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HOVEDBUDSKABER
Diabetes og fedme er risikofaktorer for alvorlig og langvarig coronavirus disease 2019 (COVID-19) med øget mortalitet.
Ved svær COVID-19 anbefales det at pausere behandling med metformin og selektive natrium-glukose-kotransporter-2receptorhæmmere, mens behandling med dipeptidylpeptidase-4-hæmmere og glukagonlignende peptid-1receptoragonister kan forsættes
Hyperglykæmi anbefales stramt reguleret – eventuelt med insulin.

Cor onavir us disease-2019 (COVID-19) for år sages af sever e acute r espir ator y syndr ome cor onavir us-2
(SARS-CoV-2). Hovedpar ten af de inficer ede har ingen eller kun milde symptomer , men sygdommen
dækker et br edt spektr um fr a ingen symptomer til halsonde, hoste, feber , muskelsmer ter , tr æthed,
pneumoni, acute r espir ator y distr ess syndr ome (ARDS), multior gansvigt og i de svær este tilfælde død [1,
2].
I en landsdækkende dansk under søgelse med 9.519 patienter med COVID-19 blev 22% indlagt på hospital,
3,2% blev indlagt på en intensivafdeling, og 30-dagesmor taliteten var 5,5%. Høj alder , mandligt køn (54%),
hyper tension (55%), lungesygdom (22%), iskæmisk hjer tesygdom (21%), diabetes (19%) og fedme (12%) var
pr ædiktor er for indlæggelse på hospital, indlæggelse på intensivafdeling og død [3]. I denne ar tikel
diskuter es, hvor for diabetes og fedme er r isikofaktor er for komplicer et COVID-19 samt gener elle
r etningslinjer for behandling af diabetes ved COVID-19. Fokus er på type 2-diabetes.

ER DI ABETES OG FEDME RI SI KOFAKTORER VED CORONAVI RUS DI SEASE 2019?
De før ste infor mationer om diabetes som en r isikofaktor for indlæggelse og død i r elation til COVID-19
kom fr a Wuhan, Kina [4]. Incidensen af patienter , der havde diabetes og var indlagt på intensivafdelinger ,
var to gange øget, og mor taliteten hos disse patienter var tr e gange højer e end den gener elle mor talitet af
COVID-19 i Kina [1]. Studier ne viste også, at 20% af de svær e COVID-19-tilfælde fandtes hos per soner med
hyper tension eller hjer te-kar -sygdom. Fr a New Yor k er det r appor ter et, at pr ævalensen af diabetes (32 vs.
5,4%) og fedme (40 vs. 14,5%) er højer e hos indlagte end hos ikkeindlagte patienter med COVID-19, og at
body mass index (BMI) > 40 kg/m 2 er en r isikofaktor for indlæggelse [5, 6]. I et studie fr a Italien, hvor man
inkluder ede 1.300 patienter med type 2-diabetes, var højt BMI den eneste faktor , der var signifikant
r elater et til det pr imær e endepunkt (intubation eller død inden for de før ste syv indlæggelsesdage). Høj
alder , søvnapnø samt for ekomst af mikr o- og makr ovaskulær e komplikationer var signifikante
pr ædiktor er for død. Den glykæmiske kontr ol, den antidiabetiske behandling eller br ug af
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angiotensinkonver ter ende enzym (ACE)-hæmmer eller angiotensin-II-r eceptor blokker (ARB) for ud for
indlæggelsen var ikke associer et til for løbet af COVID-19 [7].
I en metaanalyse, hvor man havde inkluder et 6.452 patienter med COVID-19, var diabetes associer et med
en næsten 50% øget r isiko for ARDS og død efter juster ing for alder , køn og svær hedsgr ad af COVID-19
[8]. Blandt 72.314 patienter med COVID-19 havde patienter med diabetes tr e gange højer e mor talitet end
gennemsnittet [2]. Dår lig glykæmisk kontr ol under indlæggelse hos patienter med diabetes og COVID-19
er en r isikofaktor for svær sygdom og øget mor talitet. Således fandt man, at gr uppen med et
gennemsnitligt blodglukoseniveau over 10 mmol/l havde omkr ing syv gange højer e mor talitet end
patienter med diabetes og et blodglukoseniveau på 4-10 mmol/l [8]. Patienter , der under indlæggelse
udvikler akut hyper glykæmi, har højer e mor talitet og længer e indlæggelse end patienter , der for bliver
nor moglykæmiske. Ovennævnte studier har den begr ænsning, at de mest syge patienter også har den
stør ste r isiko for at blive glykæmisk dysr eguler ede pga. øget metabolisk str ess med fr isættelse af
hor moner , der inducer er insulinr esistens og hyper glykæmi. Der er holdepunkter for , at
plasmaglukosekoncentr ationer og diabetes er uafhængige pr ædiktor er for mor talitet [9]. Ligeledes er der
r appor ter et om en association mellem fedme og alvor lige r espir ator iske komplikationer i for bindelse
med COVID-19 [6].
Diabetes og fedme var også r isikofaktor er for svær sygdom (indlæggelse på intensivafdeling og død) i
for bindelse med cor onavir usinfektioner ne sever e acute r espir ator y syndr ome (SARS) og Middle East
r espir ator y syndr ome (MERS) samt den alvor lige influenza A H1N1-pandemi i 2009 [10].

HVAD FORKLARER DEN ØGEDE RI SI KO VED DI ABETES OG OVERVÆGT?
Per soner med diabetes og fedme har gener elt en øget r isiko for infektioner , her under influenza, og for
sekundær e bakter ielle infektioner , og r isikoen øges med stigende niveau af glyker et hæmoglobin (HbA1C)
[11]. Det er uafklar et, om diabetes øger r isikoen for smitte med SARS-CoV-2.
Det m etabo l isk e syn d r o m
Den øgede r isiko for infektioner ved fedme og type 2-diabetes er for mentlig delvist for klar et ved det
metaboliske syndr om, kar akter iser et ved centr al fedme og insulinr esistens, hvor type 2-diabetes og
hyper tension er to af komponenter ne i syndr omet [12, 13]. Specielt den metabolisk aktive centr ale fedme
er associer et til lavaktivitetsinflammation med abnor m sekr etion af cyto- og adipokiner såsom
tumor nekr osefaktor (TNF)-α, inter leukin-6 og inter fer on, der hæmmer immunr esponset (Fig u r 1 ) [14,
15]. TNF-α medfør er insulinr esistens i muskler og lever og for vær r ing i den glykæmiske kontr ol samt
eventuel debut af diabetes. [14, 15].
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Selv kor tvar igt for højet blodglukoseniveau nedsætter immunr esponset ved vir usinfektioner og øger
r isikoen for sekundær e bakter ielle infektioner i lunger ne [16, 17]. Et dysr eguler et immunsystem ved
diabetes og fedme er muligvis med til at for klar e den »cytokinstor m« og det abnor me r espons af
lymfocytter , neutr ofile og makr ofager , som ses hos de mest syge patienter med COVID-19 [18, 19]. Andr e
inflammator iske mar kør er som C-r eaktivt pr otein (CRP), fibr inogen og D-dimer er også fundet at vær e
for højede hos patienter med diabetes og COVID-19, specielt hos dem med svær sygdom, hvilket ikke
adskiller sig fr a patienter uden diabetes [8].
Over vægtige insulinr esistente per soner har for styr r elser i det tr omboemboliske system kar akter iser et
ved endoteldysfunktion, hyper fibr inogenæmi, øget pladeaggr egation og øgede mængder af
plasminogenaktivator inhibitor 1, som vir ker pr otr ombotisk [12].
Yder mer e er fedme for bundet med r espir ator iske pr oblemer i for m af nedsat ventilationskapacitet af de
basale lungeomr åder , hvilket kan før e til lungebetændelse og nedsat iltmætning [20]. Over vægtige
per soner har også en øget for ekomst af astma [20].
For ekomst af diabetisk nyr esygdom og iskæmisk hjer tesygdom, her under hjer tesvigt, kan også for vær r e
svær hedsgr aden af COVID-19. Der er holdepunkter for , at COVID-19 kan medfør e akut påvir kning af
hjer tets celler , hvilket før er til hjer tesvigt og cir kulator isk kollaps [21].
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An g io ten sin k o n ver ter en d e en z ym - 2
SARS-CoV-2 binder sig til kr oppens celler via angiotensinkonver ter ende enzym-2 (ACE2), som er vir ussets
indgangspor t til cellen, hvor det inducer er nekr ose og inflammation med aktiver ing af cytokiner og
inflammator iske celler [22]. ACE2 udtr ykkes på lunger nes alveoleceller , i hjer tet, tar men, pancr eas og
hjer nen. ACE2 nedbr yder det pr oinflammator iske angiotensin II til angiotensin 1-7 [23]. Enzymet
modvir ker der ved inflammation og sænker bl.a. de pr oinflammator iske cytokiner såsom inter leukin-6 og
øger koncentr ationen af sur faktantpr otein D. Reguler ingen af ACE2 er kompleks under COVID-19, da
vir us r educer er ekspr essionen af ACE2, mens akut hyper glykæmi opr eguler er og kr onisk hyper glykæmi
nedr eguler er ACE2-ekspr essionen [24]. De insulinpr oducer ende celler udtr ykker også ACE2 på
cellemembr anen, og noget tyder på, at SARS-CoV-2 dir ekte kan påvir ke betacellefunktionen og via denne
mekanisme inducer e diabetes med svær glykæmisk dysr eguler ing og eventuel ketoacidose [25]. Hos fler e
patienter er høje amylaseniveauer og akut pankr eatitis associer et med COVID-19. Det er uafklar et, om
COVID-19 medfør er en speciel fænotype af diabetes, kar akter iser et ved insulinmangel som den pr imær e
defekt.
Behandling med ACE-hæmmer eller ARB opr eguler er ACE 2-ekspr essionen, hvilket kunne tænkes at
acceler er e vir ussets indtr ængen i cellen [26]. På den anden side hæmmes aktiviteten af det
pr oinflammator iske angiotensin-II [26]. Behandling med ACE-hæmmer eller ARB er blevet for eslået som
en af for klar inger ne på den høje for ekomst af hyper tension og type 2-diabetes blandt patienter med et
alvor lig for løb af COVID-19. Om hypotesen er kor r ekt, er uafklar et, og det anbefales, at patienter ne
for tsætter behandling med disse pr æpar ater under COVID-19-for løbet [27]. Fr a dyr estudier er det
r appor ter et, at glukagonlignende peptid (GLP)-1-r eceptor agonisten lir aglutid opr eguler er ACE2, mens
insulin nedr eguler er r eceptor en [28].
Dipeptid yl peptid ase- 4- en z ym et
Enzymet dipeptidylpeptidase (DPP)-4 er under infektion med MERS en funktionel r eceptor for vir usʼ
indtr ængen i cellen, og antistoffer mod DPP-4 er påvist at hæmme infektionen i celler in vitr o [29]. DPP-4enzymet har peptidhor moner , kemokiner og immunmoduler ende pr oteiner som substr ater . DPP-4hæmmer ne har udbr edt anvendelse i r eguler ingen af plasmaglukoseniveau ved type 2-diabetes, men
stor e r andomiser ede studier har ikke givet anledning til mistanke om, at de øger r isikoen for infektion.

BEHANDLI NG AF DI ABETES UNDER CORONAVI RUS DI SEASE 2019
Patienter med dår lig r eguler et diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetestype, er klassificer et til
at vær e i høj r isiko for et alvor ligt sygdomsfor løb af COVID-19. Det gælder specielt patienter med svær
over vægt, hjer te-kar -sygdom eller svær nyr esygdom (if. Sundhedsstyr elsen 12. maj 2020). Om patienter
med velr eguler et type 1-diabetes uden komplikationer er i øget r isiko for at få et alvor ligt for løb af
COVID-19 er uafklar et.
Patienter , der behandles med ACE-hæmmer e eller ARB, anbefales at for tsætte behandlingen [28]. Høje
koncentr ationer af lavdensitetslipopr otein øger ACE2, som r educer es af statinbehandling, der også har
antiinflammator iske effekter , og det anbefales at for tsætte med statinbehandling under COVID-19.
Målet for glykæmisk kontr ol er et HbA1c-niveau på 53 mmol/mol (7,0%) eller der under . Målet for
blodglukoseniveau er optimalt 6-10 mmol/l samt at undgå hypoglykæmi, hvilket er vanskeligt at opnå hos
mange patienter . Hypoglykæmi mobiliser er et inflammator isk r espons og øger r isikoen for blodpr opper
[30]. Over vægtige patienter uden diabetes bør få målt HbA1c-niveau, og en vær di på 39-47 mmol/mol
(pr ædiabetes) øger r isikoen for at udvikle diabetes.
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Val g af an tid iabetik a
Ved moder at til svær COVID-19 (iltkr av > 10 l/min og ophold på intensivafdeling med eller uden
r espir ator behandling) anbefales pauser ing af metfor min pga. r isikoen for laktatacidose, og af selektive
natr ium-glukose-kotr anspor ter (SGLT)-2 hæmmer e pga. r isikoen for ketoacidose. DPP-4 hæmmer e og
GLP-1-r eceptor agonister , der er påvist at r educer e cytokinpr oduktionen, kan benyttes uden r isiko.
Sulfonylur instoffer kan vær e vanskelige at benytte pga. r isikoen for hypoglykæmi. For dele og ulemper
ved br ugen af antidiabetika fr emgår af T abel 1 .

Ofte er det nødvendigt at initier e insulinbehandling, hvilket kan vær e besvær ligt, for di det kr æver
instr uktion om injektion af insulin, blodsukker måling og oplær ing i at ændr e på insulindoser ud fr a de
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målte blodglukosevær dier . Ofte vil et basalbolusinsulinr egime vær e at for etr ække, så der kan r eguler es
på insulindoser fr a måltid til måltid ud fr a de målte blodglukosevær dier og måltidets stør r else. Under
indlæggelse bør alle patienter med diabetes, også ikkeinsulinbehandlede, have or diner et et
suppler ingsskema, så der gives hur tigtvir kende insulin typisk ved blodglukoseniveau over 10 mmol/l.
Til patienter , der har diabetes og ikke spiser under indlæggelse, initier es behandling med glukose-insulinkalium-dr op, og ved par enter al er nær ing tilsættes insulin i posen, eller det infunder es separ at
intr avenøst via en pumpe.
Patienter med type 1-diabetes, der behandles med basalbolusinsulin eller insulinpumpe, behandles efter
de almindelige r egler , som benyttes under inter kur r ent sygdom, og vigtigheden af monitor er ing af
glukose og ketonstoffer bør under str eges for at for ebygge ketoacidose. Test for ketonstoffer er også
vigtigt hos patienter med type 2-diabetes, især ved lang diabetesvar ighed, hvor der ofte er lav
egenpr oduktion af insulin.
Hos indlagte patienter med meget labil glukosekontr ol er br ug af intr avenøst givet insulin, der gør det
muligt hur tigt at ændr e på insulinkoncentr ationen i blodet, optimal, men r essour cekr ævende.
Mo n ito r er in g af d iabetes
Under inter kur r ent sygdom måles blodglukoseniveauet 4-6 gange i døgnet ved finger pr ik samt br ug af en
dr åbe blod og et fotometer , som er besvær ligt at br uge hos isoler ede patienter . Det kan vær e en for del at
benytte et monitor er ingssystem, hvor der kan for etages hyppige glukoseniveaumålinger via en sensor ,
der sættes på ar men, og en målenhed, der ligner en iPhone. En smar ter e mulighed er at påsætte
patienten en sensor , der kontinuer ligt måler glukoseniveau og sender til en modtager , evt. placer et uden
for stuen, eller til en computer i over vågningsr ummet. Sensor en har alar mer , hvis blodglukoseniveauet
er for lavt eller for højt.

KONKLUSI ON
Diabetes og fedme er r isikofaktor er for alvor lig COVID-19 med øget mor biditet og mor talitet.
Hyper glykæmi anbefales str amt r eguler et, evt. med insulinbehandling. Ved svær COVID-19 anbefales det
at pauser e behandling med metfor min og SGLT2-r eceptor hæmmer e, mens behandling med DPP4hæmmer e og GLP-1-r eceptor agonister kan for tsættes.
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SUMMARY

The endocrine and metabolic link between COVI D-19, diabetes and obesity
Nina Weis, Kr istina Thor steinsson, Chr istoffer Mar tinussen & Sten Madsbad
Ugeskr Læger 2020;182:V05200381
Cor onavir us disease 2019 (COVID-19) is caused by infection with sever e acute r espir ator y syndr ome
cor ona vir us 2. High age, hyper tension, diabetes, and obesity ar e r isk factor s for sever e COVID-19 with
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incr eased mor tality. In this r eview, we discuss potential mechanisms by which diabetes and obesity
modulate the host vir al inter actions and host-immune r esponse. Glucose levels should be monitor ed
r igor ously, and patient-tailor ed aggr essive tr eatment of hyper glycaemia is r ecommended, often with the
use of insulin. Per sons with diabetes and obesity ar e susceptible to sever e outcomes fr om COVID-19.
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