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Δεν υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων στην
παρούσα ομιλία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η εξελικτική πορεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 απαιτεί συχνά
εντατικοποίηση της θεραπείας
• Αυτή περιλαμβάνει αρχικά αντιδιαβητικά δισκία και ακολούθως άλλους
παράγοντες, όπως είναι οι αγωνιστές του υποδοχέα του γλουκαγονόμορφου
πεπτιδίου-1 (GLP-1 RAs). Η πλειονότητα των ασθενών τελικά θα υποβληθεί σε
ινσουλινοθεραπεία1
• Η ινσουλίνη παραμένει η πλέον αποτελεσματική θεραπεία στη μείωση της
γλυκόζης και τυπικά ξεκινά όταν τα άλλα φάρμακα αποτυγχάνουν στη
γλυκαιμική ρύθμιση1
• Οι GLP-1 RAs προσφέρουν σημαντική μείωση της HbA1c και του σωματικού
βάρους, με χαμηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας2
• Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τα κλινικά οφέλη της χρήσης βασικής ινσουλίνης
και GLP-1 RAs ταυτόχρονα3
1.Inzucchi SE, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: update to a position statement of the American Diabetes association and the European Association for
the Study of Diabetes. Diabetes Care. 2015;38:140-149.
2. Eckerle Mize DL, Salehi M. The place of GLP-1 based therapy in diabetes management: differences between DPP-4 inhibitors and GLP-1 receptor agonists. Curr Diabetes Rep. 2013;13:307-318
3. Mathieu C, et al. A comparison of adding liraglutide versus a single daily dose of insulin aspart to insulin degludedc in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2014;16:636-644

ΣΚΟΠΟΣ
Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια
του έτοιμου συνδυασμού ινσουλίνης
Degludec/λιραγλουτίδης (IDegLira) σε ενήλικες ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι
προηγουμένως ελάμβαναν αντιδιαβητικά δισκία, GLP-1
RAs και/ή ινσουλίνη (βασική ή σχήμα
βασικής/γευματικών ή μείγματα) και ήταν με πτωχό
μεταβολικό έλεγχο.

Ινσουλίνη Degludec η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη για τα άτομα με ΣΔ που
παρέχει εξασφαλισμένη 24ωρη κάλυψη
Des(B30) LysB29(γ-Glu Nε-hexadecandioyl)
human insulin

s

s

A1
A21
G

I

V E Q C C

T S

I C S

L

Y Q L

E N Y C N

s
s

s

B1
F

V N Q H L C G S H L V E A L

Y

s

DesB30

L V C G E R G F

F Y

T

P K

T

DesB30 insulin

NH L-γ-Glu
NH

O

Η ινσουλίνη Degludec είναι μιας νέας γενιάς
ινσουλίνη με ένα μοναδικό μηχανισμό
παράτασης της δράσης του. Η δομή του
μορίου επιτρέπει στην ινσουλίνη Degludec να
σχηματίσει ένα ευδιάλυτο και σταθερό
πολύ-εξαμερές όταν εγχέεται υποδορίως
στους ιστούς, δημιουργώντας έτσι ένα
είδος θεραπευτικής αποθήκης από την
οποία
τα
μονομερή
της
ινσουλίνης
Degludec
σταδιακά
διαχωρίζονται,
μπαίνουν στην κυκλοφορία και παρέχουν μια
αργή και συνεχή παροχή ινσουλίνης καθ’
όλη τη διάρκεια του 24ώρου1
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Fatty diacid side chain

Tresiba® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Liraglutide: το πρώτο ανάλογο του ανθρώπινου GLP-1 με
χορήγηση μία φορά την ημέρα

97%

C-16
Λιπαρό όξύ

ομολογία αμινοξέων με
το ανθρώπινο GLP-11–2

His Ala Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp
Val
Glu

Ser

Lys Ala Ala Gln Gly Glu Leu Tyr Ser
Glu
Phe
Ile Ala Trp Leu Val Arg Gly Arg Gly

Η λιραγλουτίδη είναι ένα ανάλογο του
ανθρώπινου GLP-1. Είναι μια φυσική εντερική
ορμόνη που διαδραματίζει κύριο ρόλο στη
διατήρηση των επιπέδων γλυκαιμίας σε
φυσιολογικά επίπεδα. Δρα διεγείροντας την
παραγωγή ινσουλίνης μόνον όταν τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλά.
Η λιραγλουτίδη μειώνει το σωματικό βάρος και
το σωματικό λίπος (κυρίως το σπλαχνικό)
μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν τη
μείωση του αισθήματος της πείνας και τη
μείωση
ενεργειακής
(θερμιδικής)
2
πρόσληψης

Χρόνος ημίσειας ζωής2
T½ = 13 hours

1. Knudsen et al. J Med Chem 2000;43:1664–9;; 2. Victoza®
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Λόγω των μοριακών ιδιοτήτων των επιμέρους συστατικών…

Η ινσουλίνη Degludec μπορεί να συνδυαστεί με τη λιραγλουτίδη
επιτρέποντας το σχηματισμό διακριτών και σταθερών δομών σύνδεσης1-2

1. Jonassen et al. Pharm Res 2012;29:2104–14; 2. Steensgaard et al.
Diabetes 2008;57(Suppl 1):A164 (Abstract 552-P)
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IDegLira

Insulin degludec (left) and liraglutide (right) by x-ray crystallography

IDegLira
• Ο έτοιμος συνδυασμός ινσουλίνης Degludec/Λιραγλουτίδης (IDegLira) είναι ο
πρώτος συνδυασμός βασικής ινσουλίνης και GLP-1 RA.
• Οι συμπληρωματικές δράσεις των δύο μορίων βοηθούν στον έλεγχο και της
γλυκόζης νηστείας (FPG) αλλά και της μεταγευματικής γλυκόζης (PPG)
• Ο συνδυασμός είναι διαθέσιμος σε προγεμισμένη σύριγγα για ένεση
υποδορίως μία φορά την ημέρα, οποιαδήποτε ώρα, αλλά προτιμάται η ίδια
ώρα καθημερινά
• Η τιτλοποίηση γίνεται σε βήματα

• Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε 1 μονάδα ινσουλίνης Degludec και 0.036 mg
λιραγλουτίδης με μέγιστο όριο τα 50 βήματα, που είναι 50 μονάδες ινσουλίνης
και 1.8 mg λιραγλουτίδης1
1. Novo Nordisk. Xultophy summary of product characteristics. 2016.

IDegLira: Ο πρώτος συνδυασμός βασικής ινσουλίνης με
αγωνιστή του GLP-1 σε ένα στυλό, μία φορά την ημέρα
Max dose
Υποδόρια

• 3 mL προγεμισμένο στυλό
• Σταθερός συνδυασμός IDeg (100
U/mL) και λιραγλουτίδης (3.6 mg/mL)

Η τιτλοποίηση γίνεται με βάση την
ινσουλίνη
50
δοσολογικά
16
δοσολογικά
10
δοσολογικά
1 δοσολογικό
βήματα
βήματα
βήμα
βήματα

1
UUIDeg
+++
0.036
mg liraglutide
liraglutide
16
10
0.58
0.36
50
UIDeg
IDeg
1.8 mg

1.8 mg

Liraglutide

•

Insulin degludec

50 U

ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην παρούσα ανοικτή, προοπτική μελέτη, συμμετείχαν τριάντα πέντε
διαδοχικοί ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ανεπαρκώς ρυθμισμένοι,
42,9% άνδρες, μέσης ηλικίας 63,9±9,7 έτη (εύρος ηλικίας 44-87 ετών) και μέση
διάρκεια διαβήτη 15,8±8,5 έτη (εύρος από 1 έως 40 έτη). Οι ασθενείς πριν τη
χορήγηση IDegLira ελάμβαναν μετφορμίνη, αναστολείς DPP-4, σουλφονυλουρίες,
αναστολείς SGLT-2, GLP-1 RAs και/ή ινσουλίνη(βασική σε συνδυασμό με
αντιδιαβητικά δισκία και/ή GLP-1 RAs ή σχήμα basal-bolus ή μείγματα). Μετά την
έναρξη της θεραπείας με IDegLira, οι ασθενείς ελάμβαναν επιπλέον αντιδιαβητικά
δισκία ή γευματική ινσουλίνη. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε ο συνδυασμός
IDegLira επί τρίμηνο (12 εβδομάδες) τουλάχιστον και όλοι υποβλήθηκαν σε
αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ
Σύνολο ασθενών

35

Γυναίκες/Άνδρες %

57,1/42,9

Ηλικία, έτη

63,9±9,7

Διάρκεια διαβήτη, έτη

15,8±8,5

HbA1C %

8,9±1,6

Βάρος σώματος, kg

97,4±18,4

Συστολική ΑΠ, mmHg

135,6±19,4

Διαστολική ΑΠ, mmHg

80,3±7,8

e- GFR CKD-EPI ml/min/1,73m2

74,7±17,4

Αντιδιαβητικά δισκία

13

Αντιδιαβητικά δισκία+ Ινσουλίνη (Μείγματα ή βασική)

14

Αντιδιαβητικά δισκία + GLP-1

3

Αντιδιαβητικά δισκία + GLP-1 + Ινσουλίνη

4

Ινσουλίνη (basal-bolus)

1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Οι ασθενείς έλαβαν 35,9±13,8 μονάδες Xultophy. Διαπιστώθηκε σημαντική
ελάττωση της HbA1c (από 8,9±1,6% σε 7,3±0,7%, p < 0,001), του βάρους (από
97,4±18,4 kg σε 94,4±18,4 kg, p < 0,001), και της συστολικής αρτηριακής πίεσης
(από 135,6±19,4mmHg σε 130,7±16,4 mmHg, p < 0,05). Η διαστολική αρτηριακή
πίεση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά (80,3±7,8mmHg και 79,3±7,4 mmHg στην
αρχή και στο τέλος της μελέτης αντίστοιχα, p = NS). Ο υπολογιζόμενος ρυθμός
σπειραματικής διήθησης επίσης δε μεταβλήθηκε σημαντικά (74,7±17,4
ml/min/1,73m2 και 72,6±22,8 ml/min/1,73m2 στην αρχή και στο τέλος της
μελέτης αντίστοιχα, p = NS). Στην αρχή της μελέτης, 6 ασθενείς (17,1%)
ανέφεραν υπογλυκαιμικά επεισόδια (3 ανέφεραν 1 υπογλυκαιμικό επεισόδιο και
3 ανέφεραν 2 υπογλυκαιμικά επεισόδια) ενώ στο τέλος της μελέτης μόνο ένας
ασθενής (2,8%) ανέφερε 1 υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Ναυτία και γαστρεντερικές
διαταραχές παρατηρήθηκαν στο 6,5% των ασθενών κατά τον πρώτο μήνα της
χορήγησης και υποχώρησαν στη συνέχεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παράμετροι

Προηγούμενη
θεραπεία

IDeglira

P value

8,9±1,6

7,3±0,7

p < 0,001

Σωματικό Βάρος, kg

97,4±18,4

94,4±18,4

p < 0,001

Συστολική ΑΠ, mmHg

135,6±19,4
80,3±7,8
74,7±17,4

130,7±16,4
79,3±7,4
72,6±22,8

p < 0,05
p = NS
p = NS

9
3,5%

1
6,5%

p<0,05
p=NS

HbA1c

%

Διαστολική ΑΠ,mmHg
e-GFR CKD-EPI,
ml/min/1,73m2

Υπογλυκαιμίες
Ναυτία- ΓΕΣ
διαταραχές, %

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο έτοιμος συνδυασμός ινσουλίνης Degludec με
Λιραγλουτίδη (IDegLira) βελτίωσε σημαντικά τον μεταβολικό
έλεγχο σε ενήλικες ασθενείς με αρρύθμιστο σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 και προηγούμενη συμβατική αντιδιαβητική
θεραπεία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση του σωματικού
βάρους και της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε αυτούς
τους ασθενείς. Το προφίλ ασφαλείας του συνδυασμού είναι
αντίστοιχο με προηγούμενες έρευνες1
1. Simpson R, King A. Can a fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide help type 2 diabetes patients to
optimize glycemic control across the day? Expert Rev Clin Pharmacol. 2015;8:179-188

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

