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Ο έγκαιρος και εντατικός έλεγχος της γλυκόζης μειώνει
τις μικροαγγειακές επιπλοκές
Ποσοστιαία ελάττωση του κινδύνου που
αντιστοιχεί σε μείωση της HbA1C κατά 0,9%
7.9%
7.0%

Μελέτη UKPDS
•3.867 ασθενείς οι οποίοι
διαγνώσθηκαν πρόσφατα
με ΣΔΤ2
•Τυχαιοποιήθηκαν σε
εντατική ρύθμιση των
επιπέδων της γλυκόζης
(FPG <108 mg/dl με
ινσουλίνη ή
σουλφονυλουρία (SU)
έναντι συμβατικής
ρύθμισης
•10ετής θεραπεία

Οποιοδήποτε καταληκτικό σημείο
που συσχετίζεται με το διαβήτη

P=0,029

-12%

Μικροαγγειακές επιπλοκές
Έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ)

Αμφιβληστροειδοπάθεια
Λευκωματινουρία στα 12 έτη

P=0,009

P=0,052

-25%

-16%

P=0,015

-21%

P=0,00005

-34%

50

44%

40

34%

30
20

13%

10
0

3 years

6 years

9 years

Επαρκώς ρυθμιζόμενοι με
μετφορμίνη

Turner RC, et al. JAMA. 1999;281:2005-2012.

Patients with A1C <7%
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H γλυκαιμική ρύθμιση ελαττώνεται στην πάροδο του χρόνου
με την κλασική μονοθεραπεία
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Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας του ΣΔΤ2 με
ινσουλίνη έχει πολλαπλά οφέλη
Οφέλη

Εμπόδια

Αποκαθιστά τη λειτουργία των β-κυττάρων

Αύξηση του σωματικού βάρους

Παρέχει μακροχρόνια και σχεδόν φυσιολογική
ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης

Υπογλυκαιμία

Μειώνει τις μικροαγγειακές επιπλοκές
παρέχοντας μακροχρόνια προστασία του
οργάνου-στόχου
Δύναται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των
ασθενών
Δύναται να μειώσει τα μακροαγγειακά
επεισόδια

UKPDS 33. Lancet 1998;352:837-53; Holman RR et al. N Engl J Med 2008;359:1577-89
Owens DR. Diabetes Technol Ther. 2013;15:776-85; Grunberger G. Diabetes Obes Metab. 2013;15 Suppl 1:1-5
ORIGIN Investigators. N Engl J Med. 2012;367:319-28
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Συμβολή των αναλόγων βασικής ινσουλίνης
στη θεραπεία του διαβήτη

 Βασική αναφορά των

συστάσεων θεραπείας

 Σταθερή επίτευξη των

γλυκαιμικών στόχων, με
χαμηλότερο κίνδυνο
υπογλυκαιμίας

 Σταδιακή εντατικοποίηση

για συνέχιση της
θεραπείας
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Diabetes Care 2015;38:140–149 or Diabetologia 2015;10.1077/s00125-014-3460-0
Diabetes Care 2012;35:1364–1379 or Diabetologia 2012;55:1577–1596.

Συμβολή της ινσουλίνης
glargine
Η ινσουλίνη glargine είναι η πιο μελετημένη
από τα ανάλογα βασικής ινσουλίνης
 Είναι η βασική ινσουλίνη αναφοράς στις

κλινικές μελέτες για την ανάπτυξη νέων
αναλόγων
 Πρώιμη και παρατεταμένη βελτίωση του

γλυκαιμικού ελέγχου, με χαμηλό ποσοστό
υπογλυκαιμίας
 ΩRIGIN: Η ινσουλίνη glargine είναι η μόνη

βασική ινσουλίνη με τεκμηριωμένο
προφίλ μακροχρόνιας καρδιαγγειακής
ασφάλειας

ΜΕΛΕΤΗ ΩRIGIN: Η χορήγηση ινσουλίνης glargine σε πρώιμο στάδιο
ΣΔΤ2 παρέχει μακροχρόνια και σχεδόν φυσιολογική ρύθμιση των
επιπέδων της γλυκόζης
Η χορήγηση ινσουλίνης glargine
σε πρώιμο στάδιο ΣΔΤ2 πέτυχε
και διατήρησε χαμηλή HbA1C
Μελέτη ORIGIN
• Διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (IGT),
διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (IFG) ή
πρώιμος ΣΔΤ2 με υψηλό
καρδιαγγειακό κίνδυνο†
• N=12.537
• Τυχαιοποιήθηκαν στην ινσουλίνη glargine (με
στοχευμένη FPG ≤95 mg/dL έναντι της
Συνήθους Φροντίδας
• Μέση περίοδος παρακολούθησης 6,2 έτη
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• Ο στόχος αποκατάστασης της νορμογλυκαιμίας με την ινσουλίνη glargine είχε ουδέτερη επίδραση στα
καρδιαγγειακά συμβάματα*
• Η μελέτη ΩRIGIN κατέδειξε την καρδιαγγειακή ασφάλεια της ινσουλίνης glargine
• Τα επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας ήταν 1,00 (ινσουλίνη glargine) έναντι 0,31 ανά 100 ανθρωπο-έτη
• Το μέσο σωματικό βάρος αυξήθηκε κατά 1,6 kg με την ινσουλίνη glargine και μειώθηκε κατά 0,5 kg με την τυπική φροντίδα
• Η ινσουλίνη glargine δεν εμφάνισε αυξημένο κίνδυνο της συχνότητας του καρκίνου σε οποιοδήποτε όργανο ή ιστό
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Καθυστερημένη έναρξη χορήγησης
ινσουλίνης
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Η καθυστερημένη βελτιστοποίηση της θεραπείας αποτελεί μείζονα
πρόκληση για αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαβήτη
• Πολλοί ασθενείς με ΣΔΤ2 θα χρειαστούν ινσουλίνη για να επιτύχουν και να διατηρήσουν
ικανοποιητική ρύθμιση της γλυκόζης λόγω της σταδιακής δυσλειτουργίας των β-κυττάρων
• Υπάρχει ένας αριθμός εμποδίων για τους ασθενείς και τους παρόχους φροντίδας υγείας τα
οποία φαίνεται να εμποδίζουν τη βελτιστοποίηση της θεραπείας τα οποία περιλαμβάνουν
– φόβο της υπογλυκαιμίας
– αύξηση του σωματικού βάρους
– έλλειψη ευέλικτης δοσολογίας
– αίσθηση μη αποτελεσματικότητας και έλλειψη ικανοποίησης από τη θεραπεία

Αυτά τα εμπόδια πρέπει να αμβλυνθούν για να βελτιωθεί η αντιμετώπιση του διαβήτη

1. Grunberger G. Diabetes Obes Metab. 2013;15 Suppl 1:1-5; 2. Owens DR. Diabetes Technol Ther. 2013;15:776-785;
3. Khunti K et al. Diabetes Obes Metab. 2012;14:654-61; 4. Lovshin JA, Zinman B. Nat Rev Endocrinol. 2013;9:635-6;
5. Khunti K et al. Diabetes Care. 2013;36:3411-3417; 6. Peyrot M et al. Diabetes Care. 2005;28:2673-9;
7. Ahrén B. Vasc Health Risk Man. 2013;9:155-163; 8. Peyrot M et al. Prim Care Diabetes. 2010;4 Suppl 1:S11-8;
9. Peyrot M et al. Diabet Med. 2012;29:682-689
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Καθυστερημένη έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη παρά την
αυξημένη HbA1c
• Μελέτη SOLVE: Η μέση HbA1C ασθενών οι οποίοι άρχιζαν θεραπεία με ινσουλίνη ήταν
8.9%
• Σημαντικό ποσοστό των ασθενών είχαν HbA1C >9.0% (41%) και >10.0% (22%)
70

Μελέτη SOLVE
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•Διεθνής μελέτη
παρατήρησης διάρκειας
24 εβδομάδων
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•10 χώρες
•N=17.374
•ΣΔΤ2 με ≥1
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SOLVE, Study of Once Daily Levemir
Khunti K et al. Diabetes Obes Metab. 2012;14:654-61

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς ανησυχούν
σχετικά με την έναρξη της θεραπείας με ινσουλίνη

Μελέτη
DAWN

• 2.061 ασθενείς με ΣΔΤ2 από 13 χώρες
• Το 52% των ασθενών με ΣΔΤ2 που δεν είχαν λάβει ινσουλίνη
στο παρελθόν εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με την έναρξη
θεραπείας με ινσουλίνη

Παρά τις συστάσεις που δίνονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες και την αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα, υπάρχει σημαντική αντίσταση στην έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη

DAWN, Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs Study
UKPDS 33. Lancet. 1998;352:837-853
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Υποβέλτιστη επίτευξη στόχου
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Πολλοί Ευρωπαίοι ασθενείς δεν επιτυγχάνουν τους
στόχους της HbA1C
Ποσοστό ασθενών με HbA1C <7%

n

Μελέτη GUIDANCE
•Αναδρομικά δεδομένα από
Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία (EMR)
•7.597 ενήλικες με ΣΔΤ2

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Ιρλανδία

Ιταλία

Ολλανδία

Σουηδία

Ηνωμένο
Βασίλειο

Σύνολο

1.044

1.056

959

950

984

1.021

550

1.033

7.597

EMR, Ηλεκτρονική Ιατρικά Αρχεία
Stone MA et al. Diabetes Care. 2013;36:2628-38

ΗΠΑ: Οι μισοί ασθενείς δεν επιτυγχάνουν HbA1C <7%
• Από 1998 έως το 2010, το
ποσοστό των ασθενών με
επίτευξη HbA1C <7% φάνηκε να
αυξάνεται με το χρόνο αλλά
παραμένει χαμηλó
• Την περίοδο 2007–2010, μόνο οι
μισοί ασθενείς πέτυχαν
HbA1C<7%
– Μόνο το 78% των ασθενών
πέτυχαν HbA1C <8%

Ποσοστό ασθενών με HbA1C <7%

1988–1994

1999–2002

2003-2006

2007-2010

• Δεδομένα από τις Έρευνες Εθνικής Υγείας και Εξέτασης Διατροφής (NHANES)
• 4.926 ενήλικοι οι οποίοι ανέφεραν οι ίδιοι προηγούμενη διάγνωση διαβήτη
21

Casagrande S et al. Diabetes Care. 2013;36:2271-9

Τα δεδομένα για τη διαχείριση του ΣΔτ2 στην
Ελλάδα είναι περιορισμένα
Επιδημιολογική αναδρομική
μελέτη σε 3 διαβητολογικά
κέντρα , 1 στη περιοχή της
Αθήνας, 2 στη περιοχή του
Πειραιά (Λαίκό, Τζάνειο,
Νίκαια)
•Σύγκριση των ιατρικών
φακέλων όλων των
ασθενών που
παρακολουθούνται τακτικά
στα κέντρα κατά τη διάρκεια
του 2006 (938 αρχεία) με
αυτά που εξετάστηκαν κατά
τη διάρκεια του 2012 (1015
αρχεία)
•Το ποσοστό των ασθενών
που πέτυχαν το στόχο της
HbA1c<7% ήταν 56,1% το
2006 έναντι 53,9% το 2012

Liatis et al, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2009
Liatis S et al. BMC Endocrine Disorders 2014
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Συμμόρφωση με την
ινσουλινοθεραπεία

Η συμμόρφωση με την ινσουλινοθεραπεία είναι γενικά
χαμηλή

• Το ένα τρίτο των ασθενών ανέφερε παράλειψη/μη
συμμόρφωση με την ινσουλινοθεραπεία
τουλάχιστον 1 ημέρα τον τελευταίο μήνα
– Μέσος όρος 3.3 ημερών
• Τα τρία τέταρτα των ιατρών ανέφεραν ότι οι
ασθενείς δεν λαμβάνουν την ινσουλίνη σύμφωνα
με τις οδηγίες τους
– Μέσος χρόνος 4.3 ημερών παράλειψης/μη
συμμόρφωσης με τη βασική ινσουλίνη
– Η προσθήκη γευματικής ινσουλίνης αυξάνει
την πολυπλοκότητα και επιδρά στην
συμμόρφωση στην αγωγή

Μη συμμόρφωση,%
Ιαπωνία

43,8

ΗΠΑ

41,9

ΗΒ

41,4

Γερμανία

39,8

Κίνα

33,3

Τουρκία

24,1

Ισπανία

22,5

Γαλλία

19,4

Σύνολο

33,2

• Διεθνής έρευνα GAPP μέσω διαδικτύου
• Συμμετείχαν 1250 ιατροί οι οποίοι παρακολουθούν ασθενείς με διαβήτη και 1530 ασθενείς που
λαμβάνουν ινσουλινοθεραπεία
24
Peyrot M et al. Diabet Med. 2012;29:682-689

Η μη συμμόρφωση σχετίζεται με την υπογλυκαιμία
• Οι ασθενείς ανέφεραν συχνά παράλειψη, λάθος χρόνο ένεσης ή μείωση των δόσεων
ινσουλίνης :
– Παράλειψη δόσης: 22%
– Λάθος χρόνος ένεσης: 24%
– Μείωσης δόσης: 14%
– Πολλαπλές παρατυπίες στη δοσολογία: 15%
• Οι λανθασμένες χρονικά δόσεις ήταν συχνά όχι από πρόθεση
• Οι μειώσεις ή οι παραλείψεις των δόσεων ήταν συχνά από πρόθεση

Ο φόβος της υπογλυκαιμίας ήταν ένας κοινός λόγος για εκ προθέσεως
παρατυπίες στη δοσολογία
•

Αναφορά από:
– 44% που παρέλειψαν δόσεις
– 51% που μείωσαν τις δόσεις
• International internet GAPP2 survey
• 3042 ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς και 1222 ιατροί
25

Brod M et al. Curr Med Res Opin. 2012;28:1933-46

Η πιθανότητα υπογλυκαιμίας περιορίζει την
εντατικοποίηση της θεραπείας
Θα χορηγούσα
επιθετικότερη
θεραπεία στους
ασθενείς μου εάν δεν
ανησυχούσα για την
υπογλυκαιμία

• Διεθνής έρευνα
GAPP μέσω
διαδικτύου
• Συμμετείχαν 1250
ιατροί οι οποίοι
παρακολουθούν
ασθενείς με διαβήτη

Ιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Ειδικοί

P<0,05

Ποσοστό επαγγελματιών του τομέα της
υγείας, %
• Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι οι ινσουλίνες με μικρότερο κίνδυνο
υπογλυκαιμίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν πιο επιθετικά,
οδηγώντας δυνητικά σε βελτιώσεις της γλυκαιμικής ρύθμισης και
μείωση των επιπλοκών που οφείλονται σε υποβέλτιστα επίπεδα
γλυκαιμικού ελέγχου

Peyrot M et al. Diabet Med. 2012;29:682-689
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Σχετιζόμενες με την ινσουλίνη μεταβολές
του σωματικού βάρους
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Η ανησυχία για το βάρος είναι συχνή
• Στη μελέτη DAWN2, η ανησυχία για το βάρος μεταξύ των ατόμων με ΣΔΤ2 ήταν
συχνή, ιδιαίτερα μεταξύ των ινσουλινοθεραπευόμενων
“Νιώθω πολύ ανήσυχος για το βάρος μου”

• Η ανησυχία για το βάρος σχετίστηκε με μεγαλύτερη προθυμία να ξεκινήσουν
ενέσιμα φάρμακα εκτός από ινσουλίνη
• DAWN2: 8,274 ασθενείς με ΣΔΤ1 και ΣΔΤ2 από 17 χώρες
28

Peyrot M, Skovlund. Poster presented at ADA 2014; Abstract 56-LB. Available at http://ada.scientificposters.com/epsSearchADA.cfm Accessed July 2014

Παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη,
συμμόρφωση και διατήρηση της θεραπείας
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
•Σοβαρότητα συμπτωμάτων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•Οφέλη
•Παρενέργειες
•Κόστος
•Πολυπλοκότητας αγωγής

Petznick A M J Am Osteopath Assoc 2013;113:S6-S16

ΑΣΘΕΝΗΣ
•Προσωπικές απόψεις
•Κατανόηση θεραπευτικού σχήματος

ΓΙΑΤΡΟΣ
•Επικοινωνία
•Προσωπικές απόψεις

“Clinical inertia”

“Psychological insulin
resistance”
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Γιατί χρειαζόμαστε μία άλλη βασική ινσουλίνη;
Επιθυμητές ιδιότητες μιας βασικής ινσουλίνης
•

Βελτιστοποίηση της θεραπείας με βασική ινσουλίνη:
– Με πιο εύκολη και ασφαλή τιτλοποίηση της δόσης
– Χωρίς αύξηση του κινδύνου υπογλυκαιμικών επεισοδίων

Κλινικές ανάγκες

Γλυκαιμική ρύθμιση

Προφίλ
φαρμακοκινητικής/
φαρμακοδυναμικής

•

Μία ένεση ημερησίως με την δυνατότητα ευελιξίας του χρόνου ένεσης

•
•
•
•

Ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση
Διάρκεια: σταθερός έλεγχος γλυκόζης πέραν των 24 ωρών σε όλους τους ασθενείς
Βελτίωση της συμμόρφωσης
Περιορισμένη αύξηση ή συγκράτηση σωματικού βάρους

•

Προφίλ φαρμακοκινητικής-ΦΚ: Προσέγγιση της μηδενικής τάξης κινητικής (zero order kinetics),
μειωμένος λόγος υψηλότερου-χαμηλότερου σημείου (peak to trough ratio)-ένα ΦΚ προφίλ χωρίς
αιχμές
 Πιο σταθερό και μεγαλύτερης διάρκειας φαρμακοδυναμικό προφίλ
 Λιγότερες διακυμάνσεις στον ίδιο ασθενή και μεταξύ των ασθενών
 Προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με εκείνο της ενδογενούς ινσουλίνης

Shah VN et al. Diabetes Technol Ther, 2013;15:727-732 , Ross SA et al. Impact of weight gain on outcomes in type 2 diabetes. Curr Med Res Opin. 2011;27:1431-8
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Gla-300: η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη για τη θεραπεία
του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες

•Η Gla-300 είναι νέας γενιάς βασική ινσουλίνη glargine που όμως δεν είναι βιοϊσοδύναμη
και δεν είναι απ’ ευθείας ανταλλάξιμη με την Gla-100
•Η Gla-300 περιέχει 3πλάσια συγκέντρωση ινσουλίνης glargine ανά mL σε σχέση με τη
Gla-100 (ίδια ποσότητα μονάδων στο ένα τρίτο του όγκου)

Μειωμένη επιφάνεια
«depot»

Gla-100

Gla-300

Η περισσότερο παρατεταμένη
απελευθέρωση ινσουλίνης
glargine από το ίζημα της Gla300 σε σύγκριση με τη Gla-100
αποδίδεται στη μείωση του
όγκου έγχυσης κατά δύο τρίτα,
που έχει ως αποτέλεσμα
μικρότερη επιφάνεια ιζήματος

Η Gla-300 παρουσιάζει τον ίδιο μεταβολισμό με εκείνον της Gla-100 (ο κύριος
κυκλοφορών μεταβολίτης είναι ο Μ1)
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•

ΠΧΠ Toujeo; Steinstraesser A et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16:873-6

Συγκέντρωση ινσουλίνης,
µU/mL

Πιο σταθερό και παρατεταμένο Φαρμακοκινητικό/ Φαρμακοδυναμικό
προφίλ (πέρα των 24 ωρών) με Gla-300 έναντι Gla-100

20
15
10
5
0
3

Ρυθμός έγχυσης γλυκόζης,
mg/kg/λεπτό

Gla-300 0,4 U/kg, n=16
Gla-100 0,4 U/kg, n=17

25

LLOQ

0

6

12

18

24

30

36

0

6

12

18

24

30

36

2
1
0

Χρόνος, ώρες
•
34

Διπλά-τυφλή, διασταυρούμενη μελέτη ευγλυκαιμικού clamp με Gla-300 έναντι Gla-100 σε
30 ασθενείς με ΣΔΤ1
34

•

Becker RH et al. Diabetes Care. 2015;38:637-43

H ινσουλίνη degludec, Gla-300 και PEGlispro παρουσιάζουν
παρατεταμένο προφίλ φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής

Heise T et al. Diabetes Obes Metab. 2012;14:944-950; Heise T et al. Diabet Med. 2002;19:490-495
Jonassen I et al. Pharm Res. 2012;29:2104-2114 , Sinha VP et al. Diabetes Obes Metab. 2014; 16: 344-50, Becker RHA et al. Diabetes Care 2015;38:637–
643

Πίνακας Περιεχομένων
• Μέρος Ι: Έγκαιρη έναρξη ινσουλινοθεραπείας
• Μέρος ΙΙ: Τρέχουσες ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τη θεραπεία με
ινσουλίνη
• Μέρος ΙΙΙ: Κλινική φαρμακολογία της Gla-300
• Μέρος IV: Κλινικό Πρόγραμμα EDITION
• Μέρος V: Σύγκριση βασικών ινσουλινών
• Μέρος VΙ: Σύνοψη
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Τι είναι το πρόγραμμα EDITION;
Το κλινικό πρόγραμμα EDITION αποτελεί μία σειρά διεθνών πολυκεντρικών,
ανοικτών, παράλληλων ομάδων κλινικών μελετών Φάσης III για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ινσουλίνης
glargine 300 U/mL
Συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 3.500 ενήλικες με διαβήτη τύπου 1
ή τύπου 2 που ήταν αρρύθμιστοι με την τρέχουσα θεραπεία.

1. Riddle MC, et al. Diabetes Care. 2014;37(10):2755-62. DOI: 10.2337/dc14-0991, 2. Yki-Järvinen H, et al. Diabetes Care. 2014;37(12):3235-43. DOI: 10.2337/dc14-0990., 3. Bolli GB, et al. Diabetes Obes Metab. 2015:epub
ahead of print. DOI: 10.1111/dom.12438., 4. Home P, et al. Oral presentation abstract #148 presented at EASD, Vienna, September 15–19, 2014. Available from http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/16864. Date
accessed: April 2015., 5. Matsuhisa M, et al. ePoster abstract #975 presented at EASD, Vienna, September 15–19, 2014. Available from http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/17806. Date accessed: April 2015.
6. Terauchi Y, et al. ePoster abstract #976 presented at EASD, Vienna, September
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Ο σχεδιασμός των μελετών EDITION ήταν
σταθερός σε όλο το πρόγραμμα
Gla-300 ± Χ
6 μήνες

6-μηνη
Περίοδος παράτασης

Gla-100 ± Χ

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο (σε όλες τις μελέτες):
η μη-κατωτερότητα έναντι της Gla-100 ως προς τη μείωση της HbA1C
στους 6 μήνες
Κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο:
Νυχτερινή υπογλυκαιμία και/ή η σοβαρή υπογλυκαιμία

•

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43;
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub προ δημοσίευσης]

Πρόγραμμα EDITION

Μελέτες της Gla-300 έναντι Gla-100 σε διαφορετικούς πληθυσμούς

ΣΔΤ2
EDITION 2

EDITION 1
N=807

Βασική ινσουλίνη (≥42
U/ημέρα) +
γευματική ινσουλίνη +
OAD

EDITION 4

N=811

Βασική ινσουλίνη (≥42
U/ημέρα) + OAD

EDITION 3

BB

BOT

N=241

N=549

EDITION JP 1

EDITION JP 2

N=878

Πρωτοθεραπευόμενοι με
ινσουλίνη
+ OAD

ΣΔΤ1

BB

N=243

Το σύνολο των μελετών ήταν φάσης 3, ηλικία συμμετεχόντων ≥18 ετών, αναλογία τυχαιοποίησης 1:1
BB=βασική-bolus θεραπεία, BOT=μόνο βασική θεραπεία, GLP-1=αγωνιστής του υποδοχέα του GLP-1, OAD=από του στόματος
αντιδιαβητικά δισκία, SU=σουλφονυλουρία, ΣΔΤ1=σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, ΣΔΤ2=σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
•

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43;
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub ahead of print];
Terauchi Y et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 976; Matsuhisa M et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 975
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EDITION 1
N=807
NCT01499082

EDITION 2
N=811
NCT01499095

EDITION 3
N=878
NCT01676220

EDITION 4
N=549
NCT01683266

EDITION JP 1
N=243
NCT01689129

EDITION JP 2
N=240
NCT01689142

Πληθυσμός

ΣΔΤ2 με υψηλή
δόση βασικής
ινσουλίνης
≥42U/ημέρα

ΣΔΤ2 με υψηλή δόση
βασικής
ινσουλίνης≥42U/ημέρα

ΣΔΤ2 που δεν
έχει λάβει
ινσουλίνη

ΣΔΤ1

ΣΔΤ1

ΣΔΤ2 με βασική
ινσουλίνη

Άλλες θεραπείες που
μειώνουν τη γλυκόζη

Γευματική
ινσουλίνη
(ανάλογο ταχείας
δράσης)

OAD (εκτός SU)

OAD (εκτός SU)
ή/και
αγωνιστές GLP1R

Γευματική
ινσουλίνη
(ανάλογο ταχείας
δράσης)

Γευματική ινσουλίνη
(ανάλογο ταχείας
δράσης)

SU ή/και γλινίδη

Δοσολογία βασικής
ινσουλίνης

Βράδυ

Βράδυ

Βράδυ

Πρωί ή βράδυ

Βράδυ

Βράδυ

Χρόνος ένεσης
βασικής ινσουλίνης

Σταθερά κάθε
24ωρο

Σταθερά κάθε 24ωρο

Σταθερά κάθε
24ωρο

Σταθερά κάθε
24ωρο

Σταθερά κάθε
24ωρο

Σταθερά κάθε
24ωρο

Περίοδος
παράτασης:
σταθερός χρόνος
+/- 3 h

Περίοδος παράτασης:
σταθερός χρόνος +/- 3 h

-

-

-

-

Πρωτεύον
καταληκτικό σημείο
HbA1c

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ανάλυση
ανταποκρινόμενων

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Κύριο δευτερεύον
καταληκτικό σημείο
Νυχτερινή
υπογλυκαιμία και/ή η
σοβαρή
υπογλυκαιμία
εβδ9.Μ6

✔

✔

✔

-

-

-

Ενδελεχής ανάλυση
υπογλυκαιμίας

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DTSQs

DTSQs

DTSQs, HFS-II,
EQ-5D

DTSQs, HFS-II,
EQ-5D

DTSQs

DTSQs

Πένα

SoloSTAR

SoloSTAR

Tactipen

Tactipen

Tactipen

Tactipen

Αυξήσεις ινσουλίνης

3 μονάδες

3 μονάδες

1,5 μονάδες

1,5 μονάδες

1,5 μονάδες

1,5 μονάδες

Ευέλικτος χρόνος
ένεσης

HR-QoL

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]; Bolli GB et al. Poster presentation at
EASD 2014; Abstract 947; Terauchi Y et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 976; Home PD et al. Oral presentation at EASD 2014; Abstract 148; Matsuhisa M et al. Poster presentation
at EASD 2014; Abstract 975; Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949; Jeandidier N et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 961
Data on file, EDITION 3 CSR pg 28, 33, 47-49; EDITION JP 2 CSR pg 29, 50; EDITION 4 CSR pg 22, 25, 41, 48-50; EDITION JP 1 CSR pg 28, 29, 33, 49

Τιτλοποίηση βασικής ινσουλίνης στις μελέτες
EDITION 1, 2 και 3
Gla-300 ή Gla-100 χορηγούνταν πάντα το βράδυ στις μελέτες ΣΔΤ2
Η μέση τιμή SMPG νηστείας κατά την αυτομέτρηση της γλυκόζης στο
πλάσμα από τις τελευταίες 3 ημέρες κυμαινόταν ως εξής:
≥140 mg/dL

+6

>100 και <140 mg/dL

+3

Γλυκαιμικός στόχος: 80–100 mg/dL

Καμία μεταβολή
-3
ή στη διακριτική ευχέρεια του
ερευνητή

<80 mg/dL

•

EDITION 1 και 2: αρχική δόση των Gla-300 ή Gla-100, για τους συμμετέχοντες που
χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν Gla-100 ή άπαξ ημερησίως NPH, ήταν η δόση βασικής
ινσουλίνης που χρησιμοποιήθηκε τις 3 ημέρες πριν από την τυχαιοποίηση, ενώ για εκείνους
που ελάμβαναν προηγουμένως NPH συχνότερα από μία φορά την ημέρα, η νέα ημερήσια
δόση της βασικής ινσουλίνης μειώθηκε κατά ~20%

•

ΕDITION 3: Η δόση έναρξης των Gla-300
πρωτοθεραπευόμενους με ινσουλίνη ασθενείς

41
•

Προσαρμογές δόσης
Gla-300 ή Gla-100, U/day

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43;
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94

και

Gla-100

ήταν

0,2

U/kg

στους

Μετα-ανάλυση σε επίπεδο ασθενούς του
προγράμματος EDITION στο ΣΔΤ2

42

•

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43;
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ
δημοσίευσης]
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Παρόμοιες μειώσεις HbA1C έναντι Gla-100 σε
όλες τις μελέτες του ΣΔΤ2
Συγκεντρωτική ανάλυση για το πρόγραμμα
Συγκεντρωτική ανάλυση για το
EDITION
1-2-3 T2DM
πρόγραμμα EDITION
1-2-3 T2DM
Μέση (SE) HbA1C, mmol/mol

Μέση (SE) HbA1C, %

69

8,4

67

8,2

65

8,0

63

7,8

61

7,6

59

7,4
7,2
7,0

57

Gla-300 n=1247
Gla-100 n=1249
Έναρξη

Εβδομάδα 12

55
53

Μήνας 6

Στοιχεία μελετών EDITION για
κάθε ασθενή:

EDITION 1
Διαφορά: 0,00%
95% CI –0,11 έως 0,11%

EDITION 2
Διαφορά: –0,01%
95% CI –0,14 έως 0,12%

EDITION 3
Διαφορά: 0,04%
95% CI –0,09 έως 0,17%

Η βελτίωση της HbA1C δεν επηρεάστηκε από το φύλο, την ηλικία, τη διάρκεια του διαβήτη (<10 έτη και ≥10
έτη), η HbA1C κατά την έναρξη (<8% ή ≥8%) ή τον αρχικό ΔΜΣ
43
•

Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ δημοσίευσης]; Riddle MC et al. Diabetes Care.
2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43; Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; ΠΧΠ Gla-300.
Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/000309/WC500047935.pdf. Accessed June 2015

Πιο παρατεταμένη μείωση της HbA1C στο 1 έτος με Gla-300
έναντι Gla-100

Gla-300
Gla-100

Συγκεντρωτική
ανάλυση για το
πρόγραμμα
EDITION 1-2-3
στο ΣΔΤ2 στο 1
έτος

Gla-100

n=1235

1142

1058

1010

953

Gla-300

n=1239

1134

1070

1023

977

Ritzel R et al. Poster presentation at ADA 2015; Abstract 1030-P

Η Gla-300 οδήγησε σε μείωση της υπογλυκαιμίας, στο ΣΔΤ2 ακόμη και κατά τη
διάρκεια της φάσης τιτλοποίησης
Επίπτωση επιβεβαιωμένης (BG≤70 mg/dl) ή σοβαρής υπογλυκαιμίας
Gla-300

EDITION 1

Συμμετέχοντες με ≥1 επιβεβαιωμένη (≤70 mg/dL [3,9 mmol/L])
ή σοβαρή υπογλυκαιμία (%)

Οποιαδήποτε χρονική
στιγμή (24 ώρες)

Gla-100

Νυκτερινή
(00:00–05:59)

EDITION 2

Οποιαδήποτε χρονική
στιγμή (24 ώρες)

Κύριο δευτερεύον
καταληκτικό σημείο
-21%, Ρ = 0,0045

Νυκτερινή
(00:00–05:59)

Κύριο δευτερεύον
καταληκτικό σημείο
-23%, Ρ = 0,038

EDITION 3
Κύριο δευτερεύον
καταληκτικό σημείο
-11%, P=0,454

Οποιαδήποτε χρονική
στιγμή (24 ώρες)

Νυκτερινή
(00:00–05:59)
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Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43; Data on file, saf_hypo_ph2_3 pg 221, 222,
275-6; Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Bolli GB et al. Oral presentation at ADA 2014; Abstract 68-OR; Gla-300 SmPC. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000309/WC500047935.pdf. Accessed June 2015

Gla-300: Μειώσεις στην επιβεβαιωμένη ή σοβαρή υπογλυκαιμία και στην
επιβεβαιωμένη συμπτωματική υπογλυκαιμία οποιαδήποτε χρονική
στιγμή (24 ώρες) στο ΣΔΤ2
Συγκεντρωτική ανάλυση των μελετών EDITION 1-2-3 στο ΣΔΤ2 από την Έναρξη έως το Μήνα 6
Ποσοστό συμμετεχόντων με ≥1 υπογλυκαιμικά επεισόδια

Gla-300 Gla-100
%
%

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή (24 ώρες)
επιβεβαιωμένη (BG≤70 mg/dL) ή σοβαρή
επιβεβαιωμένη συμπτωματική (BG≤70 mg/dL)
Σοβαρή

0,1

0,3

Ευνοείται η Gla-300

1

3,0

Σχετικός κίνδυνος
(95% Cl)

65,5

72,0

0,91 (0,87-0,96)

49,6

56,4

0,88 (0,82-0,94)

2,3

2,6

0,85 (0,52-1,39)

Ευνοείται η Gla-100

10,0

Σταθερά αποτελέσματα στο σύνολο του προγράμματος
Σχετικός κίνδυνος (95% CI) για την επιβεβαιωμένη (BG≤70 mg/dL) ή τη σοβαρή
υπογλυκαιμία οποιαδήποτε χρονική στιγμή (24 ώρες) από την Έναρξη έως το Μήνα 6

46

Πληθυσμός ασφαλείας
•

EDITION 1

0,93 (0,88 έως 0,99)

EDITION 2

0,90 (0,83 έως 0,98)

EDITION 3

0,88 (0,77 έως 1,01)

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43;
46
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ δημοσίευσης]

Gla-300: Μειώσεις στη νυκτερινή επιβεβαιωμένη ή σοβαρή
υπογλυκαιμία και στην επιβεβαιωμένη συμπτωματική υπογλυκαιμία στο
ΣΔΤ2
Συγκεντρωτική ανάλυση των μελετών EDITION 1-2-3 στο ΣΔΤ2 από την Έναρξη έως το Μήνα 6
Ποσοστό συμμετεχόντων με ≥1 υπογλυκαιμικά επεισόδια

Gla-300 Gla-100
%
%

Νυκτερινή υπογλυκαιμία (00:00–05:59)

Σχετικός κίνδυνος
(95% Cl)

επιβεβαιωμένη (BG≤70 mg/dL) ή σοβαρή

30,0

39,8

0,75 (0,68-0,83)

επιβεβαιωμένη συμπτωματική (BG≤70 mg/dL)

23,3

31,1

0,75 (0,66-0,85)

Σοβαρή

0,6

1,0

0,71 (0,32-1,59)

0,1

0,3

1

Ευνοείται η Gla-300

3,0

Ευνοείται η Gla-100

10,0

Σταθερά αποτελέσματα στο σύνολο του προγράμματος
Σχετικός κίνδυνος (95% CI) για την επιβεβαιωμένη (BG≤70 mg/dL) ή τη σοβαρή νυκτερινή υπογλυκαιμία
Έναρξη έως το Μήνα 6

EDITION 1

0,78 (0,68 έως 0,89)

EDITION 2

0,71 (0,58 έως 0,86)

EDITION 3

0,76 (0,59 έως 0,99)
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•

Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ δημοσίευσης];
Data on file, Meta-analysis T2DM_pack_2014-05-28.doc, pg 10; Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62;
Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43; Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94
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Gla-300 έναντι Gla-100 στο ΣΔΤ2
Καλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ HbA1C
και υπογλυκαιμίας:
Χαμηλότερος κίνδυνος νυκτερινής
υπογλυκαιμίας σε όλα τα επίπεδα
HbA1C

Συγκεντρωτική ανάλυση στο ΣΔΤ21,2

Ασθενείς με ≥1 επεισόδιο από
την Έναρξη έως το Μήνα 6, %

Νυκτερινή επιβεβαιωμένη
(BG≤54 mg/dL)

Νυκτερινή επιβεβαιωμένη (BG≤70
mg/dl) ή σοβαρή

–25%

–33%

Gla-100 Gla-300
Σχετικός κίνδυνος
(95% CI)
0,67 (0,53-0,86)

Gla-100 Gla-300
Σχετικός κίνδυνος
(95% CI)
0,75 (0,68-0,83)

Εκτιμώμενος αριθμός επεισοδίων ανά
συμμετέχοντα-έτος από την Εβδομάδα 9 έως το Μήνα 6

Μειώνει το ποσοστό των
ασθενών που εμφανίζουν
νυκτερινή υπογλυκαιμία

EDITION 2 στο ΣΔΤ23

Επιβεβαιωμένη (BG≤70 mg/dL) ή
σοβαρή

25

Gla-300
Gla-100

20
15

p=0,159

10
5
0

Οποιαδήποτε
χρονική στιγμή
(24 ώρες)

p=0,010 Νυκτερινή

4

5

6

7

8

9

10 11

12

HbA1C το Μήνα 6 (%)
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1. Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ δημοσίευσης]; 2. Data on file, Meta-analysis
T2DM_pack_2014-05-28.doc, pg 10; 3. Προσαρμογή από Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43

Ο διαβήτης
&
Συγκεντρωτική ανάλυση για το πρόγραμμα EDITION 1-2-3
στο ΣΔΤ2
οι επιπλοκές του
στο 1 έτος
οδήγησαν σε 5,1
εκατομμύρια
θανάτους
το 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Gla-300 συσχετίστηκε με πιο παρατεταμένο γλυκαιμικό έλεγχο, ελαττωμένο
κίνδυνο νυκτερινής και οποιασδήποτε υπογλυκαιμίας στο 1 έτος έναντι Gla-100

49
Ritzel R et al. Poster presentation at ADA 2015; Abstract 1030-P

Κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με ΣΔΤ1
•PDY 12777
•EDITION 4

50
Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub ahead of print];
Bergenstal RM et al. Προφορική παρουσίαση στο ATTD 2015. Diabetes Tech Ther 2015;17(Suppl 1):A16-17 (abstract no. 39);
Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949

Gla-300: Παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη Gla-100 στη μείωση
της HbA1C στο ΣΔΤ1
EDITION 4

Gla-100
Gla-300

Παρατηρήθηκαν συγκρίσιμες μειώσεις HbA1C
ανεξάρτητα από την ώρα ένεσης (πρωί ή απόγευμα)
Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17.
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Μελέτη CGM σε ασθενείς με ΣΔΤ1 (PDY 12777)

Εκτίμηση του ελέγχου γλυκόζης με άπαξ ημερησίως πρωινή ή βραδινή
χορήγηση Gla-300 ή Gla-100

•

Πολυκεντρική, 16-εβδομάδων, 2-περιόδων, διασταυρούμενη μελέτη
παράλληλων ομάδων φάσης 2 (Ν=59)
Περίοδος screening

Οι συμμετέχοντες
τυχαιοποιήθηκαν
1:1:1:1
Ενήλικοι (18–70 ετών) με
ΣΔΤ1, HbA1c ≤9,0%
>1 έτος σε θεραπεία με
ινσουλίνη βραχείας δράσης
Εβδομάδα

Θεραπεία ανοιχτής
επισήμανσης περίοδος Α

Θεραπεία ανοιχτής
επισήμανσης περίοδος B

Gla-300
πρωινή

Gla-300
βραδινή

Gla-300
βραδινή

Gla-300
πρωινή

Gla-100
πρωινή

Gla-100
βραδινή

Gla-100
βραδινή

Gla-100
πρωινή

0

Έως και 4 εβδομάδες βελτιστοποίηση προσαρμογή δόσης
της βασικής ινσουλίνης άπαξ ημερησίως
6 εβδομάδων

7–8

Η άπαξ ημερησίως
δόση της ινσουλίνης
τιτλοποιήθηκε
για FPG 80–130 mg/dL
προστιθέμενη στη
γευματική ινσουλίνη

15–16

CGM
προσαρμογή δόσης
CGM
2 εβδομάδων
6 εβδομάδων
2 εβδομάδων
με σταθερή δόση
με σταθερή δόση
52

Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949;
Bergenstal RM et al. Diabetes Tech Ther 2015;17(Suppl1):A16-17 (abstract no. 39)

Απόλυτες τιμές,
μέση τιμή (SE)
(mg/dL)

SDT Συνολική
μεταβλητότητα
τυπικής
απόκλισης

SDw
Μεταβλητότητα
εντός μιας
ημέρας

SDdm
Μεταβλητότητα
μεταξύ
των ημερήσιων
μέσων τιμών

SDb
Μεταβλητότητα
μεταξύ ημερών
(για την ίδια
ώρα της
ημέρας)

Gla-300

11
10
9
8
Πρωί

7
0

2

4

6

8

Βράδυ
10

12

14

16

18

20

22

24

Gla-100

11
10

% μεταβολής στη μέτρηση
μεταβλητότητας με Gla-300
έναντι Gla-100

Μέσος όρος προφίλ γλυκόζης, μέση τιμή (SE), mmol/L

Πιο σταθερά προφίλ γλυκόζης με τη Gla-300
συγκριτικά με τη Gla-100, ανεξάρτητα από την
ώρα ένεσης (πρωί ή βράδυ)

Ευνοείται
Gla-300

9
8
Πρωί

7
0

2

4

6

8

Βράδυ
10

12

14

16

18

20

22

24

Χρόνος (ώρες)
Μέσος όρος προφίλ γλυκόζης 24ώρου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων
κάθε περιόδου θεραπείας (πληθυσμός συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης, περίοδος
συγκεντρωτικών δεδομένων Α + Β)

Όλες οι μετρήσεις για τη μεταβλητότητα της
γλυκόζης σε κάθε ασθενή, εντός και μεταξύ των
ημερών, ήταν αριθμητικά χαμηλότερες για τους
συμμετέχοντες που ελάμβαναν Gla-300 έναντι Gla100

• Διασταυρούμενη μελέτη CGM, παράλληλων ομάδων, φάσης 2 με ένεση Gla-300 έναντι Gla-100 είτε το πρωί είτε το βράδυ σε
59 ασθενείς με ΣΔΤ1
Bergenstal RM et al. Προφορική παρουσίαση στο ATTD 2015. Diabetes Tech Ther 2015;17(Suppl 1):A16-17 (abstract no. 39);
Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949

Ευνο
είται
Gla300

EDITION 4:
-Συγκρίσιμη επίπτωση επιβεβαιωμένης ή σοβαρής υπογλυκαιμίας με Gla-300 έναντι Gla-

100 στο ΣΔΤ1
-Λιγότερη νυκτερινή υπογλυκαιμία με Gla-300 κατά τη διάρκεια των πρώτων 8 εβδομάδων
Gla-300
Συνολικός μέσος αριθμός επιβεβαιωμένων
(BG≤70 mg/dL ) ή σοβαρών επεισοδίων

6
5

Gla-100
Νυχτερινή υπογλυκαιμία (00:00–05:59)
Σχετικός κίνδυνος
0,82
(95% CI 0,70-0,96)

Σχετικός κίνδυνος
1,06
(0,92-1,23)

Σχετικός
κίνδυνος 0,98
(0,88-1,09)

Έναρξη έως
Εβδομάδα 8

Εβδομάδα 9
έως το Μήνα 6

Έναρξη έως
το Μήνα 6

4
3
2
Rate Ratio 0,90
(95% CI 0,71 έως 1,14)

1
0

0

4

20
8
12
16
Χρόνος (εβδομάδες)

Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249.

24

28

Χαμηλότερος κίνδυνος νυκτερινής
υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια των πρώτων 8
εβδομάδων και παρόμοιο αποτέλεσμα από την
Έναρξη έως το Μήνα 6

Πρόσθετα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα
EDITION
• Δόση βασικής ινσουλίνης
• Ασφάλεια
• Σωματικό βάρος
• Ευελιξία ως προς την ώρα χορήγησης της δόσης

55

Δόση Gla-300

Μέση ημερήσια
δόση βασικής
ινσουλίνης,
U/kg

EDITION 1

EDITION 2

EDITION 3

EDITION 4

Gla-300

Gla-100

Gla-300

Gla-100

Gla-300

Gla-100

Gla-300

Gla-100

Στην Έναρξη

0,67

0,67

0,64

0,66

0,19

0,19

0,32

0,32

Μήνας 6

0,98

0,88

0,93

0,85

0,62

0,53

0,47

0,40

Σχετική διαφορά
για Gla-300
έναντι Gla-100,%

+11,55

+10,44

+16,58

+15,98

Χαμηλότερη βιοδιαθεσιμότητα της Gla-300 λόγω αυξημένου χρόνου παραμονής στην υποδόρια
αποθήκη, με αποτέλεσμα την επιπλέον έκθεση στις πεπτιδάσες ιστού

56
Data on file, E19_Insulin dose_Absolute and Relative differences_M12_2014-09-03.doc, pg 6, 12, 14, 22;
Becker RH et al. Diabetes Care. 2015;38:637-43; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014;37:3235-43; Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62;
Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94; Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub προ δημοσίευσης]

Προφίλ ασφάλειας της Gla-300
Αναλογία
ασθενών, %

ΣΔΤ2
EDITION 1
BB

EDITION 2
BOT switch

Similar safety profiel
Gla-300
Gla-100 Gla-300
M1 metabolite
ΑΕ που προκύπτουν
από τη θεραπεία

ΣΔΤ1
EDITION 3
BOT start

EDITION 4

Gla-100

Gla-300

Gla-100

Gla-300

Gla-100

56.4

54.2

58.8

50.7

56.8

55.9

60.9

58.2

Σοβαρές TEAE

6.4

5.2

3.7

3.7

5.5

5.9

6.2

8.0

ΑΕ που προκύπτουν
από τη θεραπεία που
οδηγούν σε διακοπή

1.5

1.7

1.5

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

• Τα προφίλ ασφάλειας των Gla-300 και Gla-100 το Μήνα 6 ήταν παρόμοια

Data on file, EDITION 1 CSR, pg 125; EDITION 2 CSR, pg 124; EDITION 3 CSR pg 139;
Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub ahead of print]
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Ώρα χορήγησης της Gla-300
•

Πρωινή έναντι βραδινής ένεσης στο ΣΔΤ1: Στην EDITION 4, δεν υπήρχαν κλινικά
σημαντικές διαφορές στη βελτίωση της HbA1C ή στην υπογλυκαιμία μεταξύ της
πρωϊνής ή της βραδινής ένεσης με Gla-300 (επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τα
ευρήματα της μελέτη CGM στο ΣΔΤ1)

•

Στις υπο-μελέτες EDITION 1 & 2, η ευελιξία ως προς την ώρα χορήγησης της
δόσης (24± 3 ώρες) δεν είχε καμία επίδραση στο γλυκαιμικό έλεγχο και στην
επίπτωση της υπογλυκαιμίας
Ευέλικτη δοσολογία

Ευέλικτη
δοσολογία
(n=99)

Σταθερή
δοσολογία
(n=95)

50
40

HbA1c,%

30

Μήνας 6, μέση τιμή
(SD)

7,30 (0,93)

7,30 (0,96)

Μήνες 6-9, μέση
μεταβολή LS (SE)

0,05 (0,06)

0,00 (0,07)

Μέση διαφορά LS
(95% CI)

Σταθερή δοσολογία

60

Ποσοστό συμμετεχόντων με
≥1 υπογλυκαιμικά επεισόδια

Συγκεντρωτικά
δεδομένα από τις
υπο-μελέτες
EDITION 1 & 2
(mITT)

0,05 (-0,13 έως 0,23)

20
10
0

Επιβεβαιωμένη
(BG≤70 mg/dL )
ή σοβαρή
οποιαδήποτε χρονική στιγμή (24 ώρες)

Επιβεβαιωμένη
(BG≤70 mg/dL )
ή σοβαρή νυκτερινή
(00:00 έως 05:59)

Συγκεντρωτικά δεδομένα από τις υπο-μελέτες EDITION 1 και 2
(πληθυσμός ασφαλείας)
58
Home PD et al. Diabetes Care. 2015 Jun 17. pii: dc150249. [Epub ahead of print]; Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract
949; Riddle et al. Poster presentation at ATTD 2015; Diabetes Tech Ther 2015; 17 (Suppl1): A102-103 (abstract no. 234)

59
Klonoff D et al., J Diabetes Sci Technol. 2015 Aug 26. pii: 1932296815601441. [Epub ahead of print]

Πίνακας Περιεχομένων
• Μέρος Ι: Έγκαιρη έναρξη ινσουλινοθεραπείας
• Μέρος ΙΙ: Τρέχουσες ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τη θεραπεία με
ινσουλίνη
• Μέρος ΙΙΙ: Κλινική φαρμακολογία της Gla-300
• Μέρος IV: Κλινικό Πρόγραμμα EDITION
• Μέρος V: Σύγκριση βασικών ινσουλινών
• Μέρος VΙ: Σύνοψη
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Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014; 30: 104–119.

«Επιβεβαιωμένη» νυχτερινή
υπογλυκαιμία στο κλινικό πρόγραμμα BEGIN

«Επιβεβαιωμένη» νυχτερινή
υπογλυκαιμία στο κλινικό
πρόγραμμα BEGIN +2 ώρες

Όταν προστεθούν 2 ώρες στη νυχτερινή περίοδο (0.01 – 8.00
π.μ.), οι διαφορές στα ποσοστά της νυκτερινής υπογλυκαιμίας
δεν είναι σημαντικές
FDA Briefing Document NDA 203313 and NDA 203314 for Nov 8th 2012 Meeting
EMDAC

Μεθοδολογικά ζητήματα στις μελέτες Φάσης III
της ινσουλίνης degludec
Χαρακτηριστικό

Κλινικές επιπτώσεις

Αποκλεισμός ασθενών υψηλού κινδύνου

Ασθενείς με υπογλυκαιμική άγνοια και εκείνοι με υψηλή συχνότητα των υπογλυκαιμικών
επεισοδίων αποκλείστηκαν, περιορίζοντας την ικανότητα γενίκευσης των ευρημάτων

Διαφορετικός χρόνος χορήγησης της
ινσουλίνης

Ανάλυση υπογλυκαιμιών

Bias στον χρονικό προσδιορισμό των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (ιδίως νυχτερινά επεισόδια)
που βασίζονται σε διαφορετικά φαρμακοδυναμικά προφίλ της ινσουλίνης degludec και του
συγκριτικού φαρμάκου. Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης δράσης
μείωσης της γλυκόζης διαφέρει μεταξύ της ινσουλίνης degludec και της ινσουλίνης glargine
Στις περισσότερες μελέτες, η degludec χορηγείτο την ώρα του δείπνου (8μμ) και αναμενόταν
να εμφανίσει μέγιστη δράση στις 12 ώρες μετά την ένεση ή το πρωί
Η glargine χορηγείτο την ώρα της βραδινής κατάκλισης (10μμ) και αναμενόταν να εμφανίσει
μέγιστη δράση στις ~ 4-6 ώρες μετά την ένεση.
Επιλογή της γλυκόζης πλάσματος cut-off (<56 mg/dL ) σε μία σφιχτή treat to target θεραπεία
μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή αναφορά των επεισοδίων υπογλυκαιμίας, όπως ορίζεται από
τον ορισμό της ADA (<70 mg/dL)

Υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης (20% στο
ΣΔτ2 και 15% στο ΣΔτ1)

Πιθανή πηγή μεροληψίας, αν και η ανάλυση από το πρωτόκολλο ανέφερε παρόμοια ευρήματα

Άνιση τυχαιοποίηση

Η άνιση τυχαιοποίηση (2:1 και 3:1) σε αρκετές μελέτες μπορεί να έχει συμβάλει στην
διεύρυνση των διαστημάτων εμπιστοσύνης

1. Tahrani AA, et al. Lancet 2012;379: 1465-7
2. Burch D, et al. Lancet 2012; 379: 2240
Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014; 30: 104–119

.
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Σύγκριση βασικών ινσουλινών

Παράμετρος
Μη κατωτερότητα στη
μεταβολή της ΗbA1c%
Μείωση υπογλυκαιμίας
οποιαδήποτε χρονική
στιγμή (24 ώρες) (0-6
μήνες)
Μείωση της νυκτερινής
υπογλυκαιμίας (0-6 μήνες)
Συνεπής μείωση της
υπογλυκαιμίας με όλους
τους ορισμούς

Gla-300 έναντι
Gla-1003

Degludec έναντι
Gla-1002

NPH έναντι
Gla 1001

√
√

√
Χ

√
Χ

√
√

√
Χ

Χ
Χ

Προσαρμογή από :1. Riddle MC, Diabetes Care. 2003 Nov;26(11): 3080-6, 2 Owens DR, Diabetes Metab Res Rev. 2014 Feb;30(2):104-19.
3 Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Apr 30. doi: 10.1111/dom.12485 [Epub προ δημοσίευσης], 4.ORIGIN Trial Investigators. N Engl J Med.
2012 Jul 26;367(4):319-28, ΠχΠ Toujeo
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Πίνακας Περιεχομένων
• Μέρος Ι: Έγκαιρη έναρξη ινσουλινοθεραπείας
• Μέρος ΙΙ: Τρέχουσες ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τη θεραπεία με
ινσουλίνη
• Μέρος ΙΙΙ: Κλινική φαρμακολογία της Gla-300
• Μέρος IV: Κλινικό Πρόγραμμα EDITION
• Μέρος V: Σύγκριση βασικών ινσουλινών
• Μέρος VΙ: Σύνοψη
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Παραμένουσες ανεκπλήρωτες ανάγκες και
προκλήσεις με τη θεραπεία βασικής ινσουλίνης
Μεταξύ του κινδύνου υπογλυκαιμίας και του επιθυμητού γλυκαιμικού ελέγχου
εξακολουθεί να υπάρχει ένας συμβιβασμός
Οι ασθενείς συμβιβάζονται, μεταξύ του φόβου της υπογλυκαιμίας και του
γλυκαιμικού ελέγχου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή συμμόρφωση
από μέρους τους
Όταν το επίπεδο της
HbA1C είναι πάνω από
7%, υπάρχουν 38%
περισσότερες
μακροαγγειακές
και 40% περισσότερες
μικροαγγειακές
επιπλοκές ανά 1%
αύξηση της HbA1C

• >70% των ιατρών
τιτλοποιούν λιγότερο
επιθετικά λόγω του φόβου
εμφάνισης υπογλυκαιμίας
• 25–75% των ασθενών
τροποποιούν τη δόση
ινσουλίνης μετά από ένα
υπογλυκαιμικό επεισόδιο

1 Ahrén B. Vasc Health Risk Man. 2013;9:155-63; 2 Peyrot M et al. Diabetes Med. 2012;29:682–89;
3. Brod M et al. Curr Med Res Opin. 2012;28:1947-58; 4. Fidler C et al. J Med Econ. 2011;14:646–55;
5. Leiter LA et al. Can J Diabetes. 2005;29:186-92; 6. Brod M et al. Value Health. 2011;14:665-71;
7. Baser O et al. Clinicoecon Outcomes Res. 2013;5:497-505; 8. Larkin ME et al. Diabet Med. 2010;27:451-8;
9. Casagrande S et al. Diabetes Care. 2013;36:2271-9; 10. Zoungas S et al. Diabetologia. 2012;55:636-43

Λιγότερο από το 50%
των ινσουλινοθεραπευόμενων
ασθενών βρίσκονται
εντός του
γλυκαιμικού στόχου
τους

Gla-300
Η Gla-300, η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη, σε σύγκριση με τη Gla-100,
παρέχει:
1. Πιο παρατεταμένο ΦΚ/ΦΔ προφίλ με σταθερό έλεγχο γλυκόζης αίματος πέρα
των 24 ωρών και χαμηλότερη μεταβλητότητα της γλυκόζης
2. Συγκρίσιμη μείωση της HbA1C στις (Treat to Target) τυχαιοποιημένες κλινικές
μελέτες στο ΣΔΤ2 , όπως και στο ΣΔΤ1
3. Χαμηλότερος κίνδυνος επιβεβαιωμένης ή σοβαρής υπογλυκαιμίας κατά τη
διάρκεια της νύχτας και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμη και κατά τη
διάρκεια των πρώτων 8 εβδομάδων (περίοδος τιτλοποίησης) στο ΣΔΤ2
4. Παρόμοιος κίνδυνος επιβεβαιωμένης ή σοβαρής υπογλυκαιμίας στο ΣΔΤ1
5. Πιο σταθερó προφίλ γλυκόζης ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα των
ενέσεων στο ΣΔΤ1
6. Παρόμοια συνολική ασφάλεια και ανοχή το οποίο υποστηρίζει τη μακροχρόνια
καρδιαγγειακή ασφάλεια (Μελέτη ΩRIGIN)
7. Ίδιο μεταβολισμό με εκείνον της Gla-100 (Μ1)
8. Βελτιωμένη και ιδιαίτερα φιλική πένα χορήγησης Toujeo SoloStar
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Η ινσουλίνη (Gla-300) είναι ένα σωστό φάρμακο που:
• Μπορεί να δοθεί στο σωστό χρόνο
• Μπορεί να χορηγηθεί στη σωστή δόση
• Χορηγείται με λάθος αλλά καλύτερο από τις υπόλοιπες
ινσουλίνες τρόπο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

• BACK UP

•

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Toujeo 300 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

•

Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες

•

Δοσολογία
Το Toujeo είναι μία βασική ινσουλίνη για εφάπαξ ημερησίως χορήγηση οποιαδήποτε
χρονική στιγμή της ημέρας, κατά προτίμηση, την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

•

Ευελιξία ως προς την ώρα χορήγησης της δόσης
Όποτε χρειάζεται, οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν το Toujeo έως και 3 ώρες πριν
ή μετά από τη συνήθη ώρα χορήγησης (βλ. παράγραφο 5.1)
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Αναφορές στη ΠχΠ
•
•
•
•

•
•
•

Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Το Toujeo είναι για εφάπαξ ημερησίως χορήγηση με γευματική ινσουλίνη και απαιτεί
εξατομικευμένες αναπροσαρμογές της δόσης.
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση έναρξης είναι 0,2 μονάδες/kg ακολουθούμενη από
εξατομικευμένες αναπροσαρμογές της δόσης.
Μετάβαση μεταξύ ινσουλίνης glargine 100 μονάδων/ml και Toujeo
Η ινσουλίνη glargine 100 μονάδες/ml και το Toujeo δεν είναι βιοϊσοδύναμα και δεν είναι
απ’ ευθείας ανταλλάξιμα.
Κατά τη μετάβαση από ινσουλίνη glargine 100 μονάδων/ml στο Toujeo, αυτή μπορεί να
γίνει σε βάση μονάδας-προς-μονάδα, αλλά μια υψηλότερη δόση (περίπου 10-18%)
ενδέχεται να χρειαστεί για την επίτευξη του εύρους-στόχου για τα επίπεδα γλυκόζης
πλάσματος.
Κατά τη μετάβαση από το Toujeo σε ινσουλίνη glargine 100 μονάδων/ml, η δόση πρέπει να
μειώνεται (περίπου 20%) για να ελαττωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.
Η μετάβαση από εφάπαξ ημερησίως χορηγούμενες βασικές ινσουλίνες σε εφάπαξ
ημερησίως χορηγούμενο Toujeo μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά μονάδα με βάση την
προηγούμενη δόση βασικής ινσουλίνης.
- Για τη μετάβαση από τις δις ημερησίως χορηγούμενες βασικές ινσουλίνες σε εφάπαξ
ημερησίως χορηγούμενο Toujeo, η συνιστώμενη αρχική δόση του Toujeo είναι το 80% της
συνολικής ημερήσιας δόσης της βασικής ινσουλίνης της οποίας διακόπτεται η χορήγηση.
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Το χρονοδιάγραμμα των ενέσεων βασικής ινσουλίνης ήταν
καθορισμένο και καταγράφηκε;

•

χορηγήθηκαν άπαξ
ημερησίως ενέσεις το βράδυ, που ορίστηκε ως η χρονική περίοδος από
αμέσως πριν το βραδινό γεύμα έως την κατάκλιση.1-5 Η ώρα της ένεσης (ωω:λλ)
Στις μελέτες EDITION του ΣΔΤ2 (EDITION 1, 2, 3 και JP 2) και στην EDITION JP 1,

καθορίστηκε στην τυχαιοποίηση και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κύριας περιόδου θεραπείας.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

Στην EDITION 4, η ένεση της Gla 300 ή της Gla-100 χορηγήθηκε υποδορίως μία φορά την ημέρα σύμφωνα με
την τυχαιοποίηση, είτε το πρωί (ορίζεται ως η χρονική περίοδος από πριν το πρωινό γεύμα έως πριν το
μεσημεριανό γεύμα) είτε το βράδυ (ορίζεται ως η χρονική περίοδος αμέσως πριν το βραδινό γεύμα έως την
κατάκλιση).6

•

Η χορήγηση της ένεσης πραγματοποιείτο πάντα την ίδια ώρα το πρωί ή το
βράδυ.

Riddle MC et al. New insulin glargine 300 U/mL versus glargine 100 U/mL in people with type 2 diabetes using basal and mealti me insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 1).
Diabetes Care. 2014;37:2755-62
Yki-Järvinen H et al. New insulin glargine 300 U/mL versus glargine 100 U/mL in people with type 2 diabetes using oral agents and basal insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION
2). Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]
Bolli GB et al. New insulin glargine 300 U/ml: glycaemic control and hypoglycaemia in insulin-naïve people with type 2 diabetes mellitus (EDITION 3). Poster presentation at EASD 2014; Abstract 947. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19556 Accessed September 2014
Matsuhisa M et al. New insulin glargine 300 U/ml: glycaemic control and hypoglycaemia in Japanese people with type 1 diabetes mellitus (EDITION JP 1). Poster presented at EASD 2014; Abstract 975. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18532 Accessed September 2014
Terauchi Y et al. Glycaemic control and hypoglycaemia in Japanese people with type 2 diabetes mellitus receiving new insulin glargine 300 U/mL in combination with OADs (EDITION JP 2). Poster presentation at EASD 2014;
Abstract 976. Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19078 Accessed September 2014
Data on file, EDITION 4 CSR pg 31
Jeandidier N et al. New insulin glargine 300 U/ml: efficacy and safety of flexible vs fixed dosing intervals in people with type 2 diabetes mellitus. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 961. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18792 Accessed September 2014
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Γλυκαιμικός (HbA1c) έλεγχος του ΣΔτ1 και ΣΔτ2

Εκτιμώμενη διαφορά θεραπείας και 95% CI

*

* Μελέτη ανωτερότητας

Υποδηλώνει σημαντική διαφορά

• Δεν παρατηρήθηκαν ουσιώδεις διαφορές
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1. Owens DR, et al. Diab/Metabolism Res Rev 2014; 30: 104–119

Συνολική υπογλυκαιμία σε μεμονωμένες μελέτες
- Degludec ή degludec/aspart έναντι της συγκρίσιμης θεραπείας

Δεν υπάρχουν προφανείς διαφορές στα ποσοστά συνολικής επιβεβαιωμένης
υπογλυκαιμίας μεταξύ της ινσουλίνης degludec (σταθερή ή ευέλικτη δόση) ή
degludec/aspart σε σύγκριση με την άλλη θεραπεία (ινσουλίνη glargine)
1. Owens DR, et al. Diab/Metabolism Res Rev 2014; 30: 104–119
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Φαρμακοδυναμική ινσουλίνης και νυχτερινή υπογλυκαιμία στο ΣΔΤ1

Προφίλ μέσου ρυθμού έγχυσης γλυκόζης 24ώρου σε σταθερή κατάσταση (NN1993, ΣΔΤ1) 1
Χρονικό περιθώριο έως τις 6 π.μ.
όταν χορηγείται στις 8 μ.μ.

Χρονικό περιθώριο έως τις 6 π.μ.
όταν χορηγείται στις 10 μ.μ.

10

•
•
•

Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης δράσης μείωσης της γλυκόζης
διαφέρει μεταξύ της degludec και της glargine
Στις περισσότερες μελέτες, η degludec χορηγείτο με ένεση την ώρα του δείπνου (8μμ)
και αναμενόταν να εμφανίσει μέγιστη δράση στις 12 ώρες μετά την ένεση ή το πρωί
Η glargine χορηγείτο την ώρα της βραδινής κατάκλισης (10μμ) και αναμενόταν να
εμφανίσει μέγιστη δράση στις ~ 4-6 ώρες μετά την ένεση
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1. From Novo Nordisk Briefing Document for Nov 8th 2012 Meeting EMDAC/FDA

Ώρα ένεσης της ινσουλίνης και συχνότητα νυχτερινής υπογλυκαιμίας στο ΣΔΤ2

«Επιβεβαιωμένη» νυχτερινή
υπογλυκαιμία στο κλινικό πρόγραμμα BEGIN

•

«Επιβεβαιωμένη» νυχτερινή
υπογλυκαιμία στο κλινικό
πρόγραμμα BEGIN +2 ώρες

Όταν προστεθούν 2 ώρες στη νυχτερινή περίοδο (0.01 – 8.00 π.μ.), οι διαφορές
στα ποσοστά της νυκτερινής υπογλυκαιμίας ήταν μικρότερες
79
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FDA Briefing Document NDA 203313 and NDA 203314 for Nov 8th 2012 Meeting
EMDAC

Μετανάλυση νυκτερινής υπογλυκαιμίας
– Degludec vs. Glargine

Σε σύγκριση με την ινσουλίνη glargine, η ινσουλίνη degludec σχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό νυκτερινής επιβεβαιωμένης υπογλυκαιμίας
στο ΣΔτ2 (RR 0.68) και με ένα παρόμοιο ποσοστό στο ΣΔτ1 (RR 0.83). Όταν η νυκτερινή περίοδος αυξήθηκε κατά 2 ώρες (από 0.01-8:00ΠΜ),
οι διαφορές στα ποσοστά της νυκτερινής υπογλυκαιμίας ήταν μικρότερες

Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014; 30: 104–119.
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Posthoc ανάλυση της νυκτερινής υπογλυκαιμίας
(insulin-naïve T2DM (3 trials), basal-bolus (BB)-treated T2DM (1 trial), T1DM (2 trials)

Η χρήση του ορισμού του ADA (PG <70 mg/dl) ή/και του ορισμού συμπτωματικής υπογλυκαιμίας στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή με έναρξη της νυχτερινής περιόδου 2 ώρες νωρίτερα δεν άλλαξε
τα αρχικά ευρήματα

Η ανάλυση με προσθήκη 2 ωρών το πρωί στη νυχτερινή περίοδο επιβεβαίωσε
τα ευρήματα του FDA
Rate ratios (Deg/Gla) using different definitions

Rate ratios (Deg/Gla)
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Heller S, et al. Diabetes 2014; 63 (Suppl 1): Abstract 402-P & Poster presentation. Sunday 15 June 2014

Αναφορές στη ΠχΠ
•

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Toujeo 300 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

•

Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες

•

Δοσολογία
Το Toujeo είναι μία βασική ινσουλίνη για εφάπαξ ημερησίως χορήγηση οποιαδήποτε
χρονική στιγμή της ημέρας, κατά προτίμηση, την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

•

Ευελιξία ως προς την ώρα χορήγησης της δόσης
Όποτε χρειάζεται, οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν το Toujeo έως και 3 ώρες πριν
ή μετά από τη συνήθη ώρα χορήγησης (βλ. παράγραφο 5.1)
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Αναφορές στη ΠχΠ
•
•
•
•

•
•
•

Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Το Toujeo είναι για εφάπαξ ημερησίως χορήγηση με γευματική ινσουλίνη και απαιτεί
εξατομικευμένες αναπροσαρμογές της δόσης.
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση έναρξης είναι 0,2 μονάδες/kg ακολουθούμενη από
εξατομικευμένες αναπροσαρμογές της δόσης.
Μετάβαση μεταξύ ινσουλίνης glargine 100 μονάδων/ml και Toujeo
Η ινσουλίνη glargine 100 μονάδες/ml και το Toujeo δεν είναι βιοϊσοδύναμα και δεν είναι
απ’ ευθείας ανταλλάξιμα.
Κατά τη μετάβαση από ινσουλίνη glargine 100 μονάδων/ml στο Toujeo, αυτή μπορεί να
γίνει σε βάση μονάδας-προς-μονάδα, αλλά μια υψηλότερη δόση (περίπου 10-18%)
ενδέχεται να χρειαστεί για την επίτευξη του εύρους-στόχου για τα επίπεδα γλυκόζης
πλάσματος.
Κατά τη μετάβαση από το Toujeo σε ινσουλίνη glargine 100 μονάδων/ml, η δόση πρέπει να
μειώνεται (περίπου 20%) για να ελαττωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.
Η μετάβαση από εφάπαξ ημερησίως χορηγούμενες βασικές ινσουλίνες σε εφάπαξ
ημερησίως χορηγούμενο Toujeo μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά μονάδα με βάση την
προηγούμενη δόση βασικής ινσουλίνης.
- Για τη μετάβαση από τις δις ημερησίως χορηγούμενες βασικές ινσουλίνες σε εφάπαξ
ημερησίως χορηγούμενο Toujeo, η συνιστώμενη αρχική δόση του Toujeo είναι το 80% της
συνολικής ημερήσιας δόσης της βασικής ινσουλίνης της οποίας διακόπτεται η χορήγηση.
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Αναφορές στη ΠχΠ

ΠχΠ Toujeo
84

Το χρονοδιάγραμμα των ενέσεων βασικής ινσουλίνης ήταν
καθορισμένο και καταγράφηκε;

•

χορηγήθηκαν άπαξ
ημερησίως ενέσεις το βράδυ, που ορίστηκε ως η χρονική περίοδος από
αμέσως πριν το βραδινό γεύμα έως την κατάκλιση.1-5 Η ώρα της ένεσης (ωω:λλ)
Στις μελέτες EDITION του ΣΔΤ2 (EDITION 1, 2, 3 και JP 2) και στην EDITION JP 1,

καθορίστηκε στην τυχαιοποίηση και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κύριας περιόδου θεραπείας.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

Στην EDITION 4, η ένεση της Gla 300 ή της Gla-100 χορηγήθηκε υποδορίως μία φορά την ημέρα σύμφωνα με
την τυχαιοποίηση, είτε το πρωί (ορίζεται ως η χρονική περίοδος από πριν το πρωινό γεύμα έως πριν το
μεσημεριανό γεύμα) είτε το βράδυ (ορίζεται ως η χρονική περίοδος αμέσως πριν το βραδινό γεύμα έως την
κατάκλιση).6

•

Η χορήγηση της ένεσης πραγματοποιείτο πάντα την ίδια ώρα το πρωί ή το
βράδυ.

Riddle MC et al. New insulin glargine 300 U/mL versus glargine 100 U/mL in people with type 2 diabetes using basal and mealti me insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 1).
Diabetes Care. 2014;37:2755-62
Yki-Järvinen H et al. New insulin glargine 300 U/mL versus glargine 100 U/mL in people with type 2 diabetes using oral agents and basal insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION
2). Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]
Bolli GB et al. New insulin glargine 300 U/ml: glycaemic control and hypoglycaemia in insulin-naïve people with type 2 diabetes mellitus (EDITION 3). Poster presentation at EASD 2014; Abstract 947. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19556 Accessed September 2014
Matsuhisa M et al. New insulin glargine 300 U/ml: glycaemic control and hypoglycaemia in Japanese people with type 1 diabetes mellitus (EDITION JP 1). Poster presented at EASD 2014; Abstract 975. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18532 Accessed September 2014
Terauchi Y et al. Glycaemic control and hypoglycaemia in Japanese people with type 2 diabetes mellitus receiving new insulin glargine 300 U/mL in combination with OADs (EDITION JP 2). Poster presentation at EASD 2014;
Abstract 976. Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19078 Accessed September 2014
Data on file, EDITION 4 CSR pg 31
Jeandidier N et al. New insulin glargine 300 U/ml: efficacy and safety of flexible vs fixed dosing intervals in people with type 2 diabetes mellitus. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 961. Available at:
http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18792 Accessed September 2014
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Ποιοι ορισμοί υπογλυκαιμίας χρησιμοποιήθηκαν;
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Gla-300 ΠχΠ
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Μεταβολές σωματικού βάρους
Gla-300

Μέση μεταβολή βάρους από την
έναρξη, kg

EDITION 1
BB

0,9
(3,2)

EDITION 2
Αλλαγή
θεραπείας
σε BOT

Gla-100
EDITION 3
Έναρξη BOT

EDITION 4

ΣΔΤ2
ΣΔΤ1

1,1
(3,2)

0,9
(3,1)

(±SD)

0,7
(3,8)

0,7
(3,0)
0,4
(3,8)

0,5
(3,3)

0,1
(3,5)
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EDITION 1 CSR, pg 154; EDITION 2 CSR, pg 150; EDITION 3 CSR pg 170; EDITION 4 CSR pg 187

