og redusert GFR <60 ml/min), forblir den blodtrykkssenkende 

effekten og antiproteinuri-effekten intakt (19). 



  

 18 

Vektendring: Økt tap av glukose i urinen ved SGLT2-hemmere tilsvarer et tap på ~60-

80g glukose per dag, eller 240-320 kilokalorier (kcal) per dag. Seks måneder med SGT2-

terapi resulterer i 2,5-3,0 kg vekttap, som er assosiert med både visceralt og subkutant fettvev. 

Til tross for vedvarende glykosuri stoper imidlertid vekttapet opp, dette er sannsynligvis 

forbundet med økt energiinntak, noe som er dokumentert i både dyremodeller og mennesker 

(19). 

Kardovaskulære hendelser: Et slikt resultat på kardiovaskulære hendelser som EMPA-

REG OUTCOME-studien viste, er til nå ikke sett med et glukosesenkende medikament (45). 

Et vesentlig funn ved studien er at kumulativ insidens-kurvene (Kaplan-Meyer) for hendelser 

med kardiovaskulær død skiller lag etter 1-2 måneder. På grunn av denne raskt innsettende 

effekten, på grunn av at man ikke ser dette med slag og infarkt, og sammen med nøytral effekt 

på hospitalisering for ustabil angina, taler dette mot en effekt som er mediert gjennom 

aterosklerose (45). Wu et al., som ble publisert i 2016, hadde til hensikt å se på 

kardiovaskulære hendelser, da det nå er godt underbygget at medikamentet har en 

blodglukosesenkende effekt. Studien tyder på at det er en betydelig risikoreduksjon for 

kardiovaskulære hendelser ved bruk av SGLT2-hemmere, men samtidig peker forfatterne på 

at disse resultatene må tolkes med forsiktighet, da mesteparten av data som finnes på dette 

området kommer fra én studie, Zinman et al.(38), og at det er nødvendig å se på data som 

kommer fra pågående studier fra andre medikamenter i medikamentklassen (40). Den 

beskyttende effekten mot kardiovaskulære hendelser, argumenterer forfatterne, ser ut til å 

være større enn effekten man kan vente av den blodglukosesenkende effekten alene. Samtidig 

er vektreduksjonen moderat og kan heller ikke forklare dette. Det tenkes at den 

blodtrykkssenkende effekten kan være hovedbidragsyter, da man har sett at reduksjon av 

blodtrykk har konsistent gitt kardiovaskulære beskyttelse hos T2DM-pasienter, men det har 

typisk vært sett en større beskyttelse mot slag enn mot hjerteinfarkt, og derfor er den økte 

risikoen for slag overraskende. Det spekuleres om hemokonsentrasjon kan øke risiko for 

arteriell trombose (40). 

Renoprotektiv effekt: Det kan tenkes at medikamentet har en renoprotektiv effekt ved:  

1) å modulere tubuloglomerulær feedback (19) (24), 2) bedring av hyperglykemi kan i seg 

selv bidra til en nefroprotektiv effekt, studier har vist at behandling med SGLT2-hemmere 

reduserer glomerulær hypertrofi og markører av renal inflammasjon og det tenkes at denne 

effekten er sekundær til reduksjon av blodglukose (38), 3) blodtrykkssenkende effekt kan ha 

en renoprotektiv effekt, da den skadelige effekten av hypertensjon er godt etablert 

(46).EMPA-REG OUTCOME-studien viste en signifikant relativ risikoreduksjon for 

nefropati, men disse resultatene kan ikke nødvendigvis generaliseres til T2DM-pasienter med 

lavere kardiovaskulær risiko (41). 

Metabolske effekter: bruk av SGLT2-hemmere fører til en liten økning i både LDL og 

HDL-kolesterol, og årsaken til denne effekten er ukjent (19). 

 Urinveisinfeksjoner/genitale infeksjoner: En liten til moderat økning av 

urinveisinfeksjoner er sett i noen studier (31), men ikke i andre større studier (26). Det er 

konsise funn og en sterk sammenheng hva gjelder genitale infeksjoner, vanligvis med 

Candida. Det er sett en absolutt risikoøkning mellom 9% til 18% hos kvinner, og ca 

halvparten av dette hos menn, mot 3% med placebo (26). 

 Hypoglykemi: Fordi virkningsmekanismen er uavhengig av insulin, er sannsynligheten 

for hypoglykemi også lavere. I tillegg er effekten til å indusere glykosuri avtakende med 

fallende plasma glukose (26). Brukt alene eller sammen med andre blodsukkersenkende 

legemidler er det liten risiko for hypoglykemi, med unntak ved samtidig bruk av sulfonylurea 

(28).  

Diabetisk ketoacidose: Studien av Burke et al. viste at det ved mange av tilfellene med 

DKA, var bakenforliggende forhold som kan være med å forklare utviklingen av DKA. Det er 

likeledes godt etablert at SGLT2-hemmere kan forårsake DKA som bivirkning (43). Det er en 
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sjelden bivirkning og det kan tenkes at det finnes tilfeller som ikke blir oppdaget på grunn av 

euglykemi. Forfatterne av studien har følgende råd for å forhindre DKA: å lære opp pasienter 

til å kjenne igjen symptomer på DKA, slik som abdominal smerte, dyspnoe, fatigue, kvalme 

og oppkast; midlertidig stoppe med legemidlet 48 timer før kirurgi; utvise forsiktighet ved 

kombinasjon av insulin og SGLT2-hemmere; unngå bruk av medikament ved T1DM; og 

unngå bruk av SGLT2-hemmere hos LADA-pasienter alternativt overvåke bruken nøye (43).  

 

Behandling med SGLT2-hemmere 

Bruken av SGTL2-hemmere er økende etter de positive resultatene i kardiovaskulære 

endepunkter i EMPA-REG OUTCOME-studien, og dersom resultatene kan reproduseres, kan 

SGLT2-hemmere spille en enda større rolle i behandlingen av T2DM (43). Tall fra 

Reseptregisteret viser at omsetning av dapagliflozin, som er det mest solgte preparatet av 

SGLT2-hemmere her i Norge, har økt fra ca 2,3 millioner kroner i 2013, til 37,7 millioner 

kroner i 2015 (47). Ved omsetning i doser (DDD) er bruken økt fra 148.351 i 2013 til 

2.415.014, altså mer enn 16 ganger økning fra 2013 til 2015.  

Hvordan skal man i klinikken tenke omkring bruk av SGTL2-hemmere? Det er for 

tidlig å si noe om effekten av empagliflazon i en annen og mer sammensatt pasientpopulasjon 

enn den i EMPA-REG OUTCOME-studien, dvs. T2DM-pasienter med høy risiko for 

kardiovaskulær sykdom, og resultatene fra denne må tolkes med forsiktighet. Mange faktorer 

avgjør valg av antihyperglykemisk behandling, og man må se om det er noen grunn for at 

pasienten ikke skal ha SGLT2-hemmer, slik som ortostatisk hypotensjon eller annen tilstand 

med redusert volumstatus, kronisk nyresykdom, hyppige eller alvorlige genitale mykotiske 

infeksjoner, eller hyppige urinveisinfeksjoner. Noe som kan tale for empagliflazon er 

hjertesvikt (45). En fordel med bruk av SGLT2-hemmere er at bruk av den fører til veldig 

liten risiko for hypoglykemiske episoder. Det er kun sett en økt forekomst av dette ved 

kombinert bruk av sulfonylurea (36). 

I helsedirektoratets anbefalinger for behandling av T2DM, er metformin førstevalg, 

med en ikke-prioritert liste for legemiddel nummer to. På grunn av at legemiddelet har vært så 

kort tid på markedet, finnes det ikke studier av medikasjonens langtidseffekt på hjerte-kar-

systemet. Studier så langt har vist at midlet så langt er trygt, men vi vet altså ikke noe om 

langtidseffekten.  

UpToDate vurderer det slik at ved behandling av T2DM med SGLT2-hemmere, er det 

på grunn av moderat forbedring av glykemi, kostnader, mangel på studier vedrørende 

sikkerheten av forlenget glukosuri, mangel på kardiovaskulære data hos diabetespasienter 

uten manifest kardiovaskulær sykdom, ikke rutinemessig anbefalt med  SGLT2-behandling i 

kombinasjon for pasienter med T2DM (48). 

En generell kritikk som kan rettes mot de fleste studier hvor blodglukosesenkende 

medikamenter blir sammenliknet, er at de som oftest har HbA1c som utfallsmål, de er ofte av 

kort varighet (3-12 måneder), og de har ikke statistisk styrke til å vurdere effekter på harde 

endepunkter (diabeteskomplikasjoner og død) ((7)s.115). De mange pågående studiene som er 

igangsatt etter at medikamentet er blitt tatt i bruk, og stadig større klinisk bruk, vil kunne være 

med på å besvare disse spørsmålene og andre spørsmål i framtiden.  
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