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Nya rön

❙ ❙ Patienter med diabetes är drabbade av
översjuklighet i makrovaskulära kom-
plikationer, liksom av specifika kompli-
kationer i ögon, njurar och perifera ner-
ver. En mycket kontroversiell fråga är
om sjukdomen också ger störningar i
centralnervös funktion. En aspekt på
denna problematik är om hypoglykemis-
ka tillbud skulle kunna utgöra grund för
nedsatt kognitiv förmåga och då i första
hand hos personer med insulinbehand-
lad diabetes [Wredling R, et al. Diabeto-
logia 1990;33:152-7]. En helt annan frå-
ga är om även förhöjt blodsocker skulle
kunna ge kognitiv försämring, och det
finns åtminstone två tidigare relativt sto-
ra studier som talar för ett sådant sam-
band [Kalmijn S, et al. Diabetologia
1995;38:1096-102] [Gregg EW, et al.
Arch Intern Med 2000; 160:174-80]. 

Nyligen publicerades ytterligare en in-
tressant och kvalitativt väl genomförd
studie i BMJ utgående från den epide-
miologiska avdelningen Harvard school
of public health, Boston USA.

Utgångspunkten för studien är en
prospektiv kohort av 121 700 sjukskö-
terskor, som registrerades för första
gången i USA 1976 och som då var
30–55 år gamla. Denna kohort av sjuk-
sköterskor har efterundersökts vid två
tillfällen 1995–2003 med två års inter-
vall. Förutsättningen för att få delta var
att de uppnått 70 års ålder och inte varit
drabbade av stroke. Vid en telefonin-
tervju ställdes frågor om aktuella sjuk-
domar. Den kognitiva funktionen be-
dömdes med hjälp av flera test, såsom
ordflödestest, episodminnestest och
baklängesuppgifter. Undersökningsma-
trisen är väl validerad sedan tidigare och
bedöms ha mycket god sensitivitet för
försämring av medial centralnervös
funktion. 93 procent av dem som blev

kontaktade, medverkade i undersök-
ningarna. Totalt deltog 16 596 sjukskö-
terskor i de båda telefonintervjuerna och
av dessa rapporterade 7,3 procent (1 394
personer) att de hade diabetes. Medeldu-
rationen av sjukdomen var 12 år. 36 pro-
cent hade enbart kostbehandling, 43 pro-
cent orala blodsockersänkande läkeme-
del och 21 procent insulinbehandling.
Någon direkt information om blodsock-
erkontroll (t ex HbA1c-halt) gick inte att
inhämta på ett tillförlitligt sätt. Som för-
väntat hade de med diabetes också högre
förekomst av samverkande sjukdoms-
tillstånd som hypertoni, högt kolesterol,
hjärtsjukdom, övervikt och depression.
Vidare visade det sig att kvinnor med
diabetes nyttjade östrogen och alkohol i
mindre omfattning än icke-diabetiker. 

De kognitiva testen visade att kvinnor
med diabetes presterade sämre än övri-
ga. Särskilt gällde det uppmärksamhet
och episodminne. I kvantitativa termer
framkom att kvinnor med diabetes löpte
omkring 30 procent större risk för ned-
satt kognitiv funktion och att risken för
kognitiv funktionsnedsättning uppgick
till 50 procent för individer med en sjuk-
domsduration på mer än 15 år. 

En intressant iakttagelse i samman-
hanget var att störst risk för kraftig ned-
sättning av kognitiv förmåga förelåg hos
kvinnor utan blodsockersänkande medi-
cinering, liksom hos kvinnor med insu-
linbehandling. Det är väl känt att patien-
ter som insulinbehandlas uppvisar mer
kardiovaskulär sjuklighet med sannolik
inverkan på demensutveckling. Emel-
lertid gjordes i den statistiska bearbet-
ningen en justering för flera så kallade
riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklig-
het såsom ålder, högt blodtryck och ko-
lesterol, rökning och ASA-behandling.

För den som är intresserad av sam-

band mellan insulin och kognitiv skada,
diskuterar författarna kring möjligheten
att samma enzym som bryter ner insulin
också bryter ner amyloid beta i CNS.

Studien är genomförd på en mycket stor
kohort av personer med homogen utbild-
ning och resultaten är tänkvärda. Som
begränsande faktorer framhåller förfat-
tarna själva att sjukdomen diabetes base-
ras på patienternas egen rapportering.
Självklart kan det vara svårt att utesluta
diabetes också bland dem som inte rap-
porterat känd diabetes. Författarna har
emellertid också gjort ett randomiserat
mindre urval hos dem som inte rapporte-
rat förekomst av diabetes och då konsta-
terar att förekomst av diabetes var ovan-
lig i denna subpopulation. 

Författarna kommenterar att om läka-
re möjligen undviker att förskriva orala
diabetesläkemedel till äldre människor
mot bakgrund av en förhållandevis liten
vinst i förväntad överlevnad, så är det
möjligt att sådan behandling skulle kun-
nat ha betydelse för den kognitiva funk-
tionen. 

Sammanfattningen av studien är att kvin-
nor med typ 2-diabetes förefaller att löpa
såväl ökad risk för nedsatt kognitiv
funktion som snabbare försämring av
den kognitiva funktionen med ökande
ålder. Användning av orala blodsocker-
sänkande medel var associerad med en
reducerad risk. Även om den aktuella
studien var genomförd på äldre kvinnor
gäller fyndet troligen män och kvinnor i
samma utsträckning. 
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