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Sisältö 

• Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä 
• Näkökohtia insuliinianalogeista 
• GLP-1-järjestelmä 
• DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit yleisesti 
• DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit 

vanhuksilla 
 
 



Iän myötä diabeetikoilla  

• Insuliiniherkkyys vähenee (lihasmassa) 
• Insuliinieritys vähenee (beetasolumassa) 
• Munuaisten toiminta heikkenee – lääkkeiden 

akkumulaatioriski kasvaa 
• Autonomisen hermoston toiminta heikkenee ja 

vastavaikuttajahormonivaste hypoglykemialle 
heikkenee – kyky aistia hypoglykemia heikkenee 

• Vakavien hypoglykemioiden riski kasvaa 
• Hypoglykemiat usein pitkittyneitä ja aivojen kyky 

kestää hypoglykemiaa vähenee 
 



ikä  35v 36 vko fetus 

Beetasolujen määrä vähenee iän myötä (Köhler CU 2011) 



Iän myötä diabeetikoilla 

• Muiden sairauksien lukumäärä kasvaa, 
diabeteksen suhteellinen merkitys vähenee 

• Hypoglykemioihin voi liittyä kaatuminen 
(lonkkamurtuma) tai vakava rytmihäiriö 

• Hyperglykemian merkitys 
liitännäissairauksien kannalta suhteellisesti 
vähenee, oireettomuus tulee tärkeämmäksi 

 
 



Vanhuksen diabeteksen 
erityispiirteitä 

• Erotettava vanhukset, joilla pitkään kestänyt 
diabetes vs vastasairastuneet vanhukset 

• Hoitotavoitteet odotettavissa olevan eliniän, 
muiden sairauksien ja hoitomahdollisuuksien 
mukaan (kuka pistää ja montako kertaa/vrk, 
verensokerin omaseuranta, ruokailun 
säännöllisyys), oleellista oireettomuus (HbA1c 
alle 9%) 

• Keskeistä on hypoglykemioiden välttäminen   
• Munuaisfunktion heikkeneminen huomioitava 

lääkehoidossa 
 



VADT-tutkimus. Duckworth et al, NEJM 2009 

 



VADT-tutkimus. Duckworth et al, NEJM 2009 

(=first major cardiovascular event) 



VADT-tutkimus. Duckworth et al, NEJM 2009 



Insuliinihoito ikäihmisillä, T1DM 

• hoitoperiaatteet jatkuvat samoina 
• HbA1c-tavoitteesta tingitään yksilöllisesti 
• jos hypoglykemiaongelmia (erityisesti 

yöllä), Lantus tai Levemir suositeltavia 
• pikainsuliini (Humalog, Novorapid, Apidra) 

voi joillakin olla liian nopeavaikutteinen 
(hidastunut mahalaukun tyhjeneminen) 
 



Insuliinihoito T2DM 

• Pitkään sairastaneilla aiemmat 
hoitoperiaatteet, HbA1c-tavoitetta 
tarkistettava yksilöllisesti 

• Uusille potilaille selkeä, suht. 
yksinkertainen hoito, esim. Lantus x 1/vrk 
tai Levemir x 1 (-2)/vrk tai sekoteinsuliini 
aamulla. Huomio aterioiden 
säännöllisyyteen 

• Metformiini jatkuu ellei vasta-aiheita 



GLP-1 järjestelmä 

• keksimisen taustalla se, että insuliinieritys 
on 2 kertaa voimakkaampaa jos 
verensokeri nostetaan syömällä sokeria 
verrattuna siihen, jos se nostetaan 
antamalla sokeria suoneen 

• ilmiön (=inkretiinivaikutuksen) taustalla on 
suolesta aterian yhteydessä erittyvä 
hormoni GLP-1 = glucagon like peptide 1 



Inkretiinivaikutus terveillä henkilöillä 

*p≤0.05 vs. vastaava arvo oraalisen annoksen jälkeen 
IR=immunoreaktiivinen 
Nauck M et al Diabetologia 1986;29:46–52.  
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The Incretin Effect  
Is Reduced in Patients With Type 2 Diabetes 
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*P ≤.05 compared with respective value after oral load.  
Nauck MA, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52. Reprinted with permission from Springer-Verlag © 1986. 

Patients With Type 2 Diabetes Control Subjects 

Intravenous Glucose 

Oral Glucose 



GLP-1 

• lisää insuliinin eritystä hyperglykemiassa, 
ei normoglykemiassa 

• vähentää verensokeria nostavan 
glukagonin eritystä: maksan sokerintuotto 
verenkiertoon vähenee 

• hidastaa mahalaukun tyhjenemistä 
• vähentää ruokahalua 
• eritys on vähentynyt tyypin 2 diabeetikoilla 



GLP-1 ja lääkkeet 
• GLP-1 pilkkoutuu verenkierrossa 2-3 

minuutissa: ei voi annostella lääkkeenä. 
Pilkkomisen tekee entsyymi DPP4 
(turkulaisen prof. Väinö Havun löytö v 1966) 

• GLP-1 pitoisuutta voidaan nostaa po 
lääkkeellä, joka estää pilkkojaentsyymin 
toimintaa. Näitä ovat sitagliptiini (Januvia, 
Xelevia), vildagliptiini (Galvus), saxagliptiini 
(Onglyza) ja linagliptiini (Trajenta) 

• GLP-1:lle on kehitetty analogeja = 
inkretiinimimeettejä, joita pilkkojaentsyymi ei 
hajoita; näitä ovat exenatidi (Byetta, 
Bydureon) ja liraglutidi (Victoza); annostelu sc 

 



Gliptiinit 
• Sitagliptiinin annos 100 mg x1, vildagliptiinin 50 

mg x 2, saksagliptiinin 5mg x 1, linagliptiinin 5 
mg x 1 

• Käyttö: metformiiniin, glitatsoniin tai 
sulfonyyliureaan liitettynä (yhdistelmä 
metfoon:sita=Janumet, Velmetia; 
vilda=Eucreas); myös insuliiniin yhdistettynä. 
Sitagliptiinillä ja linagliptiinillä myös virallisesti 
monoterapiaindikaatio 

• Alentavat paastoglukoosiarvoja noin 1.0-1.5 
mmol/L ja aterianjälkeisiä arvoja lähes 3 mmol/L 
 



Gliptiinit 

• Monoterapiana ja metformiiniin tai pioglitatsoniin 
liitettynä alentavat HbA1c:tä keskimäärin 0.7 %-
yksikköä. Lähtötason ollessa yli 9%, noin 1.5 %-
yksikköä 

• Painoneutraaleja 
• Ei hypoglykemiaa 
• Ei merkittäviä sivuvaikutuksia (vilda:seurattava 

maksa-arvoja ja ihoa) 
• Sitagl ja vildagl 100% korvattuja, saksagl 

peruskorvattu, linagliptiinilla ei korvattavuutta 
 



Gliptiinien metabolia 

• sitagliptiini: valtaosin muuttumattomana virtsaan 
• vildagliptiini: metaboloituu pääosin munuaisissa, 

sekä metaboliitit että itse vildagliptiini erittyvät 
pääosin virtsaan 

• saksagliptiini: metaboloituu pääosin maksassa 
(CYP3A4/5), metaboliitti on aktiivi; eritys 75% 
virtsaan, 25% ulosteisiin 

• linagliptiini: noin 85% menee muuttumattomana 
ulosteisiin ja 5% virtsaan 
 

 



Gliptiinien asema yleisesti 
 
• vaihtoehto sulfonyyliureoille, kun metformiini 

ei yksistään riitä, erityisesti 
-  jos varsinkin aterianjälkeiset sokerit korkeita 
- jos hypoglykemiataipumusta SU-hoidossa 
- jos painonnousutaipumusta SU-hoidossa 
• toistaiseksi ei tiedetä, voivatko hidastaa 

insuliinierityksen hiipumista (vs. SU) 
• mahdollisesti korvaamassa SU:t metformiinin 

jälkeisenä kakkoslääkkeenä 
 



Gliptiinit ja vanhukset 
• Melko vähän tehty tutkimuksia vanhuksilla (ei 

yhtään yli 75 v), mutta mitään erityisiä ongelmia 
ei ole raportoitu 

• Oleellisin hyöty on se, että yksinään tai 
metformiinin kanssa eivät aiheuta hypoglykemiaa 

• Varovaisuus, jos yhdistettynä sulfonylureaan 
• Linagliptiinillä ei annosmuutosta matalan GFR:n 

takia; sitagliptiinillä, vildagliptiinillä ja 
saksagliptiinillä annoksen vähentäminen jos GFR 
on alle 50 (puoleen tai ¼:aan) 

• Annosmuutosta ei pelkästään iän perusteella 
 

 



GFR 
> 90 

GFR  
50-90 

GFR  
30-50 

GFR  
15-30 

GFR  
< 15 

sitagliptiini 100mgx1 100mgx1 50mgx1 25mgx1 25mgx1 

vildagliptiini 50mgx2 50mgx2 50mgx1 50mgx1 50mgx1 

saksagliptiini 5mgx1 5mgx1 2.5mgx1 2.5mgx1 ei suosit. 

linagliptiini 5mgx1 5mgx1 5mgx1 5mgx1 5mgx1 

Gliptiinien annostelu GFR:n mukaan (tiedot perustuvat 
valmisteyhteenvetoihin ja yrityksiltä saatuihin tietoihin) 





Exenatidi = Byetta 
• Annos 4 viikkoa 5 mg x 2/vrk sc, sen jälkeen 10mg x 

2/vrk 
• Indikaatio: metformiinin tai sulfonyyliurean kanssa 
• Tavallisin sivuvaikutus pahoinvointi ens viikkojen ajan 
• Paino laskee keskimäärin 5 kg/ 3 vuotta 
• Teho verensokereihin vähän suurempi kuin gliptiineillä 
• In vitro beeta-solujen apoptoosia hidastava – voisiko 

hidastaa ihmisellä beeta-solutoiminnan hiipumista? 
• Ei hypoglykemiaa yksin tai metfon kanssa 
• Tuli apteekkeihin elokuussa 2007, rajoitettu 

peruskorvattavuus 2011 
 



Liraglutidi = Victoza 
• Synteettinen, noin 90% homologia ihmisen 

GLP-1:n kanssa 
• Kerran päivässä annostelu s.c. 
• Mahdollisesti hieman vähemmän 

pahoinvointia vs exenatidi 
• Teho (HbA1c, painonlasku) samaa 

suuruusluokkaa kuin exenatidi, HbA1c:ssa 
mahd. vähän parempi 

• Annos 1.2 mg (1.8 mg), ens. 2 vk 0.6 mg 
• Rajoitettu peruskorvattavuus 1.9.2011 



Eksenatidin ja liraglutidin asema yleisesti 

• Jos per os lääkkeillä ei saavuteta HbA1c-
tavoitetta, vaihtoehto insuliinihoidolle 
erityisesti jos potilas on hyvin lihava 

• Käytetään yhdessä metformiinin tai SU:n 
kanssa 

• Kalliita (noin 150 euroa/kk), rajoitettu 
peruskorvattavuus (BMI > 35, metfo + muut 
peroraaliset ei tehoa; B-todistus sisät., 
endokrinol tai yleislääketiet erik lääkäriltä) 



Exenatidi ja vanhukset 
• metaboloituu pääasiassa munuaisissa 
• ei tule käyttää, jos GFR on alle 30 (hankala pahoinvointi – 

krea voi nousta rajusti)  
• varovaisuus jos GFR 30-60, hidas annoksen nosto ja tarkka 

GFR seuranta erityisesti jos tulee pahoinvointia 
• ei juurikaan tutkittu yli 75-vuotiailla, varovainen 

annosnosto 
• ikä sinänsä ei muuta farmakokinetiikkaa tai -dynamiikkaa 
• Varoen jos Marevan-hoito (tiheä INR-seuranta) 
• pitkävaikutteinen valmiste = Bydureon, annostelu kerran 

viikossa, apteekkeihin helmikuussa 2012 
 

 



Liraglutidi ja vanhukset 

• Metabolia tapahtuu tasaisesti elimistössä 
(proteolyysi) 

• Tutkittu vaikeusasteeltaan eri munuaisten 
vajaatoimintaryhmissä ad dialyysihoito: ei 
oleellista eroa farmakokinetiikassa; silti ei 
suositella, jos GFR on alle 60 

• Pharmaca: 65-75-vuotiailla ei annosmuutosta 
• Yhdessä tuoreessa puulatussa tutkimuksessa 

ikähaarukka ad 80v – ei nuoremmista poikkeavaa 
 



Bode BW 2011                Ei yhtään vakavaa hypoa > 65-vuotiailla 



Inkretiinimimeetit vanhuksilla 

• Etuna se, ettei yksin käytettynä tai 
metformiinin kanssa tule hypoglykemiaa 

• Yksinkertainen annostelu, ei päivittäistä 
verensokeriseurantaa 

• Kuitenkin vaaditaan ihonalaispistokset 
• Kalliimpia kuin insuliini (tavanomaisilla 

annoksilla) 
 



Yhteenveto 
• Gliptiinit ovat hyvin siedettyjä eivätkä aiheuta 

hypoglykemiaa ja ovat siten turvallisia vanhuksilla 
joko toisena lääkkeenä metformiinin jälkeen tai 
monoterapiana 

• Inkretiinimimeetit ovat tehokkampia kuin gliptiinit 
eivätkä aiheuta hypoglykemiaa. Yleinen 
haittavaikutus on pahoinvointi. Todennäköisesti 
käyttökelpoisia myös vanhuksilla vaihtoehtona 
ennen insuliinihoitoa 

• Munuaisfunktio selvitettävä ennen GLP-1 
lääkkeiden aloittamista 
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