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Hoidon tavoitteet

Helpotusta verensokerin seurantaan:
glukoosisensori

Helpotusta verensokerin seurantaan:
glukoosisensori
• Mittaa glukoosia kudosnesteestä muutaman
minuutin välein
• Jatkuvanäyttöinen (hälyttävä) tai flash-sensorointi
(Libre)
• Sensorin toiminta-aika 6-14 vrk
(implantoitava 6 kk)
• Voidaan yhdistää insuliinipumppuun
• Seurantatiedot jäävät muistiin
• Tulee yleensä sormenpäämittauksia kalliimmaksi
• Joillakin käyttäjillä ihoärsytystä/kosketusallergiaa

Kenelle glukoosisensori?
• Tiivistä seurantaa tarvitsevat:
Hypoglykemiaherkät
Labiili diabetes
• Likainen työ tai muuten ongelmia
sormenpäämittauksissa
• Huono hoitotasapaino
(hoitomotivaatiosta huolimatta)
• Harvoin 2-tyypin diabeetikoille

Uutta insuliinihoidosta:
Ylipitkävaikutteiset insuliinit
• Degludec = Tresiba
• Glargiini 300 = Toujeo
• Pidempi vaikutusaika (> 24 h)
• Vähemmän imeytymisvaihtelua pistoskerrasta toiseen
• Vähemmän (yö)hypoglykemioita kuin vanhemmilla
perusinsuliineilla
• Annostelu kerran vuorokaudessa
• Sallii enemmän pistoajan vaihtelua
(esim. työ- ja vapaapäivinä)
• Eivät taivu nopeisiin annosjoustoihin
• Pienempi pistosvolyymi (Toujeo ja Tresiba 200) erityisesti
suurta insuliiniannosta käyttäville

Degludec-insuliini

Miten glargininsuliini 300 yks/ml (Gla-300,
100 yks/ml (Gla-100, Lantus®) eroavat?

Toujeo®)

SAFI.TJO.15.11.0078

ja

Volyymi 2/3

Gla-300:lla on
pienempi
injektiovolyymi vs
Gla-100

Vaihdossa kerran
päivässä käytössä
olevasta
perusinsuliinista
Gla-300 –insuliiniin
vaihto 1:1

Sama
yksikkömäärä

Gla-100

Gla-300

Gla-300
muodostaa ihon
alle pienemmän
mikrosaostuman

Mikrosaostuman pienempi pinta-ala

Gla-300
mikrosaostumasta
insuliini vapautuu
hitaammin

Gla-100

Gla-300:lla on
erilainen PK/PD
profiili kuin
Gla-100:lla

Gla-300

Gla-300 ja Gla-100
eivät ole keskenään
bioekvivalentteja

• Gla-300:n verenkierrossa oleva aktiivinen metaboliitti on sama kuin Gla-100:lla (M1)
Dailey G, Lavernia F. Diabetes Obes Metab. 2015 Jul 3. doi: 10.1111/dom.12531. [Epub ahead of print];
Steinstraesser A et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16:873-6; Becker RH et al. Diabetes Care. 2015;38:637-43. Toujeo, valmisteyhteenveto www.sanofi.fi
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Uutta insuliinihoidosta:
Pikavaikutteiset insuliinit
Lispro- (Humalog, Liprolog, Lispro Sanofi)
Aspart- (Novorapid)
Glulis-insuliini (Apidra)
•
•
•

Ovat olleet käytössä vuosia
Keskinäiset erot pieniä
Vaikutus alkaa 20- 30 min,
huippu n. 60 min, vaikustusaika n. 3 h

Fast acting insulin aspart = Fiasp
•

•
•

Lisätty nikotiiniamidia (B3-vitamiini),
minkä ansiosta insuliini imeytyy
alkuvaiheessa nopeammin kuin
muut insuliinit.
Vaikutus alkaa 10 – 15 min pistoksesta
Vaikutusajassa ei eroa aiempaan

• Uusilla insuliineilla
voidaan pienentää
hypoglykemiariskiä ja
saadaan joustavuutta
insuliinihoitoon

70

Insulin (mU/l)

• 1-tyypin diabeetikkojen
HbA1c-tasoissa ei ole
tapahtunut merkittävää
paranemista verrattuna
humaani insuliini + NPHinsuliini kombinaatioon,
vaikka päästään
lähemmäs fysiologista
insuliiniprofiilia

Fysiologinen plasman
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Hoitovaihtoehdot T2 diabeteksessa
• Hoidon perusta on elintapamuutokset
• Hoitovaihtoehdot jaetaan kolmeen luokkaan:
– Elintavat
– Lääkehoito
– Lihavuusleikkaus

Suositukset perustuvat turvallisuuteen, tehoon,
kustannuksiin ja soveltuvuuteen

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

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

Lääkehoidon aloitus
Lääkehoidon aloitus heti kun diagnoosikriteerit täyttyvät
• Paastoverinäytteen plasman glukoosipitoisuus (fP-gluk kapillaari- tai
laskimoverestä) on vähintään 7,0 mmol/l tai kokoveren
glukoosipitoisuus (fB-gluk) vähintään 6,1 mmol/l
tai
• glukoosirasituskokeessa plasman glukoosipitoisuus (P-gluk) on
kahden tunnin kohdalla määritettynä vähintään 11,1 mmol/l tai
kokoveren glukoosipitoisuus (B-gluk) vähintään 10,0 mmol/l
tai
• veren hemoglobiini-A1c (B-HbA1c) on vähintään 48 mmol/mol
(6,5 %).

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)

Metformiini
Ensisijainen aloituslääke, jollei ole
kontraindikaatiota tai perustetta muulle
lääkevalinnalle
• halpa
• kohtalaisen tehokas
• painoneutraali
• ei kardiovaskulaarihaittoja
• kombinoitavissa muihin hyperglykemialääkkeisiin,
tarvittaessa jo heti hoidon alussa

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)

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)

Varsinkin hoidon alkuvaiheessa pahoinvointia
ym GI-oireita

GLP1-analogit
Lyhytvaikutteiset:
Lyhytvaikutteinen eksenatidi (Byetta) s.c. 5-10 µg 2 kertaa
päivässä
Liksisenatidi (Lyxumia) s.c. 10-20 µg kerran päivässä

• parempi teho aterian jälkeiseen hyperglykemiaan
kuin paastoverensokereihin
• pienempi keskimääräinen painon lasku kuin
pitempivaikutteisilla, vaikka jopa enemmän GIsivuvaikutuksia
• kardiovaskulaarisesti neutraaleja
• harvoin ensisijainen vaihtoehto

GLP1-analogit
Pitkävaikutteiset:
Liraglutidi (Victoza) s.c. 0,6-1,8 mg kerran päivässä
Dulaglutidi (Trulicity) s.c. 0,75-1,5 mg kerran viikossa
Semaglutidi (Ozempic) s.c. 0,25-1,0 mg kerran viikossa
Pitkävaikutteinen eksenatidi (Bydureon) s.c. 2 mg kerran viikossa
Tulossa: Peroraalinen semaglutidi

• Painon lasku (keskimäärin 2-5kg/vuosi)
• Kardiovaskulaarihyödyt osoitettu
liraglutidilla, semaglutidilla ja dualglutidilla
erityisesti ateroskleroottisen valtimotaudin osalta

LEADER : liraglutidi

CV-kuolema, ei fataali MI tai stroke

CV- kuolema

Marso SP et al. NEJM 2016; 375

SGLT2-inhibiittorit
•
•
•
•

dapagliflotsiini = Forxiga
empagliflotsiini = Jardiance
ertugliflotsiini = Steglatro
kanagliflotsiini = Invokana

SGLT2-inhibiittorit

Glukoosia virtsaan
keskimäärin
n. 80 g/vrk (~300 kcal)
-vaihtelee mm
hyperglykemiatilanteen ,
lääkevalmisteen,
lääkeannoksen ja GFR:n
mukaan

SGLT2-inhibiittorit
• Painon lasku
• Verenpaineen lasku
• Pienentävät kardiovaskulaaritapahtumien riskiä,
erityisesti sydämen vajaatoimintaepisodeja jopa eidiabeetikoilla
• Vähentävät albuminuriaa ja hidastavat GFR:n laskua
diabeettisessa nefropatiassa
• Parantavat glukoositasapainoa ja vähentävät insuliinin
tarvetta myös 1-tyypin diabeetikoilla

EMPAREG (Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in
Type 2 Diabetes Mellitus Patients _Removing Excess Glucose)

CV-kuolemia 38% vähemmän

HF 35% vähemmän

Zinman et al, NEJM 9/2015

DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect on Carciovascular Events- Thrombolysis in Myodacrdial Infarction 58 trial)
DAPAGLIFLOTSIINI

NEJM 380:347-357;2019

CANVAS

(the Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study Program)

Sairaalahoito HF

CV-kuolema tai sairaalahoito HF

Cardiovasc Diabetol 2019; 18:64

Exploratory renal outcomes in SGLT2i CV
outcomes trials
CANVAS Program

(canagliflozin)1

Renal composite

HR: 0.60; 95% CI: 0.47–0.77b

Progression of albuminuria

HR: 0.73; 95% CI: 0.67–0.79b

EMPA-REG (empagliflozin)2
Renal composite

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

Incident or
worsening
nephropathya

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

DECLARE-TIMI 58 (dapagliflozin)3
Renal composite
0,2

HR: 0.53; 95% CI: 0.43–0.66b

0,7

1,2

Favours
placebo
macroalbuminuria, doubling Favours
of serumSGLT2i
creatinine
and eGFR
≤ 45 mL/min/1.73 m2, initiation of RRT
c
or renal death; value not assessed owing to statistical hierarchy; plus eGFR ≤ 45 mL/min/1.73 m2. CI,
confidence interval; CV, cardiovascular; eGFR, estimated glomerular filtration rate;
HR, hazard ratio; RRT, renal replacement therapy; SGLT2i, sodium–glucose co-transporter 2 inhibitor
1. Neal B et al. N Engl J Med 2017;377:644–57; 2. Wanner C et al. N Engl J Med 2016;375:323–34; 3. Wiviott SD et
al. N Engl J Med 2019;380:347–57
aProgression to

bp

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
3
4

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

•
•
•
•

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

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

ACEi; angiotensin II converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker; CV cardiovascular; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HHF,
3
hospitalized congestive heart failure; SOC, standard of care; T2D, type 2 diabetes; UACR, urinary albumin:creatinine ratio

5

CREDENCE (Canaglifozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation trial)
kanagliflotsiini, T2DM ja CKD
ESRD, Kreanousu x 2 ,
kuolema
munuaissaira
uteen tai CVtautiin

NEJM 2019;380:2295-2306

SGLT2-inhibiittorit
• Yleensä hyvin siedettyjä
• Tavallisin sivuvaikutus genitaalien hiivainfektiot
• Myös jonkin verran enemmän virtsatieinfektioita
Ketoasidoosiriski!
- voi olla euglykeeminen
- mahdollinen ilman insuliinin puutostakin

SGLT2-inhibiittorit ja GFR
Valmisteyhteenvedon mukaan:
• Ei tule aloittaa GFR < 60 ml/min
• Lopetus, jos GFR pitempiaikaisesti < 45 ml/min
Hyperglykeeminen teho heikkenee GFR:n laskun
myötä
Hemodynaamiset vaikutukset säilyvät
matalammallakin GFR-tasolla
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ADA/EASD 2018 konsensus glukoosia alentavasta lääkehoidosta T2D:ssa
ENSISIJAINEN HOITO ON METFORMIINI JA KOKONAISVALTAINEN ELINTAPAHOITO (SISÄLTÄEN PAINONHALLINNAN JA LIIKUNNAN)
JOS HbA1c YLI TAVOITTEEN ETENE SEURAAVASTI

Välttääksesi
kliinistä
inertiaa arvioi
ja muuta
lääkitystä
säännöllisesti
(3–6 kk välein)

EI

Todettu ateroskleroottinen valtimotauti tai krooninen munuaistauti

Ei todettua ateroskleroottista valtimotautia eikä kroonista munuaistautia
Ateroskleroottinen valtimotauti
vallitsevana

Sydämen vajaatoiminta TAI
krooninen munuaistauti vallitsevana
ENSISIJAISESTI

JOKO/
TAI
GLP-1RA
jolla osoitettu
CV-hyöty*

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

SGLT-2 estäjä, jolla näyttö sydämen
vajaatoiminnan vähenemisestä tai kroonisen
munuaistaudin hidastumisesta‡ jos eGFR riittävä†

Erityinen syy minimoida hypoglykemiat
Tarve välttää painonnousu tai edistää
painon laskua
DPP-4 estäjä

GLP-1RA

Jos HbA1c yli
tavoitteen

Jos HbA1c yli
tavoitteen

SGLT-2 estäjä†

SGLT-2 estäjä†

TAI

TAI

SGLT-2 estäjä

†

Jos HbA1c
yli tavoitteen

Jos HbA1c yli
tavoitteen

GLP-1RA

SGLT-2 estäjä†

TAI

TAI

DPP-4 estäjä

DPP-4 estäjä

TAI

TAI

TZD

GLP-1RA

TAI
Jos SGLT-2 estäjä ei siedetty tai vastaaiheinen tai jos eGFR riittämätön† lisää GLP1RA jolla osoitettu CV-hyöty*

Jos HbA1c yli tavoitteen

Jos HbA1c yli tavoitteen

TZD
#

TZD

Vältä TZD sydämen vajaatoiminnassa

Jos tarvitaan lisätehostusta tai potilas ei siedä
GLP-1 RA ja/tai SGLT-2 estäjää,valitse valmiste,
jolla on CV-turvallisuusnäyttö
•
Harkitse toisen luokan valmisteen
lisäämistä (GLP-1 RA ja/tai SGLT- 2 estäjä),
jolla osoitettu CV-hyöty*
•
DPP-4 estäjä, jos ei GLP-1 RA käytössä
•
Perusinsuliini§
•
TZD ¶
•
SU||

Valitse valmiste, jolla on CVturvallisuusnäyttö
•
Harkitse toisen luokan valmisteen
lisäämistä, jolla osoitettu CV-hyöty*
•
DPP-4 estäjä (ei saksagliptiiniä)
sydämen vajaatoiminnassa (jos ei
GLP1-RA käytössä)
•
Perusinsuliini§
•

SU||

Hinta on rajoittava
tekijä††‡‡

TZD

GLP-1RA jolla
hyvä osoitus
painonlaskusta**

JOKO/
TAI

SU||

SGLT-2
estäjä†

Jos HbA1c yli tavoitteen

Jos HbA1c yli tavoitteen

SGLT-2 estäjä†

GLP-1RA
jolla hyvä osoitus
painonlaskusta**

TZD‡‡

Jos HbA1c yli tavoitteen

Jos HbA1c yli tavoitteen

Jatka muiden valmisteiden lisäämistä yllä olevan mukaisesti

Jos tarve kolmoishoidolle ja SGLT-2
estäjä ja/tai GLP-1 RA eivät sovellu tai
ovat vasta-aiheisia käytä vähiten
painoa nostavaa valmistetta
ENSISIJAISESTI
DPP-4 estäjä (jos ei GLP-1RA käytössä)
perustuen painoneutraaliuuteen

*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; **Semaglutidi, liraglutidi, dulaglutidi, eksenatidi,
liksisenatidi; ††Jos ei spesifisiä komorbiditeetteja (eli ei todettua CV-sairautta, pieni hypoglykemiarsiki ja vähäisempi prioriteetti välttää painonnousua tai ei painoon liittyvä komorbiditeetteja); ‡‡Harkitse maa- ja aluekohtaisia
lääkekustannuksia. Joissakin maissa TZD:t ovat suhteellisesti kalliimpia ja DPP-4-estäjät halvempia.

SU||

Jos HbA1c yli tavoitteen

Insuliinihoito perusinsuliini,
jolla alhaisin hankintahinta
TAI
•
Harkitse DPP-4 estäjää TAI
SGLT-2 estäjää, jolla alhaisin
hankintahinta‡‡
•

Jos HbA1c yli tavoitteen

Harkitse SU|| TAI perusinsuliinin lisäystä:
•
Valitse myöhemmän polven SU:a, jolla pienempi hypoglykemiariski
•
Harkitse perusinsuliinia, jolla pienempi hypoglykemiariski

TZD‡‡

Jos DPP-4 estäjä ei siedetty tai vastaaiheinen tai jos potilas käyttää GLP-1RA
, varovainen lisäys jokin seuraavista
● SU|| ● TZD¶ ● perusinsuliini

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

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

Ateroskleroottinen valtimotauti
vallitsevana

ENSISIJAISESTI

GLP-1RA
jolla osoitettu CVhyöty*

JOKO/
TAI

SGLT-2 estäjä, jolla näyttöä sydämen vajaatoiminnan
vähenemisestä ja/tai kroonisen munuaistauidin hidastumisesta
CVOT:ssa‡, jos eGFR riittävä†

SGLT-2 estäjä
jolla osoitettu CVhyöty*, jos eGFR
riittävä †

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

Jos HbA1c yli tavoitteen
Jos HbA1c yli tavoitteen
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||

•

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||

*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

Kiitos!

