
Sirkulatoriske forandringer forårsaket av diabetes 
 
Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Oslo Vaskulære Senter, Oslo 
universitetssykehus, Aker.  einar.stranden@medisin.uio.no 
 

For å få forelesningen i PDF-format og annet materiale om sirkulasjonsundersøkelser, gå til 
www.karkirurgi.org/nifs.htm . Du finner ellers mye karstoff på www.karkirurgi.org . 
 
Mikrosirkulasjon 
Mikrosirkulasjon betyr blodsirkulasjon i små blodårer: små arterier, kapillærer og små vener. 
Hos nesten 20 % av pasienter med diabetes vil det på ett eller annet tidspunkt utvikles fotsår. 
Den bakenforliggende årsak til diabetiske fotsår er kompleks, der aterosklerose, nevropati og 
øket tendens til lokal infeksjon er sentrale patogenetiske faktorer. Mikrosirkulasjonen er 
sentral i sykdomsprosessen. Utvikling av fotsår innebærer svikt i normal mikrovaskulær 
funksjon: 

 Transport og utveksling av næringsemner og hormoner 
 Fjerning av avfallsprodukter fra metabolismen 
 Forsvar og oppbygging av vev 
 Opprettholdelse av normal væskebalanse 

 
Diabetes mellitus, er for både insulintrengende (ITDM, type 1 diabetes) og ikke 
insulintrengende (IITDM, type 2 diabetes) sykdom forbundet med økende prevalens av 
makroangiopati (aterosklerotiske påleiringer i større kar som hindrer normal blodstrøm) og 
mikroangiopati (forandringer i små blodkar, bl.a. endotelsvelling som hindrer kapillær 
transport, kapillær lekkasje for væske og proteiner). Basert på organ- og vevsstudier 
formulerte Parving og medarbeidere i 1983 den såkalte ”hemodynamiske hypotese” for 
patogenesen ved diabetisk mikroangiopati. Ifølge denne hypotesen vil mikrovaskulær 
blodstrøm og kapillærtrykk være forhøyet i de organer som utvikler mikroangiopati. Dette 
skaper et hemodynamisk stress som skader karveggen med fortykning av basalmembran og 
endotel lekkasje til følge. Denne sklerotiske prosessen begrenser arteriolenes evne til å utvide 
seg og dermed evne til å øke mikrosirkulasjonen når dette trengs (for eksempel under 
muskelarbeid og ved sårtilheling). Utviklingen i teknologi i de senere år har muliggjort testing 
av hypotesen på mennesker. Man har kunnet registrere at kapillærtrykk og blodhastighet ved 
negleroten er forøket tidlig i utvikling av ITDM og at denne økningen er positivt korrelert 
med graden av hyperglykemi. Trykkøkningen er spesielt stor hos pasienter med tendens til 
mikroangiopati, men man finner relativt normalt kapillærtrykk hos pasienter med langvarig 
diabetes som ikke har fått utviklet kliniske komplikasjoner til diabetes mellitus (retinopati, 
nefropati, nevropati og fotsår). Videre finner man en redusert hyperemirespons (økning i 
mikrosirkulasjon ved traume og ved lokal oppvarming) i hudens mikrosirkulasjon ved ITDM 
og en svekket autoregulering. 
 
Nevropatiske sår fremkommer primært som følge av lokalt trykk over sårpunktet. Ved 
sensorisk nevropati skyldes dette at pasienten ikke merker smerte og således uvitende kan 
utvikle lokale sår. Ved mer uttalt nevropati kan motorisk nevropati forårsake feilstillinger i 
foten og andre utsatte trykkpunkter kan dermed utvikles. Videre vil en autonom nevropati 
forårsake en forstyrrelse i reguleringen av blodsirkulasjonen.   
 
I forbindelse med sårdannelse starter reparasjonen normalt ved en lokal inflammatorisk 
respons med økning av mikrosirkulasjonen og aktivering av blodplater og monocytter som 



trekkes mot sårstedet. Aktiveringen skjer ved at vevsproteiner i sårflaten kobles til reseptorer 
på blodcellene. De aktiverte monocyttene differensierer til makrofager som fjerner og 
fordøyer dødt vev og bakterier. I tillegg skiller blodcellene ut viktige substanser for 
sårtilhelingen (cytokiner) som opprettholder inflammasjonen, samt vekstfaktorer som 
tiltrekker fibroblaster, og som prolifererer og deponerer kollagen. Ved diabetes mellitus er 
disse prosessene nedsatt, blant annet på grunn av en kronisk glykosylering av kroppsproteiner. 
En viktig del av behandlingen av diabetiske sår vil derfor være å gjenopprette nær-
normoglykemi ved hjelp av insulinbehandling. Ved type 2 diabetes (IITDM) er situasjonen av 
og til komplisert ved en aterosklerotisk sykdom som hindrer adekvat blodtilførsel til området. 
Dette kan gi en lokal hypoksi som gjør huden mer utsatt for sårdannelse og forverrer 
tilhelingsprosessen. Hos denne pasientgruppen vil det være aktuelt å fokusere behandlingen 
mot reetablering av proksimal blodsirkulasjon ved ballongdilatasjon eller karkirurgi. 
 
 
Makrosirkulasjon 
Makrosirkulasjon betyr vanligvis blodsirkulasjon i aorta og store arterier. Patologi i disse kar 
betyr vanligvis i denne sammenhengen utvikling av aterosklerose i arterieveggen med nedsatt 
blodsirkulasjon til følge (makroangiopati). Selve prosessen skiller seg ikke vesentlig fra ikke-
diabetikere. Den manifesteres likevel tidligere, og i en mer uttalt form hos diabetikere. De har 
20 ganger større risiko for utvikling av karsykdom, 20 ganger større risiko for utvikling av 
sår/gangren og om lag 15 ganger større risiko for amputasjon enn ikke-diabetikere. 
Utbredelsen skiller seg også. Prosessen opptrer mer distalt – i større grad i leggarterier enn 
hos ikke-diabetikere.  Man kan skille mellom to typer arterieforkalkning, mediasklerose og 
kalsifisering av et aterom.  
 
Mediasklerose er en form for åreforkalkning som finnes spesielt hos eldre pasienter og med 
øket prevalens hos diabetikere. Hos diabetiker finnes forandringene primært i små og 
mellomstore arterier mens den fortrinnsvis finnes i større, mer proksimale kar hos ikke-
diabetikere. Mediasklerosen vil i seg selv ikke i vesentlig grad påvirke blodsirkulasjonen – 
den fører ikke til arterielle okklusjoner eller aneurismeutvikling. Men sklerosen av tunica 
media i karveggen gjør at arterien forandres til et mer stivere rør. Dette gjør arteriene i under-
ekstremitetene mindre kompressible, og dette påvirker måling av blodtrykket (ankeltrykket). 
Blodtrykksmansjetten må da pumpes opp til et trykk som er høyere enn det som normalt ville 
klemme av arteriene, og det registreres et høyere trykk enn blodtrykket inne i arterien.   
 
Ateromforkalkning er den 
typiske senmanifestering av 
aterosklerose. Prosessen starter 
i relativt ung alder med 
dannelse av såkalte ”fettstrek”-
innleiring i karveggen. Dette 
utvikles videre med bl.a. 
transport av lipider inn i 
karveggen og utvikling av 
såkalt aterom (figur). Sentralt i 
denne prosessen er skade på 
det innerste cellelaget mot 
blodet, endotelcellene, som 
starter reparasjons-prosesser 



bl.a. med en betennelse i karveggen.   

Utviklingen kan gå videre slik at det oppstår forsnevringer (stenoser) som hindrer 
blodtransporten i blodårene. Disse kan dannes på forskjellige nivåer i kartreet: i bekkenet, på 
låret, nedenfor kneet eller multisegmentalt. Denne inndelingen har kliniske konsekvenser. 
Man må ta stilling til hvilket karsegment som primært bør behandles, enten kirurgisk eller ved 
ballongdilatasjon (PTA: perkutan transluminal angioplastikk), for å oppnå et optimalt resultat. 

Alvorlighetsgraden av arteriell insuffisiens i underekstremiteten kan deles inn i  
4 stadier:  

1. Claudicatio intermittens (CI; latin:"intermitterende halting") betyr at pasienten får iskemiske 
smerter i benet under gange. Dette er det hyppigste symptom hos pasienter med perifer 
arteriesykdom.  

2. Hvilesmerter. Det er et alvorlig tegn dersom pasienter har iskemiske smerter i hvile. 
Smertene kommer ofte om natten når pasienten ligger i sengen og blodperfusjonstrykket i 
foten blir lavere. Symptomlindring oppnås ved å henge benet utover sengkanten eller å stå opp 
og gå litt frem og tilbake. Neuropatiske hvilesmerter hos diabetikere er ofte kombinert med 
sensorisk dysfunksjon.  

3. Iskemisk sårdannelse finnes fortrinnsvis på tærne, hælen og andre steder på foten som er 
utsatt for trykk.  
Diabetiske sår har en multifaktoriell patogenese. "Den diabetiske fot" er et eget begrep og 
behandlingen krever samarbeid mellom diabetolog, kirurg og fotterapeut. Sår hos diabetikere 
er ikke alltid smertefulle, fordi mange også har nedsatt sensibilitet pga. diabetisk neuropati.  

4. Gangren (koldbrann) er svart nekrotisk vev og debuterer vanligvis på tærne. Tørt gangren er 
ikke alltid smertefullt. Det kan "mumifisere", tørke helt inn, og føre til autoamputasjon. Fuktig 
gangren er derimot smertefullt og et tegn på infeksjon (symptomer: rubor, calor, dolor, ødem). 
Dette kan spre seg raskt og krever derfor hurtig behandling med sårrevisjon og adekvate 
antibiotika for å unngå en større amputasjon. 

 
Stadium 2, 3 og 4 kalles samlet for "kritisk iskemi". I motsetning til pasienter med CI er 
denne gruppen truet av amputasjon dersom effektiv behandling ikke iverksettes 

 
Utredning. 
Opplysning om smerter ved gange, gangdistanse, smertelokalisasjon, tegn på iskemisk 
hjertesykdom eller andre karlidelser er sentral i anamnesen. Det er viktig å fastslå varighet til 
eventuelt sår, og om det opptrer for første gang eller er residiverende. Smerte er typisk for 
underekstremitetssår med mindre det er en nevropatisk komponent. Med mangel på smerter 
må man derfor ha nevropati i tankene.  
 
Klinisk undersøkelse inkluderer pulspalpasjon (manglende puls i knehasen (arteria poplitea) 
og på foten i arteria dorsalis pedis og tibialis posterior kan indikere arteriell insuffisiens). 
Graden av motilitet i hofter, kne og ankler, samt sensibilitet (for eksempel undersøkt med 
monofilament testutstyr) utredes for å ekskludere perifer nevropati. Hos pasienter med sår 
under fotsålen må man se etter tegn på infeksjon som ømhet og fremkomst av puss ved 
proksimal kompresjon av fotsålen. 
 



Som et minimum bør man foreta måling av ankeltrykk og kalkulere ankel/arm indeks. Dette 
kan indikere evt. arteriell insuffisiens. Ved sterk reduksjon (<60 mmHg) vil trykkverdien i seg 
selv være viktigere enn indeks for å indikere sannsynlighet for å unngå gangren. Media-
sklerose ved diabetes mellitus kan som nevnt forårsake inkompressible kar og dermed 
overestimering av trykket. Dette kan maskere patologi. Mediasklerosen er ikke så uttalt i 
tærne, slik at tåtrykk er en vesentlig bedre parameter i denne gruppen. I noen tilfeller kan 
måling av transkutan oksygentensjon (TCpO2) være indisert. Slike undersøkelser kan 
vanligvis utføres ved et karlaboratorium. Ved mistanke om arteriell insuffisiens bør pasienten 
henvises til et karsenter for vurdering og eventuell behandling med PTA eller karkirurgi. Før 
behandling undersøkes pasientene vanligvis med ultralyd farge-dupleks skanning og MR-
angiografi eller DSA (digital subtraksjonsangiografi) med kontrastinjeksjon. 
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