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Diabeteksen hoidon tavoitteet



Diabetes/hyperglykemia

• EI HYPERGLYKEMIAA, EI DIABEETTISTA MUNUAISTAUTIA

• Jos päästään normoglykemiaan, diabeettiset munuaismuutokset 
voivat jopa korjautua

• Hyperglykemia ja hyperfiltraatio,  hemodynaamiset muutokset

• RAA-järjestelmän aktivaatio, oksidatiivinen stressi

• AGE-tuotteet indusoivat inflammatorisia sytokiineja (TGF-β)



Diabeettisen nefropatian "luonnollinen" kulku

Prekliininen vaihe

Varhainen toteaminen = varhainen hoito = 
pienempi diabeettisen nefropatian riski

Toteaminen 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 30 vuotta

Toiminnan muutokset*

Verenpaine kohoaa**

Mikroalbuminuria

Proteinuria

Rakennemuutokset†

GFR-arvo pienenee

LMV ††

Muokattu lähteistä 1 ja 2

*Munuaisten hemodynamiikan muutokset, glomerulusten hyperfiltraatio
**Tyypin 2 diabeteksen toteamishetkellä noin kolmanneksella potilaista on kohonnut verenpaine 
†  Glomerulusten tyvikalvo paksunee, mesangiosyytit lisääntyvät, tapahtuu mikrotason verisuonimuutoksia 
†† LMV = loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta

1. Keen and Viberti, J Clin Pathol. 1981;34:1261-6. 
2. McLaughlin NG et al., Northeast Florida Medicine, 2005.





Diabeettisen nefropatian eteneminen

Biesenbach et al. Nephrol Dial Transplant. 1994; 

9:1097-1102

Proteinuria 500 mg/24 h ja keskimääräinen S-Krea 88 µmol/l 

lähtötilanteessa

Vuosi

Tyyppi 1(n=16)

Tyyppi 2 (n=16)
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Diabeettisen munuaistaudin riskitekijät



Kidney disease is a very common complication of T2D

68%

32%

In an analysis of NHANES data from 2007–2012,
almost 1 in 10 patients with T2D had an 

eGFR of < 60 mL/min/1.73 m2 1

Data from the DEMAND global study suggest that 
microalbuminuria or macroalbuminuria 

(UACR > 30 mg/g) was present in almost 1 in 3 patients 
with T2D1,2

Increasing age, blood pressure, obesity and levels of 
glycaemia are all associated with a higher likelihood of 

developing stage ≥ 3 chronic kidney disease3

Proportion of patients with T2D and
eGFR < 60 mL/min/1.73 m2 1

Proportions of patients with T2D and albuminuria2

UACR > 30 mg/g

UACR < 30 mg/g





Diabetes ja munuaistauti

• Munuaistauti kehittyy noin 30 %:lle tyypin 1 ja jopa 50 %:lle tyypin 2 
diabetesta sairastavista

• Tyypin 1 diabeteksen yhteydessä munuaistaudin ilmaantuvuus on 
suurimmillaan noin 15-20 sairastamisvuoden kuluttua.

• Tyypin 2 diabetesta sairastaville munuaistauti on saattanut kehittyä jo 
ennen kuin diabetes on diagnosoitu

• Munuaistaudin ilmaantuminen tyypin 1 diabeetikolle ennustaa 
kokonaiskuolleisuuden lisääntymistä verrattuna muuhun väestöön 

• Albuminurian vaikeutuminen ja eGFR:n lasku ennustavat suurentuvaa 
kokonais- ja kardiovaskulaarikuolleisuuden riskiä sekä tyypin 1 että tyypin 2 
diabeetikoilla jo tapauksissa, joissa määrä jää alle viitearvorajan



Diabetes ja munuaistauti

• Tyypin 2 diabetekseen liittyvä munuaistauti voi edetä klassisen 
taudinkulun tapaan, mutta jopa 30–50 %:lla tyypin 2 diabeetikoista ei 
nähdä lainkaan albuminuriaa vaan tavallisena löydöksenä on 
alentunut eGFR

• Tyypin 2 diabeetikoilla laskeva eGFR ilman albuminuriaa heijastanee 
vähentyneen munuaisfunktion lukuisia etiologisia taustasyitä mm. 
ikääntyminen, korkea verenpaine ja ylipaino

• Diabeetikollekin voi kehittyä myös muu kuin diabeettinen
munuaistauti



Vuosittaiset siirtymät nefropatian eri vaiheissa ja 
kuolleisuus UKPDS-tutkimuksen mukaan 



Verenpaineen tehokas hoito hidastaa
munuaisten vajaatoiminnan etenemistä
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Verenpaine ja diabeettinen munuaistauti

• verenpainelääkkeistä paras näyttö ACE-estäjillä ja AT2-salpaajilla erityisesti, 
jos proteinuriaa

• ei näiden kombinaatiota

• RAA-lääke myös normotensiivisille,

jos albuminuriaa

• usein tarvitaan lääkekombinaatioita

(kalsiuminestäjä ensisijainen)

• perustavoite alle 130/80 mmHg

iäkkäillä hieman korkeampi

nuori korkean riskin potilas alle 120/80? ACE-estäjät/
AT-salpaajat
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Riskin pienenemä 

51%, p=0,006

Kaptopriili 25mg x 3

Aika (vuosi)

Lume

Kaptopriili

Lewis et al. N Engl J Med 329:1456-62, 1993
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ACE:n estäjä (kaptopriili) pienensi yhdistetyn päätetapahtuman* riskiä 
T1D-potilailla, 
joilla diabeettinen nefropatia



AII-antagonisti (irbesartaani) pienensi nefropatian riskiä 
T2D-potilailla, joilla mikroalbuminuria

Plasebo

Irbesartaani 150 mg

Irbesartaani 300 mg
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IRMA-2. Parving et al.  N Engl J Med 2001;345:870-8
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35%:n kokonaisvähenemä

P<0.001

RENAAL Brenner et al New Engl J Med 2001;345(12):861-869. 

A II -antagonisti (losartaani) vähensi proteinuriaa edelleen siitä, mitä 
tehokkaalla verenpaineen hoidolla saavutetaan



Hyperglykemian hoidon vaikutus (DCCT 1993)





0,50 1,00 2,00

Number of events

More 
intensive

Less
intensive

Difference in 
HbA1c (%)

HR (95% CI)

All-cause mortality 980 884 -0.88 1.04 (0.90,1.20)

CV death 497 441 -0.88 1.10 (0.84,1.42)

Non-CV death 476 432 -0.88 1.02 (0.89,1.18)

Meta-analysis of intensive glucose control in T2DM: 
mortality

Favours more intensive Favours less intensive

• Meta-analysis of 27,049 participants and 2370 major vascular events from
– ADVANCE
– UKPDS
– ACCORD
– VADT



Diabeteslääkkeen valinta T2 diabeetikolle

Entistä yksilöllisemmät hoitoratkaisut huomioiden potilaan 
kokonaistilanne:

• Hyperglykemian aste

• Hypoglykemia-alttius

• Muut sairaudet ja riskitekijät mm

kardiovaskulaarisairaudet ja riskitekijät

munuaistauti

ylipaino

• Ikä ja toimintakyky

• Ammatti (kuljetusammatti)

https://www.medgadget.com/2018/12/diabetes-drug-market-2018-assessment-industry-forecast-highlighting-growth-trends-up-to-2023.html


KDIGO 20



Lääkehoidon teho?

• elämäntapaohjaus 1.0 – 2.0 % ( ~1 vuosi)

• metformiini 1.0 – 2.0 %

• sulfonyyliureat 1.0 – 2.0 %

• glinidit 0.5 – 1.5 %

• glitatsonit 0.5 – 1.4 %

• DPP4-estäjät  0.5 – 0.8 %

• SGLT2-inhibiittorit 0,5 – 0,7%

• pitkävaikutteiset GLP1-analogit  0.5 -1,5%    

• insuliini 1,5 – 3,5 %

UpToDate 2019





GLP-1



DPP4-inhibiittorit

• Sitagliptiini, vildagliptiini, linagliptiini, saksagliptiini, algogliptiini

• Ylläpitävät fysiologista inkretiinivaikutusta

• Painoneutraaleja

• Kardiovaskulaarisesti neutraaleja

(saksagliptiiinillä mahdollisesti hieman suurentunut HF riski)

• Ei juuri kontraindikaatioita, hyvin siedettyjä

• Annostitraus munuaisten vajaatoiminnassa

(paitsi linagliptiini)

• Ei lisähyötyä GLP1-analogiin kombinoituna

• Hoitokustannukset ~ SGLT2-inhibiittorit

(potilaalle korvattuna n. 30 €/kk)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1PFQ.png


GLP1-analogit

Farmakologinen GLP1-agonistivaikutus
Kalliita (hoitokustannukset ylittävät KELA-katon reilusti)

Korvattavuuskriteerit:
• ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden 

lääkeryhmien diabeteslääkkeillä

• potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 
kg/m2

Sopivat myös munuaispotilaille 
(ainakin GFR > 15 ml/min)

DPP4-estäjät ja GLP-1 -agonistit vähentävät albuminuriaa mutta eivät 
välttämättä estä munuaistaudin etenemistä

https://en.wikipedia.org/wiki/Glucagon-like_peptide-1_receptor
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SUSTAIN 6: microvascular outcomes

Kaplan–Meier plot for time from randomisation to first EAC-confirmed new or worsening nephropathy (A) or EAC-confirmed diabetic retinopathy complication (B) using ‘in-trial’ data from subjects in the full analysis set. HR is from a proportional hazard model. CI, 
confidence interval; EAC, (external) event adjudication committee; HR, hazard ratio.
Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–44.
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Semaglutide,
3.8%

HR: 0.64 [95% CI: 0.46;0.88]
ARR: 2.3%
Events: 62 semaglutide; 100 placebo
p=0.005

109

Placebo,
6.1%

Number of subjects at risk

Semaglutide 1648 1630 1605 1580 1563 1541 1525 1518

Placebo 1649 1629 1570 1545 1518 1498 1471 1465

(A) New or worsening nephropathy (B) Diabetic retinopathy complications

HR: 1.76 (95% CI: 1.11;2.78)
ARR: -1.2%
Events: 50 semaglutide; 29 placebo
p=0.02

Placebo,
1.8%

Semaglutide,
3.0%

109

Number of subjects at risk

1648 1622 1612 1595 1570 1548 1535

1649 1636 1617 1605 1576 1558 1539



SGLT2-inhibiittorit

• dapagliflotsiini = Forxiga

• empagliflotsiini = Jardiance

• kanagliflotsiini = Invokana

• ertugliflotsiini = Steglatro



SGLT2-inhibiittorit

Glukoosia virtsaan 
keskimäärin 
n. 80 g/vrk  (~300 kcal)
-vaihtelee mm 

hyperglykemiatilanteen , 
lääkevalmisteen, 
lääkeannoksen ja GFR:n
mukaan

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiki6Dg0q3lAhWiwqYKHTRQCtIQjRx6BAgBEAQ&url=https://cjasn.asnjournals.org/content/12/4/700&psig=AOvVaw0z4tHkTTttyrS-QCbQmCMe&ust=1571757400332748




SGLT2-inhibiittorit

• Painon lasku

• Verenpaineen lasku

• Pienentävät kardiovaskulaaritapahtumien riskiä, erityisesti sydämen 
vajaatoimintaepisodeja jopa ei-diabeetikoilla

• Vähentävät albuminuriaa ja hidastavat GFR:n laskua diabeettisessa
nefropatiassa

• Parantavat glukoositasapainoa ja vähentävät insuliinin tarvetta myös 1-
tyypin diabeetikoilla

• Ketoasidoosiriski



Exploratory renal outcomes in SGLT2i CV outcomes trials

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Favours SGLT2i Favours placebo

HR: 0.60; 95% CI: 0.47–0.77b

HR: 0.73; 95% CI: 0.67–0.79b

HR: 0.61; 95% CI: 0.53–0.70; p < 0.001

HR: 0.54; 95% CI: 0.40–0.75; p < 0.001 

HR: 0.53; 95% CI: 0.43–0.66b

Renal composite:1

• 40% reduction in eGFR
• requirement for RRT
• renal death

Renal composite:2

• doubling of serum creatininec

• requirement for RRT
• renal death

Renal composite:3

• 40% reduction in eGFR to       
< 60 mL/min/1.73 m2

• end-stage renal disease
• renal death

CANVAS Program (canagliflozin)1

Renal composite

Renal composite

Renal composite

Progression of albuminuria

Incident or worsening 
nephropathya

EMPA-REG (empagliflozin)2

DECLARE-TIMI 58 (dapagliflozin)3



CREDENCE trial design summary1,2

Trial type Randomized, placebo-controlled, event-driven outcomes 
trials

Interventions • Canagliflozin 100 mg once daily + SOC vs placebo + SOC

Patients 
randomized

• 4401

Median follow-up • 2.62 years

Key inclusion 
criteria

• T2D
• eGFR ≥ 30 to < 90 mL/min/1.73 m2

• UACR > 300 to ≤ 5000 mg/g
• Treatment with the maximum tolerated dose of ACEi or 

ARB

Primary endpoint • Composite: end-stage kidney disease, doubling of serum 
creatinine,   renal or CV death

Selected 
secondary 
endpoints

• Renal composite: end-stage kidney disease, doubling of 
serum creatinine, renal death

• CV death or HHF



Canagliflozin reduced the risk of CV composite events 
compared with placebo1

CI, confidence interval; CV, cardiovascular; HR, hazard ratio; MI, myocardial infarction
1. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B et al. N Engl J Med. (In press)

35

Canagliflozin vs placebo: 
217 vs 269 patients

HR: 0.80 
95% CI: 0.67–0.95

p = 0.01

CV composite endpoint:

• CV death
• Non-fatal MI
• Non-fatal stroke
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Canagliflozin significantly reduced the risk of renal 
composite events compared with placebo1

36

Canagliflozin vs placebo: 
153 vs 224 patients

HR: 0.66 
95% CI: 0.53–0.81

p < 0.001

Renal composite endpoint

• End-stage kidney disease
• Doubling of serum creatinine
• Renal death

CI, confidence interval; HR, hazard ratio
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med. (In press)
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Placebo

Canagliflozin

No. at risk

Placebo 2199 2178 2131 2046 1724 1129 621 170

Canagliflozin 2202 2181 2144 2080 1786 1211 646 196



Canagliflozin significantly reduced the risk of end-stage 
kidney disease compared with placebo1

CI, confidence interval; CV, cardiovascular; HR, hazard ratio
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med. (In press)
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Canagliflozin vs placebo: 
116 vs 165 patients

HR: 0.68
95% CI: 0.54–0.86

p = 0.002
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Placebo 2199 2182 2141 2063 1752 1152 641 178

Canagliflozin 2202 2182 2146 2091 1798 1217 654 199
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EMPEROR –Reduced trial

• NYHA II-IV HF, EF < 40 %

• DM 50%, prediabetes 34 %, ei DM 16 %

• CKD 53%  (eGFR < 60 ml/min ± UACR>300mg/g)

• empagliflotsiini 10 mg x 1  16 kk

• Hidasti eGFR laskua

1,11 ml/min/vuosi CKD

2,41 ml/min/vuosi ei CKD

• HF sairaalahoidon tarve väheni, HR 0,78/0,72

• HbA1c-taso ei vaikuttanut riskisuhteeseen



SGLT2-inhibiittorit ja GFR

Valmisteyhteenvedon mukaan: 

• Ei tule aloittaa GFR < 60 ml/min

(paitsi kanagliflotsiini)

• Lopetus, jos GFR pitempiaikaisesti < 45 ml/min

Hyperglykeeminen teho heikkenee GFR:n laskun myötä

Hemodynaamiset (munuais)vaikutukset säilyvät matalammallakin GFR-
tasolla



ADA/EASD 2018 konsensussuositus potilaille, joilla on todettu valtimotauti, sydämen
vajaatoiminta tai krooninen munuaistauti

Ateroskleroottinen valtimotauti
vallitsevana

Jos tarvitaan lisätehostusta tai potilas ei siedä GLP-1RA ja/tai 
SGLT-2 estäjää, valitse valmiste, jolla on CV-turvallisuusnäyttö:
• Harkitse toisen luokan valmisteen lisäämistä

(GLP-1RA ja/tai SGLT-2 estäjä) jolla todettu CV-näyttö*
• DPP-4 estäjä, jos ei GLP-1RA käytössä
• Perusinsuliini§

• TZD¶

• SU||

Jos HbA1c yli tavoitteen

GLP-1RA 
jolla osoitettu CV-

hyöty*

SGLT-2 estäjä
jolla osoitettu CV-
hyöty*, jos eGFR

riittävä †

JOKO/
TAI

Sydämen vajaatoiminta tai krooninen munuaistauti
vallitsevana

• Vältä TZD sydämen vajaatoiminnassa

Valitse valmiste, jolla on CV-turvallisuusnäyttö
• Harkitse toisen luokan valmisteen lisäämistä, jolla todettu CV-näyttö*
• DPP-4 estäjä (ei saksagliptiiniä) sydämen vajaatoiminnassa (jos ei GLP-1RA käytössä)
• Perusinsuliini§

• SU||

Jos HbA1c yli tavoitteen

SGLT-2 estäjä, jolla näyttöä sydämen vajaatoiminnan
vähenemisestä ja/tai kroonisen munuaistauidin hidastumisesta

CVOT:ssa‡, jos eGFR riittävä†

Jos SGLT-2 estäjä ei sovi ,on vasta-aiheinen tai jos eGFR liian
alhainen† , lisää GLP-1RA, jolla todettu CV-näyttö *#

TAI

ENSISIJAISESTI

*Näyttö CV-hyödystä tarkoittaa, että valmisteen on osoitettu vähentävän suuria sydän- ja verisuonitapahtumia CV-turvallisuustutkimuksissa ja se on mainittu valmisteyhteenvedossa: GLP-1RA:illa näyttö: liraglutidi, semaglutidi, eksenatidi ER ja
SGLT-2-estäjillä näyttö: empagliflotsiini, kanagliflotsiini; †Huomioi, että SGLT-2 estäjillä eGFR:n suhteen maa- ja valmistekohtaista eroa indikaatiolaajuudessa koskien lääkkeen aloitusta ja käytön jatkamista; ‡Sekä empagliflotsiinin ja
kanagliflotsiinin on osoitettu CVOT-tutkimuksissa vähentävän sydämen vajaatoimintaa ja vähentävän kroonisen munuaistaudin etenemistä; §Degludek- ja glargininsuliinilla (U100) on osoitettu CV-turvallisuus; ¶Pieni annos voi olla paremmin
siedetty, mutta vähemmän hyvin tutkittu CV-vaikutusten suhteen; ||Valitse uudemman sukupolven SU, jolla vähäisempi hypoglykemiariski; #Varovaisuutta GLP-1RA:lla loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa

Davies ym. Diabetes Care. 2018; 41:2669-2701 & Davies ym. Diabetologia. 2018;61:2461-2498



Kokonaisvaltainen hoito* estää kardiovaskulaari-
tapahtumia tyypin 2 diabeteksessa: Steno-2 tutkimus

*Verenpaineen, sokeritasapainon ja dyslipidemian tehostettu hoito 160:lla 
mikroalbuminuriaa sairastavalla potilaalla.

Gaede P et al. Steno-2 study. NEJM 2008;358: 580-591





Mittari Tavoite Huomioitavaa

HbA1c (mmol/mol, %) Alle 53 (7,0 %) Ellei vakavia hypoglykemioita (yksilöllinen 
tavoiteasettelu; ks. hoidon yleiset tavoitteet, diat 
18, 19 ja 20)

Glukoosipitoisuuden paastoarvo 
(mmol/l)

Alle 7 Omamittauksissa pääsääntöinen taso

Aterian jälkeinen 
glukoosipitoisuus 
(noin 2 tuntia ateriasta) (mmol/l)

Alle 10 Omamittauksissa pääsääntöinen taso

LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) Alle 2,5 Kaikilla diabeetikoilla 

Alle 1,8 tai 
≥ 50 %:n 
vähenemä 
lähtöarvosta

Diabeetikoilla, joilla on valtimosairaus, 
mikrovaskulaarikomplikaatioita tai muita 
valtimosairauden riskitekijöitä

Verenpaine (mmHg) Alle 140/80




