
En jagt på forklaringer - hvordan beskytter ny diabe-

tesmedicin patienternes hjerter? 
 

Endelig har vi fundet en medicin, som beskytter hjertet hos patienter med dia-

betes. Medicinen hedder Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)-hæmmer, og 

reducerer blodsukkeret gennem en øget udskillelse af sukker i urinen. Mekanis-

men er altså simpel, bivirkningerne er få og ikke mindst er resultaterne for hjer-

tebeskyttelse utrolige! Tilbage er bare et lille problem – vi forstår simpelthen 

ikke hvordan medicin virker.      

 

Ca. 422.000.000 mennesker lever med diabetes på verdensplan 

WHO estimerer, at ca. 422.000.000 mennesker har diabetes på verdensplan. 

Personer med diabetes har en overdødelighed på 49% i forhold til resten af be-

folkningen. Dette skyldes primært den forhøjede risiko for hjerte-karsygdom. 

Faktisk fører en diabetes-diagnose til tre gange så høj risiko for hjertekar-rela-

teret dødelighed, hvilket er tilsvarende en person, som tidligere har haft en blod-

prop i hjertet. Tænk hvis man med en enkelt pille om dagen kunne beskytte alle 

disse diabetes-hjerter!  

I årevis har man søgt efter medicin, som reducerer hjerte-kar relateret død hos 

diabetespatienter, og i 2015 kom der endeligt et gennembrud. Medicinen SGLT2-

hæmmer reducerer risikoen for at dø af hjertekarsygdom med 38%.  

 

Mekanismen er såre simpel – og alligevel forstår vi den ikke helt    

SGLT2-hæmning fører til et tab af sukker i urinen. Det er en helt ny og smart 

mekanisme til at behandle et for højt blodsukker, og tabet af sukker fører til en 

række virkelig gode effekter for patienter med diabetes: Blodsukkeret falder, 

blodtrykket falder og patienterne taber sig i vægt. Til trods for, at mekanismen 

er såre simpel, forstår vi dog fortsat ikke de hjertebeskyttende mekanismer.  

Tidligere er det blevet vist, at behandlingen øger fedtforbrændingen og herved 

også den såkaldte ketonstofdannelse. Vi har i et tidligere studie undersøgt, 



hvordan en høj dosis af ketonstoffer påvirker hjertet, og fundet at ketonstofferne 

fungerer som en slags super-benzin for hjertet og forbedrer hjertets energiud-

nyttelse. Dette skyldes, at energiproduktionen ved ketonstofforbrænding er min-

dre iltkrævende end ved fedtsyre forbrænding, som er et af hjertets vigtigste 

energikilder.   

Et diabetes-hjerte mangler ilt, hvorfor det kan sammenlignes med en motor, der 

er ved at løbe tør for brændstof. Hvis man i teorien kan få hjertet til at forbrænde 

de energieffektive ketonstoffer, som dannes under behandling med SGLT2-

hæmmere, kan hjertet altså klare sig bedre og således lide mindre af iltmangel. 

Det var vores hypotese. 

 

Hypotese: Behandling med SGLT-2 hæmmere forbedrer hjertets energiudnyt-

telse hvilket formindsker iltmangel i hjertet – og det hele skyldes en øget for-

brænding af gode energieffektive ketonstoffer i stedet for frie fedtsyrer.    

 

Et studie med radioaktive sporstoffer og undersøgelse af det bankende 

menneske-hjerte 

I Århus er et af Nordens mest prominente centre for den højt specialiserede 

scanningsteknik PET/CT. Med radioaktive sporstoffer har vi undersøgt de direkte 

effekter af behandlingen på det bankende menneske-hjerte hos personer med 

type 2 diabetes. Vi undersøgte både hjertets optag af energikilderne fedtsyrer 

og sukker samt optaget af ilt i hjertet. 

Studiet blev udført som et lodtrækningsstudie. Studiet var et placebo kontrolle-

ret overkrydsningsstudie på 12 patienter med type 2 sukkersyge. Valget af de-

sign betød, at det samme hjerte blev undersøgt både med og uden behandlin-

gen. På den måde blev det muligt at isolere medicinens præcise effekter på 

hjertet. På nuværende tidspunkt, har man ikke et sporstof, som direkte kan følge 

optaget af ketonstoffer i hjertet. For at teste vores hypotese, var det derfor 

nødvendigt at estimere hjertets ketonstof-forbrænding ud fra, hvordan optaget 

af hjertets øvrige energikilder ændrede sig under behandlingen. Derfor anvendte 



vi bl.a. to sporstoffer, som visualiserer hjertets optag af sukker og fedtsyrer – 

hjertets to mest essentielle energikilder.  

 

Fandt vi så forklaringen på mysteriet? 

Hele verden spekulerer over, hvad forklaringen på mysteriet er, og teorierne er 

mange. Netop teorien om, at hjertet beskyttes ved at forbrænde de gode iltbe-

sparende ketoner, er gentagne gange fremført som en af de mest plausible te-

orier. Få steder i verden har man dog viden og udstyr til at undersøge teorien i 

levende mennesker. Derfor har det været helt unikt at være en del af dette 

studie – også selvom vi står tilbage med en afkræftet hypotese. Vi har fundet 

ud af, at selvom ketonstofferne stiger under behandling med SGLT2-hæmmere 

i personer med type 2 diabetes, forbrændes de ikke i stedet for de iltkrævende 

frie fedtsyrer. Optaget af frie fedtsyre i hjertet var altså uændret af behandlin-

gen. Til trods for denne afkræftede hypotese, peger vores resultater på en anden 

interessant forandring i hjertet under SGLT2-hæmmer behandlingen – hjertet 

ser nemlig ud til at nedsætte sit iltbehov under behandlingen. Det ser med andre 

ord ud til, at SGLT2-hæmmer behandling beskytter hjertet ved at få kroppens 

motor til at køre længere på literen.  

Vores studie har været en rejse på forklaringer. Vores PET/CT-center i Aarhus 

muliggør forskning på højt internationalt niveau, og vores resultater har bidraget 

til at opklare et af de mest diskuterede medicinske mysterier i nyere tid. Forstå-

else af medicinens påvirkning af kroppen, er helt afgørende for at identificere, 

hvem der kan have gavn af behandlingen – og måske også hvem vi skal passe 

på med at give behandlingen.  

Vores hypotese var elegant og intuitiv – den kunne bare ikke bekræftes. Jeg er 

af den stærke overbevisning, at verden har brug for at høre om negative studier. 

Hypoteser skal selvsagt være gennemtænkte og velbegrundede – men stod vi 

forskere tilbage med ene af bekræftede hypoteser, tog vi simpelthen for små 

skridt.   
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