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MR-scanner afslører diabetespatienter med
døde nervebaner

I forbindelse med sit ph.d.-projekt ved neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og
Aarhus Universitet tester og udvikler Michael Væggemose MR-scanningsteknikker til
diabetespatienter.
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Et forskningsprojekt i Aarhus skal genopfinde MR-teknologien, så den kan bruges til tidlig opsporing af
nerveskader hos diabetespatienter. 

De første resultater viser, at man med en avanceret MR-scanner kan måle hævede nervefibre — og
dermed udpege diabetespatienter med størst risiko for amputationer og fodsår.

Landets endokrinologiske afdelinger har ofte været passive tilskuere, når nye scanningsteknikker og
avancerede scannere har sparket nyt liv i den diagnostiske udvikling inden for andre specialer. De fleste
steder er antallet af MR-scanninger eksploderet i antal, men læger med ansvar for diabetespatienter har
måttet klare sig med mere indirekte metoder til at diagnosticere senkomplikationer som f.eks.
nerveskader hos patienterne. Nu tyder meget på, at det kun er et spørgsmål om tid, før MR-scanninger
af nerver også får sit gennembrud på de endokrinologiske afdelinger. Det mener en gruppe danske
forskere, som står bag projektet DiaNerve, hvor man med succes har testet brugen af MR-scanninger til
diagnosticering af nerveskader hos diabetikere. 

Frontfigur er civilingeniør Michael Væggemose, som i forbindelse med sit ph.d.-projekt ved neurologisk
afdeling på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet tester og udvikler MR-scanningsteknikker til
diabetespatienter. Pilotresultaterne viser, at man med MR-scanning kan måle, at patienter med
nerveskader har hævede — eller fortykkede — nervefibre, når man sammenligner med raske
forsøgspersoner.

Resultaterne åbner op for en meget bedre opsporing af tidlige skader i nervebanerne, forklarer
endokrinolog Niels Ejskjær. Han er initiativtager og fundraiser for DiaNerve-projektet og vejleder for
ph.d.-projektet sammen med professor Henning Andersen fra neurologisk afdeling, lektor Steffen
Ringgaard fra MR-centeret og lektor Mirko Pham, Heidelberg Universitetshospital. Han har arbejdet med
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senkomplikationer til diabetes det meste af sin professionelle karriere. 

»Der er behov for, at vi kan kvantificere omfanget af nerveskader. Det vil hjælpe meget i forebyggelsen
at få en objektiv målemetode til at vise, hvor alvorligt det ser ud for den enkelte patient. Data kan
bruges til at risikovurdere patienterne, og det bliver nemmere at motivere den enkelte patient til f.eks. at
tage sin medicin, dyrke mere motion, spise sundere og gå i bedre fodtøj,« siger Niels Ejs-kjær.

Neuropati — eller skader i nervebaner i benene — rammer op mod 40 pct. af alle patienter med både
type 1-diabetes og type-2 diabetes. 

Den nedsatte følesans som følge af nerveskaderne medfører 10.000-12.000 fodsår om året i Danmark,
hvilket igen fører til omkring 1.000 årlige amputationer af fod, underben eller ben. Sundhedsvæsenets
udgifter til amputationer er ca. en mio. kr. pr. patient det første år, så besparelsespotentialet er stort,
fremhæver Michael Væggemose. 

»Målsætningen må være at udskyde senkomplikationerne nogle år, så patienterne ikke risikerer fodsår
og amputationer og lever færre år med de alvorlige komplikationer,« forklarer Michael Væggemose.

MR-teknologien skal genopfindes
Siden sin studietid har han haft interesse for MR-teknologien, og han tilbringer nu det meste af sin
arbejdstid — og dele af sin fritid — på MR-centeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Når man skal
til at scanne en helt ny patientgruppe, er alle indstillinger af apparaturet og procedurer for scanningerne
nye. I samarbejde med producenten af scanneren, Siemens A/S, skal Michael Væggemose genopfinde
MR-teknologien til diabetespatienter. For selvom teknikken er velkendt, er det ubetrådt land at scanne
det perifere nervevæv. 

Når han scanner nervebaner, bruger han en type sekvenser, der kan demonstrere væske i kroppen. Hos
diabetespatienter vil nervevævet i et eller andet omfang være beskadiget, og nervefibrene vil være
hævede på grund af væskeophobning. Denne væskedannelse kommer på billederne til udtryk som lyse
plamager. Grundlaget for billederne er en geometrisk måling af størrelsen på områderne med væske,
mens gråtonerne kan fortælle Michael Væggemose noget om typen af væske og væv. 

»MR-billederne af diabetiske patienter med nerveskade viser forstørrede og lysere signaler i nerver til
sammenligning med patienter uden nerveskade,« siger han.

Han er et år inde i et treårigt ph.d.-forskningsprojekt og har foreløbig kun resultater fra pilotforsøg på få
patienter. Men resultaterne stemmer godt overens med de pilot-resultater, som en tysk
forskningsgruppe fra Heidelberg har opnået, og som DiaNerve-projektet samarbejder tæt med. 

Michael Væggemose er begyndt at indkalde flere patienter til scanninger og skal igennem i alt 125, før
han er færdig. 70 af patienterne har enten type 1- eller type 2-diabetes og har forskellige grader af
neuropati, mens resten er i den raske kontrolgruppe. Diabetespatienterne er rekrutteret fra
endokrinologisk afdeling i byen og er blevet grundigt undersøgt.

Den gyldne standard 
Den gyldne standard til at diagnosticere diabetiske nerveskader er i dag neurofysiologiske undersøgelser,
hvor man undersøger nerveledningshastigheder — typisk på underbenet af patienten. Lægerne bruger
også monofilament- og vibrationsundersøgelser med samme formål: At få en indikation af, hvor alvorlige
nerveskader diabetespatienterne har. MR-scanningerne kan blive et supplement og på sigt måske helt
erstatte nogle undersøgelser. Nervevævet er en afslørende sladderhank, når man skal vurdere en
persons sundhed, fremhæver Niels Ejskjær. 

»Indtil nu har vi ikke haft en undersøgelse, der kan give sikre anatomiske oplysninger om nerveskader
for diabetespatienter, og scanninger af nervevæv har været lidt overset. Men mange påvirkninger af
kroppen kommer til udtryk i nervevæv, og vi tror på, at MR-scanninger af nervevæv kan bidrage med at
afsløre mere om sygdomsbyrden hos patienter med diabetes.«  

Han forklarer, at man i dag har lidt tilfældige og upræcise grænser for, hvornår en patient bliver
diagnosticeret med neuropati. Derfor er der behov for mere objektive undersøgelser.

»Væskeansamlinger i nervebanerne kan formentlig registreres, før patienterne f.eks. begynder at få
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nedsat følesans i foden. Derfor har vi begrundet håb om, at man vil kunne opspore risikopatienter
tidligere end hidtil. Man kunne forestille sig at scanne alle nydiagnosticerede type 2-diabetikere, for på
diagnosetidspunktet vil mange have været diabetespatienter i 5-10 år eller længere uden at vide det, og
nogle vil have begyndende nerveskader, som man bør være særligt opmærksomme på,« siger Niels
Ejskjær.

MR-scanninger i kraftig vækst
MR-teknologien har i mange år været i en rivende udvikling, hvilket også kan ses i væksten i antallet af
MR-scanninger. I 2005 blev der i Danmark foretaget 27 MR-scanninger pr. 1.000 indbyggere, mens tallet
var vokset til 61,5 MR-scanninger pr. 1.000 indbyggere i 2011, viser en OECD-rapport om udviklingen i
MR-teknologien fra 2013. Det har ikke været muligt at finde tal fra 2012 og 2013, men en
tommelfingerregel har i flere år været, at forbruget af scanninger stiger med syv-otte pct. om året. 

Det er først inden for de seneste tre-fem år, at scanningsteknologien har været god nok til, at man har
kunnet scanne nervebaner. Kravene til MR-scannerne er, at de kan levere en vis opløsning i billederne,
og Michael Væggemose bruger derfor MR-centerets nye 3T MR-scanner fra Siemens, som afdelingen fik
installeret sidste år. 

Med 3T MR-scanneren kan han måle og illustrere små grupper af nervefibre — de såkaldte fascikler. For
at visualisere fasciklerne anvendes en MR-teknik, der er særdeles god til at fremhæve signalet fra
væskeophobningen og samtidig undertrykke signalet fra fedtet, der ligger omkring nervefibrene.

Afgørende for succesen er også den spole, som skal bruges i forbindelse med scanningerne. 

Spolen sættes rundt om benet og fungerer som antenne, så scanneren kan opfange et tilstrækkeligt
godt signal. Meget af udviklingen i spoler har været inden for neurologien, hvor man efterhånden har
meget velfungerende hjelme, der kan bruges til scanningerne af hjernen. Michael Væggemose har
måttet teste forskellige spoler for at finde frem til, hvilken spole der fungerer bedst, når man skal
scanne nervebaner i et ben.

Objektive mål
Næste skridt bliver at udvikle teknikken, så den bliver anvendelig i en klinisk hverdag, forklarer Michael
Væggemose. 

Det betyder bl.a., at han skal udvikle det software, som skal styre efterbehandlingen af billederne, så
lægerne får de rigtige billeder frem med det samme, når scanningen er foretaget. 

Er softwaren først udviklet, er det simpelt for andre hospitaler at overtage teknologien, i og med at de
allerede har de dyre MR-scannere installeret. Derfor er perspektiverne også store, mener Niels Ejskjær.

»Denne type undersøgelse bliver mere tilgængelig for mange mennesker. Vi drømmer om, at vi kan
sætte hele underbenet ind i scanneren og kortlægge hele det perifere nervevæv. Det svarer til, at man i
kardiologien foretager en komplet angiografiundersøgelse af patienternes blodårer. Vi vil også gerne
have sådanne objektive mål for anatomien inden for diabetesområdet,« siger Niels Ejskjær. Teknologien
kan også vise sig at være værdifuld i forskningen og udviklingen af nye lægemidler, fremhæver han. 

»Vi tror på, at vi med denne teknik har et nyt værktøj, som kan hjælpe både patienter og behandlere
og give ny viden om denne hyppige komplikation til diabetes. Og når man skal teste en ny type medicin,
kan MR-scanning måske hjælpe med at afgøre, om medicinen har en virkning på skaderne og
væskedannelsen i nerverne. Det vil give os nogle værdifulde nye endpoints for kliniske forsøg,« siger
Niels Ejskjær.

Først skal Michael Væggemose dog lige scanne sig gennem 125 patienter. De næste par år må så vise,
om de lovende takter fører til, at MR-teknologien for alvor bryder igennem på landets endokrinologiske
afdelinger.

 Galleri
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Projekt DiaNerve skal opspore nerveskader

DiaNerve er et projekt til udvikling af MR-teknologien til tidlig opsporing af nerveskader hos
diabetespatienter og mere sikker diagnostik. 

DiaNerve hører oprindeligt under Partnerskabet UNIK, som er et offentligt støttet projekt med det formål
at skabe bedre offentlige velfærdstilbud for patienter med kroniske lidelser. 

I regi af Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet står ph.d.-studerende Michael Væggemose for
forskningen og afprøvningen af teknologien på patienter.

Projektet foregår i samarbejde mellem neurologisk afdeling, neurofysiologisk afdeling, MR-center Skejby
— alle Aarhus Universitetshospital — Siemens A/S samt Heidelberg Universitetshospital i Tyskland.

Økonomisk er projektet støttet af Siemens A/S med 1,15 mio. kr., Partnerskabet Unik med 1,15 mio. kr.,
Aarhus Universitet med 0,6 mio. kr. og Dansk Diabetes Akademi med 0,6 mio. kr.  
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