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Diabetisk ketoacidose som
bivirkning af natrium-glukosekotransporter-2-hæmmere
Patienter, der har type 2-diabetes og starter behandling med natriumglukose-kotransporter-2-hæmmere har en ca. tre gange større risiko for
diabetisk ketoacidose end patienter, der starter behandling med
dipeptidyl peptidase-4-hæmmere.
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Natr ium-glukose-kotr anspor ter -2 (SGLT2)-hæmmer e hæmmer r eabsor ptionen af glukose i
de pr oksimale tubuli, hvor ved udskillelsen af glukose i ur inen øges. Ud over at for bedr e
diabeteskontr ollen nedsætter stoffer ne r isikoen for at udvikle hjer te-kar -sygdomme og
nyr esygdomme. En sjælden, men alvor lig komplikation i for bindelse med br ugen af SGLT2hæmmer e er udvikling af diabetisk ketoacidose. I et nyt canadisk studie beskr ives den
absolutte og r elative r isiko for denne komplikation på baggr und af 521 tilfælde obser ver et
blandt 208.757 patienter , som påbegyndte behandling med SGLT2-hæmmer e, og blev
matchet med patienter , som påbegyndte behandling med dipeptidyl peptidase-4-hæmmer e.
For fatter ne r appor ter er om en ca. tr e gange øget for ekomst af diabetisk ketoacidose blandt
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br uger ne af SGLT2-hæmmer e, og at den øgede r isiko ikke afhang af køn eller alder og så
ud til at vær e en klasseeffekt.
Pr ofessor , over læge Sten Madsbad, Endokr inologisk Sektion, Hvidovr e Hospital,
kommenter er : »Den let øgede r isiko for ketoacidose (i aktuelle ar bejde 1,2 tilfælde pr . 1.000
patientår ) er velbeskr evet. Baggr unden for ketoacidosen er , at SGLT-2-hæmmer ne øger
ketogenesen og r isikoen for dehydr er ing på gr und af osmotisk diur ese via den øgede
glukosur i, der kan for vær r es under metabolisk str ess ved inter kur r ent sygdom. Der for
anbefales det at pauser e med SGLT-2-hæmmer ne ved moder at til svær inter kur r ent
sygdom. Ketoacidosen kan vær e lumsk og kan over ses, da den ofte er kombiner et med
r elativt lave blodglukosevær dier (< 15 mmol/l). Der er mindr e molekylær e for skelle
mellem SGLT-2 hæmmer ne, men om det medfør er for skelle i r isiko for at udvikle
ketoacidose kr æver fler e ar bejder end det aktuelle. For at for ebygge ketoacidose er
instr uktion af patienter ne afgør ende: ved utilpashed, kvalme, opkastning, vægttab eller øget
tør st kontaktes læge. Under inter kur r ent sygdom måles blodglukosevær di og hvis muligt
ketonstoffer i ur inen. SGLT-2 hæmmer ne er vær difulde lægemidler i behandlingen af type
2-diabetes, da de beskytter mod hjer te-kar -sygdom, specielt hjer tesvigt og pr ogr ession af
den diabetiske nyr esygdom. For br uget af SGLT-2-hæmmer e vil stige i fr emtiden, da de
anbefales i de danske og inter nationale kliniske vejledninger tidligt i
behandlingsalgor itmen«.
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