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Type 2-diabetes hos unge er vanskelig å behandle
1600

En ny studie fra USA viser at type 

2-diabetes hos barn og unge er 

vanskelig å behandle. Det gjør 

forebygging viktigere enn noen-

sinne.

I en ny multisenterstudie fra USA ble tre
behandlingsstrategier ved diabetes hos barn
og ungdom sammenliknet (1). Deltakerne
ble randomisert til monoterapi med met-
formin (n = 232), metformin i kombinasjon
med rosiglitazon (n = 233) eller metformin
i kombinasjon med livsstilsintervensjon
(n = 234). Det primære utfallsmålet var tap
av glykemisk kontroll.

Tap av glykemisk kontroll var vanligere i
metformingruppen (52  %) enn blant dem
som ble behandlet med både metformin og
rosiglitazon (39  %).

– Dette er en stor, metodisk sterk, tre-
armet prospektiv randomisert undersøkelse
der ungdommer i alderen 10 – 17 år med dia-
betes type 2 er fulgt i minst to år, sier sek-
sjonsoverlege og assisterende avdelings-
leder Hans-Jacob Bangstad ved Barnemedi-
sinsk avdeling, Oslo universitetssykehus,
Ullevål.

– Det er påvist en moderat bedre effekt av
metformin og rosiglitazon sammenliknet
med metformin alene og med metformin og
livsstilsintervensjon. Ettersom rosiglitazon
nå er avregistrert i Norge og ellers i Europa,

er disse resultatene av mindre interesse, sier
Bangstad.

I løpet av studieperioden rapporterte
rundt 19  % alvorlige bivirkninger som hypo-
glykemi og sykehusinnleggelser. Det var
også en økning av andel deltakere med kar-
diovaskulære risikofaktorer som hyperten-
sjon og forhøyede kolesterolverdier. Det var
en signifikant vektøkning i gruppen med
kombinasjonsbehandling, og effekten av de
ulike behandlingsalternativene var knyttet
til rase og etnisitet.

– Den viktigste erkjennelsen fra denne
studien er den dårlige effekten av legemidler
og livsstilsintervensjon ved diabetes i ung
alder. Dermed blir forebygging enda vikti-
gere, sier Bangstad.
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Oppdatert slektstre for Chlamydia
1600

Helgenomsekvensering av 52 stammer av Chlamydia trachomatis viser 

større grad av rekombinasjon mellom stammene enn tidligere antatt.

Chlamydia trachomatis er den vanligste år-
saken til seksuelt overførbare infeksjoner
globalt og infeksjonsbetinget blindhet i ut-
viklingsland. Utveksling av DNA (rekombi-
nasjon) mellom stammer av C trachomatis
har vært ansett som sjeldent forekommende,
ettersom dette krever infeksjon av to stam-
mer i samme vert. I flere tiår ble antistoffer
mot overflateproteinet ompA og sekvense-
ring av ompA benyttet ved genotyping av
klamydia.

I en ny studie har forskere sett på hele
genomsekvensen til 52 C. trachomatis-stam-
mer og funnet betydelig grad av rekombina-
sjon (1). Basert på helgenomsekvensering
skisserer forfatterne et nytt fylogenetisk tre
for chlamydia som avviker fra ompA-baserte
trær. Chlamydiagenomet har tidligere vært
oppfattet som stabilt, kondensert og med lite
DNA-utveksling mellom ulike stammer,
men forskerne påviser stor grad av rekombi-
nasjon.

– Helgenomsekvensering avspeiler «sann»
chlamydiaevolusjon og kan erstatte bruk av

surrogatmarkører i genotyping, sier Kirsten
Gravningen, stipendiat og overlege ved
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge. Frem til
nå har genotyping stort sett vært benyttet
i vitenskapelige studier, for eksempel i ana-
lyse av seksuelle nettverk og ved klonale
utbrudd. I fremtiden kan neste generasjon
sekvensteknologi gjøre helgenomsekven-
sering aktuelt ved partneroppsporing, be-
handlingssvikt og differensiering mellom
residiverende og kroniske infeksjoner, sier
Gravningen.
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