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Kroniska diabeteskomplikationer 
Mikrovaskulära 
”diabetesspecifika”  

successiv utveckling 

 Retinopati (ögonbotten) 

 Nefropati (njurar) 

 Neuropati (nerver) 

Makrovaskulära  
”accelererad och mer utbredd 

arterioskleros” 

 Stroke  

 Hjärtinfarkt 

 Perifer artärsjukdom 

Rörelseapparaten 
 Diabetesfoten, sår 

 Problem med leder, senor, 

muskelfästen, nerv-entrapment 

 Osteopati 

 

 

 



Riskfaktorer för utveckling av kroniska 
diabeteskomplikationer 

 Högt blodsocker-hyperglykemi 
 Högt blodtryck-hypertension 
 Höga blodfetter-hyperlipidemi/dyslipidemi 
 Rökning 
 Övervikt 
 Insulinresistens 
 
 Genetiska faktorer  
 Kön 
 



Diabetesretinopati 

 Diabetesretinopati är vanligaste orsaken till blindhet 
före 65-års ålder i ”västvärlden”. 
 

 Vid typ 1 diabetes 
 10-års-incidensen av retinopati ~ 50%.  
 Svår retinopati (synhotande) uppkommer någon gång hos ~ 

30-40% av patienterna.  
 Diabetesretinopati förekommer i princip aldrig före 5 års 

diabetesduration. 
 Vid typ 2 diabetes  
 tioårs-incidensen ~ 50%.  
 Svår retinopati uppkommer hos ~ 20%.  
 Obs! retinopati kan förekomma redan när  diagnosen typ 2 

diabetes ställs. 



Mikroaneurysm 

Förlust av stödjeceller (pericyter) och vasodilatation → 
lokal vidgning av kapillärer 

Små runda röda fläckar utan tydlig kontakt med de större 
retinakärlen 

Små säckformiga utvidgningar på kapillärerna 



Exsudat 

Mjuka 
– ofta nära synnervsutträdet 
– beror på ischemi i retina 
– består av nedbrytningsprodukter av nervceller, bl.a 

fosfolipider 
– vid hastiga retinopatiförsämringar, som under 

graviditet 
Hårda 

– Välavgränsade gulvita fläckar ofta runt makula  
– Plasmaläckage (lipoproteiner) 



Blödningar-preproliferativ retinopati 
Små diskreta punktblödningar i de djupare lagren 

av retina  
 
 
 
 
 
 
I mera avancerade stadier av retinopati uppträder 

diffust avgränsade blödningar, belägna i retinas 
ytliga skikt 



Kärlnybildning-Proliferativ retinopati 

Kärlproliferation på synnervsutträdet - även i andra delar  
Blödningar 

– framför retina och in i glaskroppen → 
Bindvävsstråk 

– uppträder efter blödningarna 
– risk för retinaavlossning efter kontraktion 

 
 
 
Försämrat avflödet av kammarvätska 

– risk för glaukom med ibland svåra smärtor 
Risk för svåra synrubbningar eller blindhet – idag mycket 

ovanligt 

Blödning  



Makulaödem 

Makulaödem är vanligaste orsaken till synpåverkan 
vid diabetes och innebär ödem och hårda exudat i 
makularegionen, som i avancerade fall kan leda till 
mycket kraftig synnedsättning och blindhet. 

 



Behandling vid retinopati 

Högenergetiskt laserljus koagulerar äggviteämnen och 
förstör specifika områden av retina 
– Kärlproliferationer som hotar blöda 
– Panretinal fotokoagulation 

• Stora delar av retina utom det centrala området  
– Gridbehandling 

• Fokus på ödemområdena vid maulopati 

Blodförsörjningen koncentreras till de för seendet 
väsentligaste delarna och stimuli till kärlnybildning upphör 

 
Ett behandlingsalternativ till laserbehandling vid 

makulaödem är anti-VEGF hämmande läkemedel 
 
 



Scatterbehandling-Proliferativ retinopati 



Retinopati – Sammanfattning 

Bakgrundsretinopati 
(simplex) 

 mikroaneurysm 
 blödningar, både diffusa och 

punktformade 
 hårda och mjuka exsudat i 

mindre mängd  
 vendilatation 

Preproliferativ-
proliferativ retinopati  

 snabb progress av 
förändringar  

 stora mängder 
mikroaneurysm 

 blödningar 
 snabb utbredning av 

mjuka exsudat 
 IRMA 
 venförändringar (kurvor 

och duplicering av vener) 
 

Makulaödem  
 dilaterade och skadade 

kapillärer, som leder till diffust 
läckage 

 tilltäppning av små makulanära 
kapillärerna.  



Diabetesnefropati 
 Diabetes - vanligaste orsaken till svår njursvikt och 

behov av dialys/njurtransplantation i Sverige. Men 
ökningen har planat ut på senare år. 
 

 Vid typ 1 diabetes utvecklar ca 30% manifest  
nefropati under livstiden, 5-10% njursvikt efter 30 år. 
 

 Vid typ 2 diabetes utvecklar också ca 30% manifest 
nefropati under sin livstid. 

  
 
 



Diabetesnefropati-skademekanismer 
 Endoteldysfunktion och skadad filtrationsbarriär 

 →proteinläckage till urinen, stimulering av tillväxtfaktorer  

 Ökad produktion av extracellulär substans 
 → mesangiell expansion, undantränging av fungerande glomeruli 

 Kompensatorisk glomerulär hypertrofi av kvarvarande 
glomeruli 
→ hyperfiltration 

 Vaskulär insufficiens  
 → förändrad renal hemodynamik afferent/efferent→ ökat intraglomerulärt 

tryck och skada filtrationsbarriär samt proteinläckage, mikrotrombotisering 
med förlust av glomeruli 

 Interstiella förändringar 
 → interstitiell fibros, bindvävsomvandling bl a tillväxtfaktorer 

 Vävnadshypoxi och oxidativ stress bidrar 
 
 



Diabetesnefropati-patologi 

Mesangiell expansion 
– Diffus 
– Nodular 

Arteriolär expansion 
– Afferent 
– Efferent 

Nodulär  
glomeruloskleros 
(Kimmelstiel-Wilson) 

Skadad filtrationsbarriär 
          FP=”foot processes” 
          GBM=glomerulärt      

 basalmembran 



Diabetesnefropati-diagnos 

 Diabetesdiagnos 
 Förekomst av albuminuri*  
 (Ofta) andra samtidiga diabeteskomplikationer 
 (Begynnande hypertoni och minskande njurfunktion) 
 Frånvaro av tecken på annan njursjukdom 

 Snabb progress av proteinuri och njurfunktionsnedsättning  
 Hematuri  
 Symptom från njurarna  
 Inflammatoriska symptom 
 

Obs! Vid typ 2 diabetes förekommer ofta nedsatt 
njurfunktion utan samtidig albuminuri  

*(mikro)albuminuri i 2 av 3 urinprov under 6 månader 



Tecken på begynnande nefropati - 
mikroalbuminuri 

Urin albumin:kreatinin kvot (vanligaste screeningmetod)  

  3-30 mg/mmol  

Motsvarar urinalbumin 20-200 µg/min (tidssamling) eller 

30-300 mg/24 tim (dygnssamling) 

Högre värden, >30 mg/mmol : makroalbuminuri 



Mängden albumin i urinen varierar 

Dag-till-dag variation ca 40-50% och påverkas av: 
 
 Kroppsläge (stå/ligg) 25% högre dagtid 
 Fysisk aktivitet  
 Glukoskontroll (urinflöde) 
 Blodtryck 
 Läkemedel 
 Kost (proteiner) 
 (Menstruation) 
 
Morgonurinprov rekommenderas 



Mikroalbuminuri – rekommendationer 

Screening för albumin i urinen 
– årligen 
– >12 års ålder 

 
Vad göra vid nyupptäckt (mikro)albuminuri? 

– Verifiera med ytterligare mätningar av albumin i 
urinen. 2 av 3 positiva för diagnos (inom 6 mån). 

– Informera patienten om tecken till njurskada 
– God glukoskontroll 
– Blodtryckskontroll 
– Övrig riskfaktorbehandling (lipider, rökning, övervikt) 
– Insättning av RAAS-blockad (ACE-hämmare eller 

ARB) 
 
 



Hypertoni vid diabetes 

Typ 1 diabetes 
Oftast beroende på njurskada 

Typ 2 diabetes 
Del av det “metabola syndromet” 
Kan finnas före diabetesdiagnosen 

 
Ovanliga orsaker  
Njurartärstenos (typ 2 diabetes med känd kärlsjukdom) 

Endokrina sjukdomar (Mb Cushing, Mb Conn, feokromocytom, 
acromegali) 

Hormonbehandling (antikonception, glukokortikoider) 



Behandling av hypertoni vid diabetes 
Livsstilsbehandling 
 Undvik rökning, för mycket alkohol, överkonsumtion av salt, 

övervikt. Fysisk aktivitet, stresshantering 
Flera läkemedel krävs ofta för att nå blodtrycksmålen (<140/85mm 

Hg; lägre (<130/80) kan övervägas hos unga och vid förekomst av 
albuminuri) 

Förstahandsmedel 
– ACE-hämmare eller ARB, vanliga val vid diabetes 
– Kalciumblockerare (CCB) 
– Tiazid 
– Eller kombination i låg dos (ACE-I+ CCB, ACE-I+tiazid) 
– Beta-blockerare vid kardiovaskulär sjukdom 

Alternativ vid biverkningar, på särskilda indikationer och som tillägg 
– Loopdiuretika (vid diabetesnefropati) 



Nefropati – Sammanfattning 

Albuminuri 
• Screening 1 gång/år 
• Ofta första tecknet på 

njurskada 

Njurfunktionsnedsättning 
• Njurfunktionen skattas 

med cystatin C eller 
kreatinin 

• Kan finnas utan 
albuminuri vid typ 2 
diabetes 

 
Andra njurkomplikationer  
•Uteslut njurartärstenos vid typ 2 diabetes och 
samtidig hjärtkärlsjukdom 
•Uteslut urinretention pga neuropati 
•Tecken till annan sjukdom i njurar/urinvägar?  

• T ex glomerulonefrit, infektion 



Neuropati 
 Förekomsten ökar med diabetessjukdomens 

duration 
 

 50% av patienterna med >25 års 
diabetesduration har tecken till perifer 
neuropati och autonom neuropati 
förekommer hos minst 20 %. 
 



Sensorisk perifer neuropati 

Känselbortfall 
 Kuddkänsla under fötter 
 Ostadighet 
 Fötterna känns kalla 
 Smärt-, berörings-, vibrations-sinne 
 försämras 
 Ibland dock stickningar, smärtor 

 Symmetrisk, distalt  proximalt 



Motorisk neuropati 

 Småmuskelatrofi i händer och fötter 
M extensor digitorum brevis 

 Fotvalvsdeformiteter 
Först främre tvärgående, sedan 

längsgående fotvalv planas ut; flexion och 
hyperextension i tårna 

 Achilles, ev. patellarreflexer bort 



Mononeuropati 

Akut funktionsbortfall och/eller smärta 
Kranialnerver (ischemisk infarkt): Oculomotorius, 

abducens, trochlearis (ögonmuskelpares), facialis 
Perifera, ex peroneus (droppfot) 
Andra orsaker måste uteslutas, oftast god 

prognos 
 
Entrapment, perifera nerver 

Medianus, ulnaris, peroneus 
Behandlingsbart, kirurgi 
 

 
 



Diagnos 

 Anamnes och status 
 Smärta och beröring 
 Senreflexer 
 Torr hud (förlust av svettning) 

 
Monofilament-test  
 Vibrationssinne (stämgaffel, vibrameter, Vibra tip®) 
 Nervledningshastigheter  

 
 RR-intervall vid djupandning eller annan 

provokation (tippning). Autonom neuropati 



Kardiell autonom neuropati 

Postural hypotension→ med utebliven 
pulsvariation (RR-intervall) 

Vilotakykardi (90-100/min) 
 
Hjärtinfarkt utan klassiska symptom/smärta 
Plötslig död (arytmi) 



Gastrointestinal autonom neuropati 

Magsäck 
 Gastropares 
 Mättnadskänsla, illamående, epigastriell smärta, anorexi 
 Reflux 
 Fördröjda kräkningar efter måltid 
 Ventrikelmykos (svampinfektion) 
 Orsak - vagal dysfunktion ⇒ försämrad ventrikelmotilitet 
Tarm 
 Förstoppning och/eller diarré 

 
 



Diagnos och behandling 

Anamnes (fråga hypoglykemier direkt efter måltid)  

Gastroskopi (fynd av matretention, refluxoesofagit, 
gastrit, ulcus, bakterie- och svampinfektioner) 
Behandling 

Kostomläggning - bort från fiberrika och  svårdigererade 
livsmedel  

Antimykotika (Diflucan®,Mycostatin®) 
Protonpumpshämmare (omeprazol) 
Primperan (antiemetika) 
Motilinstimulerare (erytromycin)? 
Gastrisk pacemaker 

 



Smärtsam neuropati 

 Initialt parestesier, ”sockerdricka i benen”, sedan 
alltmer smärtsam… 

 Ovanlig 
 Ingen tydlig koppling till  
nedsatt nervledningshastighet 
 Spontan förbättring inom 1-2 år 
Behandlingsförsök med: 
 Tricykliska antidepressiva 
 Gabapentin, pregabalin 
 Duloxetin 
 Smärtlindrande  
 Capsaicin plåster 

 
  
 

 



Sammanfattning-Neuropati 

Perifer neuropati 
 Känselbortfall, ibland 

hyperestesi (ökad känsel), 
parestesier (felaktig känsel), 
brännande smärta  

 Muskelatrofi med 
felställningar 

 Mononeuropati t ex 
ögonmuskelpares, 
peroneuspares 

Autonom neuropati 
 Ortostatism, arytmi. 
 Blåspares/neurogen 

blåsrubbning, urinretention, 
urinvägsinfektioner 

 Gastropares  
 Förändrad tarmmotilitet 
 Förlust av svettning 
 Erektil dysfunktion 
 Svårighet att känna 

hypoglykemi 

 



Rörelseapparaten 

"Limited joint mobility" 
Flexortenosynoviter 
Dupuytren's kontraktur 
Axel-problem ("diabetesaxel") 
Kompartmentsyndrom 
Entrapment 
 
Många andra typer av besvär från 

rörelseapparaten (leder, senor, skelett) är 
vanligt vid diabetes. 

 



Limited joint mobility – LJM 

Icke smärtande, ej inflammatorisk 
rörelseinskränkning i leder i händer, fötter 
och större leder 

Diagnos 
– bred ut handen på bordsskivan med 

spretande fingar 
– lägga ihop palmara sidan av 

interfalangeallederna (”Prayer sign") 
– tryck av handflatan (kopiator) 



Flexortenosynoviter 

1/3 är associerade med diabetes 
Kvinnor>män 
Fibrös proliferation i senskida och sena 
Låsningar och smärta 
Lokal kortisoninjektion eller kirurgi 



"Diabetesaxel" 

Ej sällan bilateral 
Samband med komplikationer och nedsatt ledrörlighet 
Skuldersmärta >1 månad 
Kan ej ligga på smärtande sidan 
Inskränkt aktiv och passiv rörelse i >3 plan 
Behandling 
 Sjukgymnastik, särskild behandling  
 Ergonomi 
 Analgetika 
 Undvika hypoxi (rökning) 
 



Screening = att upptäcka tidigt 

Retinopati-ögonbottenfoto 
Nefropati-urinprov  ”mikroalbuminuri” 
Neuropati- reflexer, skyddskänsel 

(monofilament), vibrationsinne (stämgaffel), 
atrofi/felställningar (inspektion), ekg (R-R 
intervall), puls-blodtrycksmätning (postural 
hypotension) 

Hjärtkärlsjukdom - palpation av fotpulsar (perifer 
blodtrycksmätning), ekg (A-ekg, Holter), 
blodtryck, blodfetter (lipidprofil) 



Behandling vid diabetiska komplikationer 

Förbättra glukoskontroll 
ACE-hämmare alt ARB 
Sänka blodtrycket 
Rökstopp 
Lipidsänkare (statinerr) 
Laserbehandling och 
vitrektomi 
(kataraktoperation) 
 

Smärtlindring vid smärtsam 
neuropati 
Dietistrådgivning vid 
gastropares 
PDE5-hämmare vid erektil 
dysfunktion 
Multidiciplinärt fotteam 
(fotvårdare, diabetolog, 
ortoped, infektionsläkare, 
kärlkirurg) 
 

FÖREBYGGA-UPPTÄCKA-BROMSA-LINDRA 



Lärandemål –föreläsning 4 
Kunna förstå och redogöra för: 

– Behandlingsprinciper och kontroll av mikro- och makrovaskulära 
komplikationer vid diabetes mellitus  

Känna till:  
– Diabetesmanifestationer från senor och leder. 
– Prevention, diagnos och behandling av diabetiska fotproblem 

Verktyg: 
– Föreläsning (diabetes, hypertoni)  
– Falldiskussionsseminarium 
– Fotterapeut  
– Klinisk praktik 
– Läroböcker (hypertoni, diabetes), PubMed, Läkemedelsboken 2011-

12 



Lärandemål - övrigt 
Kunna: 

– Ta upp en anamnes som är relevant för patient med diabetes 
– Diagnostisera och redogöra för behandling av patient med 

nydebuterad diabetes mellitus 
Kunna förstå och redogöra för: 

– Klassifikation, epidemiologi, patogenes samt utredning och 
behandling av typ 1-diabetes inklusive LADA, typ 2-diabetes samt 
sekundär diabetes. 

– Det metabola syndromet 
Känna till: 

– Principer för och kunna skriva ut insulin och fria hjälpmedel för 
personer med diabetes 

Verktyg 
– Läroböcker, Pubmed, Läkemedelsboken 2011-2012 
– Falldiskussionsseminarium, föreläsning, HOER 
– Klinisk praktik, diabetessjuksköterska 

 



Bonusmaterial 



Recommendations on clinical care/oral health  for people with 
diabetes 

Enquire annually as to whether each person with diabetes follows local 
recommendations for day-to-day dental care for the general population, and (where 
access permits) attends a dental professional regularly for oral health check-ups. 

Enquire at least annually for symptoms of gum disease (including bleeding when 
brushing teeth, and gums which are swollen or red). 

In those people not performing adequate day-to-day dental care, remind them that this is 
a normal part of diabetes self-management, and provide general advice as needed. 
Advise those not attending for regular dental check-ups on the importance of doing 
so (where access permits). 

In those people with possible symptoms of gum disease, advise them to seek early 
attention from a dental health professional. 

Education of people with diabetes should include explanation of the implications of 
diabetes, particularly poorly controlled diabetes, for oral health, especially gum 
disease. 



Tunntarm – ”Diabetesdiarré” 
Frekvent (5-10/dygn), intermittent, vattnig, voluminös. 

Ofta nattliga 
Inga smärtor, ibland tenesmer 
Avbruten av episoder med normal avföring eller 

obstipation 
Orsak - autonom neuropati/bakterieflora 

Antidiarroika [loperamid 
(Primodium®, Imodium®)] 
 
Bredspektrumantibiotika 
[doxycyklin, 100 mg x 1 x 14, 
erythromycin, metronidazol, 
norfloxacin) 
 



Sexualfunktion - diabetes 

Män 
Erektil dysfunktion(ED) 
Retrograd ejakulation 
 
Utredning – annan orsak? 
Koppling till kardiovaskulär 
sjukdom 
Behandling 
Sildenafil (Viagra®),tadalafil 
(Cialis®), vardenafil (Levitra®) –
(hämmar cGMP-specifikt PDE-5) 

(Bondil®/Caverject®) 
 
 

 

 
 

Kvinnor 
Vaginal lubrikation ↓ 
Sexuell upphetsningsfas ↓ 



Termoreglering 

Kompensatorisk hyperhidros - torr undre kroppshalva, 
fuktig övre 

Gustatorisk svettning=efter måltid 

Blodflödesrubbningar 

Vendilatation på foten 

Varma, röda fötter 

Ödem 

Högt A-V shuntflöde bidrar 



Neuropati - Glöm ej differentialdiagnoser 

 B12-brist (atrofisk gastrit) 
 Hypotyreos 
 Malabsorption (celiaki, pankreasinsuff) 
 Alkohol 



Novonorm® 

Januvia® 

Onglyza® 

Actos® 

Byetta® 

Galvus® 

Victoza® 

Amaryl® 

Glucobay® 

Swiss Med Weekly 2012;142:w13629 



Vitrektomi 

Operation i glaskroppsrummet 
– avlägsnar glaskroppen 
– koagulerar lättblödande blodkärl  
– lossar bindvävsstråk som fäster på näthinnan 



Bindvävsmanifestationer 

"Limited joint mobility" 
Flexortenosynoviter 
Dupuytren's kontraktur 
Axel-problem ("diabetesaxel") 
 
Många andra typer av besvär från 

rörelseapparaten (leder, senor, skelett) är 
vanligare vid diabetes. 

 



Blödningar 
 

Små diskreta punktblödningar i de djupare 
lagren av retina  

 
 
 
 
 
 
I mera avancerade stadier av retinopati 

uppträder diffust avgränsade blödningar, 
belägna i retinas ytliga skikt (nästa bild) 



Allvarlig retinopati 



Sammanfattning 

Rådgivande kliniska riktlinjer finns 
Men individualisera behandling och 

behandlingsmål 
Alla riskfaktorer 

• glukos, rökning, nefropati, lipider, BT, vikt 
Minimera biverkningar 
Utnyttja läkemedelsarsenalen ! 
 



Diabetesnefropati 

Mesangiell expansion 
– Diffus 
– Nodular 

Arteriolär expansion 
– Afferent 
– Efferent 

Nodulär glomeruloskleros 
(Kimmelstiel-Wilson) 


	Kroniska diabeteskomplikationer
	Kroniska diabeteskomplikationer
	Riskfaktorer för utveckling av kroniska diabeteskomplikationer
	Diabetesretinopati
	Mikroaneurysm
	Exsudat
	Blödningar-preproliferativ retinopati
	Kärlnybildning-Proliferativ retinopati
	Makulaödem
	Behandling vid retinopati
	Scatterbehandling-Proliferativ retinopati
	Retinopati – Sammanfattning
	Diabetesnefropati
	Diabetesnefropati-skademekanismer
	Diabetesnefropati-patologi
	Diabetesnefropati-diagnos
	Tecken på begynnande nefropati - mikroalbuminuri
	Mängden albumin i urinen varierar
	Mikroalbuminuri – rekommendationer
	Hypertoni vid diabetes
	Behandling av hypertoni vid diabetes
	Nefropati – Sammanfattning
	Neuropati
	Sensorisk perifer neuropati
	Motorisk neuropati
	Mononeuropati
	Diagnos
	Kardiell autonom neuropati
	Gastrointestinal autonom neuropati
	Diagnos och behandling
	Smärtsam neuropati
	Sammanfattning-Neuropati
	Rörelseapparaten
	Limited joint mobility – LJM
	Flexortenosynoviter
	"Diabetesaxel"
	Screening = att upptäcka tidigt
	Behandling vid diabetiska komplikationer
	Lärandemål –föreläsning 4
	Lärandemål - övrigt
	Bonusmaterial
	Recommendations on clinical care/oral health  for people with diabetes
	Tunntarm – ”Diabetesdiarré”
	Sexualfunktion - diabetes
	Termoreglering
	Neuropati - Glöm ej differentialdiagnoser
	Bildnummer 47
	Vitrektomi
	Bindvävsmanifestationer
	Blödningar�
	Allvarlig retinopati
	Sammanfattning
	Diabetesnefropati

