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teema
Insuliini

TIETEESSÄ | katsaus

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito
•  Tyypin 2 diabetes on ilmiasultaan monimuotoinen metabolinen sairaus, jossa insuliiniresistenssi ja häiriöt 

insuliininerityksessä johtavat hyperglykemiaan.
• Jos potilaalla on oireinen hyperglykemia hoidon alussa, insuliinihoito voi olla tarpeen ohimenevästi.
•  Insuliinihoito on aiheen niillä tyypin 2 diabetespotilailla, joilla on insuliinin puute.
•  Tilapäisesti insuliinihoitoa voidaan tarvita tulehdussairauden, kortisonihoidon tai leikkauksen yhteydessä.
•  Pitkäkestoisessa taudissa insuliinineritys heikkenee osalla tyypin 2 diabeetikoista niin, että tarvittaessa 

siirrytään insuliinihoitoon.
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Insuliinihoidon tarve tyypin 2 diabeteksessa  
on usein ohimenevä.
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Tyypin 2 diabeteksessa insuliiniresistenssi ja 
häiriöt insuliininerityksessä johtavat hypergly-
kemiaan. Noin 75 %:lla diabeetikoista on tyypin 
2 diabetes (1).

Käsitys tyypin 2 diabeteksen monimuotoisuu-
desta on tarkentunut. Sen eri alalajeja voidaan 
kliinisesti arvioida määrittämällä plasman glu-
koosin lisäksi C-peptidi, glutamaattidekarboksy-
laasi (GAD) -vasta-aineet ja painoindeksi sekä 
huomioimalla sairastumisikä (2).

Osalla potilaista on insuliininpuutos jo diag-
noosivaiheessa, ja silloin hoito on insuliinikor-
vaushoito (2,3). Tämä alaryhmä tunnistetaan lii-
an harvoin (2). Valtaosa tyypin 2 potilaista on 
ylipainoisia tai lihavia, ja hoidon kivijalkana 
ovat elämäntapamuutokset, jotka tähtäävät pai-
non vähenemiseen (1,4). Painon pudotuksella 
alle 6 vuotta kestänyt tyypin 2 diabetes on mah-
dollista jopa saada remissioon (5).

Metformiini lisätään tyypin 2 diabeteksen 
hoitoon jo alkuvaiheessa, ellei sille ole vasta- 
aiheita (1,6). Uusina lääkeryhminä hoitoon ovat 
tulleet glukagoninkaltaisen peptidi 1:n (gluca-
gon like peptide-1 (GLP1)) reseptoriagonistit 
 sekä munuaisissa glukoosin reabsorptiota estä-
vät natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 
2:n (SGLT2) estäjät. Uudet lääkkeet parantavat 
 ennustetta.

GLP1-reseptoriagonistin tai SGLT2-estäjän 
 lisäämistä voidaan harkita vaihtoehtoisena tai 
metformiinin rinnalle jo hoidon alkuvaiheessa 
HbA1c

-pitoisuudesta riippumatta (7), etenkin 
jos potilaalla on suuri kardiovaskulaari- tai 
 munuaissairauden riski. Jos potilaalla on mer-

kittäviä oireita aiheuttava hyperglykemia diag-
noosivaiheessa, voidaan harkita usean oraalisen 
diabeteslääkkeen ja GLP1-reseptoriagonistin 
 yhdistämistä tai perusinsuliinihoidon aloitta-
mista.

Alkuvaiheen insuliinihoito päästään usein 
purkamaan, kun glukoosikontrolli paranee. 
 Nykykäsityksen mukaan tyypin 2 diabetes on 
etenevä sairaus. Pitkäkestoisessa taudissa 
 in suliinineritys heikkenee osalla potilaista niin, 
että tarvittaessa siirrytään insuliinihoitoon.

Tuore tyypin 2 diabetes ja insuliinihoito

Tyypin 2 diabeteksen alkuhoito aloitetaan yleen-
sä korjaamalla ruokavaliota, lisäämällä liikuntaa 
ja pudottamalla painoa. Elämäntapamuutoksiin 
yhdistetään tarvittaessa metformiini jo hoidon 
alkuvaiheessa (1,6). Insuliinihoito on perustel-
tua aloittaa jo alkuvaiheessa, jos potilaalla on 
diagnoosihetkellä oireinen hyperglykemia 
 (glukoosi yli 16,7 mmol/l, HbA

1c
 yli 10 %   

(86 mmol/mol), erityisesti jos siihen liittyy pai-
non lasku (6,8). Nämä oireet viittaavat kataboli-
seen tilaan. Tällöin tulee muistaa kehittyvän 
 ketoasidoosin mahdollisuus ja mitata plasman 
ketoaineet (1).

Metabolinen kontrolli paranee insuliinihoi-
don ansiosta nopeasti, ja elämätapamuutosten 
sekä mahdollisen muun lääkehoidon vuoksi 
 insuliinihoidosta voidaan yleensä luopua (8). 
Hyperglykeemisten potilaiden lyhytkestoinen 
(2–5 viikkoa) intensiivinen insuliinihoito alku-
vaiheessa parantaa endogeenistä insuliinineri-
tystä. Osalla potilaista se voi johtaa yli vuoden 
kestävään remissioon (9,10).

Milloin insuliinia vakiintuneessa 
tyypin 2 diabeteksessa?

Jos hoitotavoitteita ei saavuteta elämäntapa-
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muutoksilla ja metformiinilla, hoitoon voidaan 
kombinoida muita tablettimuotoisia diabetes-
lääkkeitä tai harkita pistettäviä valmisteita, eli 
GLP-1-reseptoriagonisteja tai insuliinia. Lisäksi 
saatavilla on suun kautta annosteltava GLP-1- 
reseptoriagonisti semaglutidi.

Jos potilaalla ei ole viitteitä insuliinin puut-
teesta, pistettävän GLP-1-reseptoriagonistin 
 yhdistäminen hoitoon on suositeltavampaa 
kuin insuliinihoidon aloittaminen, sillä ylipai-
noisen potilaan paino yleensä putoaa GLP-1- 
reseptoriagonistin aloittamisen jälkeen, ja glu-
koosikontrolli paranee (6).

Hoidon tehostaminen insuliinilla tulee 
 kyseeseen, jos potilaalla on merkittävästi oirei-
nen hyperglykemia. Väliaikaiselle insuliinihoi-
dolle voi olla tarvetta myös insuliiniresistenssiä 
tilapäisesti lisäävissä tiloissa. Tällaisia ovat vai-
keat tulehdukset tai muut akuutit sairaudet, 
kortisonihoito ja kirurgiset toimenpiteet (1,11).

Jos potilaalle ilmaantuu kliinisiä viitteitä 
 insuliinin puutteesta (oireinen hyperglykemia, 
polyuria, polydipsia ja spontaani painonlasku), 
insuliinihoito kannattaa aloittaa. Potilaan omaa 
insuliinineritystä voidaan arvioida mittaamalla 
C-peptidi ja määrittämällä samaan aikaan plas-
man glukoosipitoisuus. Glukoosipitoisuuden 
tulisi olla vähintään 7 mmol/l. Käytännössä tä-
mä voidaan toteuttaa mittaamalla plasman glu-
koosi ja C-peptidi esimerkiksi 2 tunnin  kuluttua 
runsaasta hiilihydraattipitoisesta ate riasta. Jos 
C-peptidi on hyperglykeemisellä potilaalla alle 
0 ,3  nmol/ l ,  po t i l aa l la  on  käy tännössä 
 insuliininpuute ja hän tarvitsee insuliinikor-
vaushoidon ketoasidoosiriskin vuoksi (1).

Insuliinihoitoa aloittaessa kannattaa koros-
taa, että insuliinihoito ei suinkaan merkitse 
 potilaan epäonnistumista hoidossaan (6,8). 
Osalla tyypin 2 diabetespotilaista oma insuliinin-
eritys hiipuu ajan mittaan. Tällöin insuliini-
hoidossa on kyse puuttuvan hormonin korvaus-
hoidosta. Paremmalla metabolisella kontrollilla 
tähdätään diabeteksen komplikaatioiden estoon 
ja oireettomuuteen (1).

Insuliinihoidon toteuttaminen

Tyypin 2 diabeteksessa insuliinihoito voidaan 
yhdistää osaksi muuta hoitoa. Se voidaan 
 toteuttaa perusinsuliinihoidolla, ateriainsuliini-
hoidolla, monipistoshoidolla, sekoiteinsuliini-
hoidolla tai insuliinipumppuhoidolla (1).

Yleisesti glukoosipitoisuuden tavoitteena on 

paastossa alle 7 mmol/l ja noin 2 tuntia aterias-
ta alle 10 mmol/l (1). Insuliinihoitoisen diabee-
tikon HbA

1c
-lukeman tavoite on yleensä alle   

7 % (53 mmol/mol), ilman vakavia hypoglyke-
mioita (8,12).

Tavoitetaso voi olla kuitenkin yksilöllisesti 
tiukempi tai väljempi, ja se kirjataan perustelui-
neen potilaan hoitosuunnitelmaan. Esimerkiksi 
monisairaalla ikääntyneellä voidaan hyväksyä 
suurempikin HbA

1c
-pitoisuus, kunhan potilaal-

la ei esiinny oireista hyperglykemiaa. HbA
1c 

-arvon ei kuitenkaan tulisi olla yli 70 mmol/mol 
(8,5 %), jos potilaalla on jäljellä edes jonkin ver-
ran elinvuosiennustetta (12).

Perusinsuliinihoito

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito aloitetaan 
yleensä perusinsuliinilla. Perusinsuliinilla tar-
koitetaan pidempivaikutteista insuliinia, jolla 
katetaan perusmetabolian tarve. Sen vaikutus 
kohdistuu erityisesti maksan glukoosintuoton 
säätelyyn (4).

Monille tyypin 2 diabetespotilaille perusinsu-
liini riittää osaksi muuta hoitoa, sillä parantu-
nut glukoositasapaino vähentää beetasoluihin 
kohdistuvaa suuren glukoosipitoisuuden 
 ai heuttamaa glukotoksisiteettia. Tällöin oman 
insuliininerityksen virkistyminen usein kattaa 
aterian sisältämät hiilihydraatit.

Perusinsuliiniin voidaan elämäntaparemon-
tin lisäksi yhdistää oraalisia lääkeitä tai GLP-
1-reseptoriagonisti (1). Jos potilas ei ole käyttä-
nyt insuliinihoitoa aiemmin, perusinsuliinihoi-
don etuna on sen yksinkertaisuus. Satunnais-
tetussa tutkimuksessa verrattiin perusinsuliini 
glargiinia kertapistoksena ateriainsuliini 
 lisproon kolmesti päivässä annosteltuna poti-
lailla, joiden glukoosikontrolli ei ollut tavoitteen 
 mukainen suun kautta otettavilla diabeteslääk-
keil lä.  Kumpikin insuliinihoito paransi 
HbA1c

:ta samankaltaisesti. Potilastyytyväisyys 
oli kuitenkin suurempi perusinsuliiniryhmäs-
sä, jossa esiintyi myös vähemmän hypoglyke-
mioita (13).

Perusinsuliinina voidaan käyttää keskipitkä-
vaikutteista NPH (Neutral Protamin Hagedorn) 
-insuliinia, pitkävaikutteisia insuliinianalogeja 
glargininsuliini 100 yks/ml tai detemirinsulii-
nia, tai ultrapitkävaikutteista glargininsuliinia 
300 yks/ml tai degludekinsuliinia (1,8,11,14).

Eri insuliinivalmisteiden vaikutuksessa glu-
koositasapainoon ei ole merkittävästi eroa 
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Diabetologia 2020;63:221–8.

8 Wallia A, Molitch ME. Insulin 
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Mellitus. JAMA 2014;311:2315–25.
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function. Diabetes Care 
2004;27:2597–602.
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(14,15,16). Detemirinsuliinin tai glargininsulii-
nin 100 yks/ml käyttöön liittyy kuitenkin NPH-
insuliiniin verrattuna vähemmän yöllistä 
 hypoglykemiaa. Glargininsuliinilla 300 yks/ml 
ja degludekinsuliinilla on glargininsuliiniin 100 
yks/ml verrattuna pienempi hypoglykemiariski 
ja vähemmän yöllisiä hypoglykemioita (14).

Perusinsuliinin vaikutus kohdentuu maksan 
glukoosintuotannon hillitsemiseen, ja hoidossa 
tavoitellaan lähes normaalia aamun paastoglu-
koosipitoisuutta (1,11). Sopiva aloitusannos voi 
olla esimerkiksi 10 yksikköä (tai 0,2 yksikköä / 
kg) illalla ennen nukkumaanmenoa. Insuliinin 
annosta suurennetaan tarvittaessa muutama 
kerta viikossa paastoglukoosin perusteella. 
 Tavoitteena on paastoglukoosipitoisuus 5–7 
mmol/l (1).

Verenglukoosin ilta-aamumittaukset kannat-
taa tehdä säännöllisesti esimerkiksi kerran vii-
kossa, jottei perusinsuliinin annos suurene tar-
peettoman paljon. Liian suureen perusinsuliini-
annokseen viittaavat insuliiniannos yli 0,5 
 yksikköä/kg, painonnousu, herkästi ilmaantu-
vat hypoglykemiat, tarve tankata hiilihydraatteja 
 illalla ja glukoosipitoisuuden pieneneminen 
 ilta-aamumittauksessa yli 2–3 mmol/l (1,6).

Eri perus- ja ateriainsuliinit
Perus- ja ateriainsuliinien ominaisuudet on 
 lyhyesti esitetty taulukossa (taulukko 1).

NPH-insuliinin käyttöön liittyy sen kineetti-
sistä ominaisuuksista johtuva hypoglykemiaris-
ki, sillä sen huippuvaikutus on noin 4–12 tuntia 
pistoksesta (1,11). NPH tulee sekoittaa ennen 
pistosta. NPH-insuliinin käyttö on vähentynyt, 
eikä sitä käytännössä enää käytetä insuliinin-
puutosdiabeteksessa kuin erityistilanteissa. Sen 
sijaan kortikosteroidihoidon yhteydessä voidaan 
hyödyntää NPH:n vaikutushuippua antamalla 
pistos aamiaisen ja/tai lounaan yhteydessä (1).

Detemirinsuliini annostellaan T2D-hoidossa 
yleensä illalla, jolloin vaikutus kohdentuu mak-
san yöaikaiseen glukoosintuotantoon. Insulii-
nipuutteiselle potilaalle detemirinsuliini tulee 
annostella kaksi kertaa päivässä, jotta varmiste-
taan riittävä perusinsuliinimäärä koko vuoro-

kauden ajaksi. Detemirinsuliinin kaksipistosan-
nostelu mahdollistaa myös erilaisen perusinsu-
liinimäärän päivällä ja yöllä sekä annoksen 
muuttamisen liikunnan yhteydessä (1).

Glargininsuliini 100 yks/ml annostellaan 
 tavallisimmin kerran vuorokaudessa. Glargin-
insuliinista on myös konsentroidumpi versio, 
300 yks/ml, jonka vaikutusaika on pidempi 
kuin glargininsuliinilla 100 yks/ml. Konsentroi-
dumman version etuna on pienempi yöhypo-
glykemioiden määrä kuin glargininsuliinilla 
100 yks/ml (1,14). Glargininsuliini 300 yks/ml 
 annostellaan kerran vuorokaudessa.

Degludekinsuliini annostellaan kerran vuoro-
kaudessa. Sen käyttöön liittyy vähemmän yö-
hypoglykemioita kuin glargininsuliinilla 100 
yks/ml tai detemirinsuliinilla (1,14). Hiljattain 
julkaistiin verkostometa-analyysi (network me-
ta-analysis) 25 tutkimuksesta (15 746 potilasta). 
Siinä ei havaittu merkittäviä eroja tehossa tai 
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25 Marso SP, McGuire DK, Zinman B 
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diabetes. N Engl J Med 
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Insuliinihoito ei suinkaan merkitse potilaan 
 epäonnistumista hoidossaan.

TAULUKKO 1.

ateria- ja perusinsuliinit
Muokattu viitteistä 1, 8 ja 11.
 

Vaikutusaika
Aika alkuun Huippu-

vaikutus
Kesto

Ateriainsuliinit1

Aspartinsuliini2 10–20 min 1–2 t 3–5 t
Glulisinsuliini 10–20 min 1–2 t 3–5 t
Lisproinsuliini 10–20 min 1–2 t 3–5 t

Perusinsuliinit
Keskipitkävaikutteiset
NPH 0.5–1 t 4–12 t 12–20 t

Pitkävaikutteiset
Detemirinsuliini3 1–2 t 6–8 t 18–20 t
Glargininsuliini4

100 yks/ml 1–2 t Ei 20–26 t

Ylipitkävaikutteiset
Glargininsuliini5

300 yks/ml 1–2 t Ei 36 t 
saakka

Degludekinsuliini6

100 yks/ml ja 200 yks/ml 30–90 min Ei > 42 t
1 Ateriainsuliinit annostellaan 0–20 min ennen ateriaa, veren glukoosipitoisuu-
den ja ruoan tyypin mukaan (1)
2 Aspartinsuliinin nopeampivaikutteinen fiasp-muoto annostellaan 0–2 min 
ennen ateriaa tai enintään 20 min aterian jälkeen. Sen vaikutuksen alku on noin 
5 min nopeampi ja vaikutuksen kesto jonkin verran lyhyempi kuin tavanomaisella 
aspartinsuliinilla
3 Detemirinsuliini annostellaan insuliininpuutteessa aamulla ja illalla. Tyypin 2 
diabeteksessa detemirinsuliini annostellaan useimmiten iltaisin (1)
4 Glargininsuliini 100 yks/ml annostellaan yleensä kerran vuorokaudessa (1)
5 Glargininsuliini 300 yks/ml annostellaan kerran vuorokaudessa (1)
6 Degludekinsuliini annostellaan kerran vuorokaudessa (1)
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hypoglykemioiden esiintyvyydessä glargininsu-
liinin 300 yks/ml ja degludekinsuliinin välillä 
(17).

Ateriainsuliinihoito
Ateriainsuliinina voidaan käyttää pikavaikuttei-
sia insuliinianalogeja (aspart-, fast acting aspart - 
eli fiasp-, glulis- tai lisproinsuliini) (taulukko 1). 
Niillä katetaan aterian sisältämän hiilihydraatti-
kuorman vaikutus plasman glukoosipitoisuu-
teen (1).

Ateriainsuliinihoito voidaan yhdistää muu-
hun diabeteshoitoon, jos ongelmana on, että 
 veren glukoosipitoisuus suurenee eniten ateri-
oitten yhteydessä, ja yön aikainen glukoosipitoi-
suus on muuten hallinnassa.

Ateriainsuliini pistetään 0–20 minuuttia 
 ennen ruokailua, veren glukoosipitoisuudesta 
ja ruoan tyypistä riippuen. Nopeampivaikuttei-
nen aspartinsuliinin fiasp-muoto otetaan yleen-
sä juuri ennen ateriaa tai enintään 20 minuuttia 
aterian jälkeen. Ateriaparimittauksilla (ennen 
ateriaa ja 2 tuntia aterian jälkeen, tavoitteena 
g lukoosipi to isuuden muutos  enintään   
2–3 mmol/l) haetaan sopivaa ateriainsuliinian-
nosta (1).

Monipistoshoito
Jos potilaalla on viitteitä insuliininpuutoksesta, 
tarvitaan insuliinikorvaushoito (1,3). Jos poti-
laalla on omaa insuliinineritystä, mutta hyper-
glykemia ei ole hallinnassa muilla insuliinin 
 annostelutavoilla, voidaan myös siirtyä moni-
pistoshoitoon. Siinä perusinsuliiniin yhdiste-
tään ateriainsuliini. Monipistoshoidon periaat-
teet ovat tyypin 2 diabeteksessa samat kuin tyy-
pin 1 diabeteksessa, mutta insuliiniresistenssis-
tä johtuen insuliinin tarve voi olla suurempi (1).

Sekoiteinsuliinihoito
Jos potilaan elämänrytmi ja ruokamäärät ovat 
vakaat, voidaan käyttää myös pika- ja pitkävai-
kutteisen insuliinianalogin yhdistelmää. Sekoi-
teinsuliineissa on sekoitettuna pikainsuliinia ja 
sen pitkävaikutteista protamiinisuspensiota (1).

Hoito sekoiteinsuliinilla voidaan aloittaa tai 
sekoiteinsuliinia voidaan käyttää vain päivän 
suurimmalla aterialla. Tavallisesti hoito toteute-
taan pistoksella aamiaisen ja pääaterian yhtey-
dessä. Sekoiteinsuliinihoidon ongelmana on 
sen jäykkyys, eli poikkeamat päivittäisessä ruo-
kailussa ja liikunnassa johtavat helposti hypo-

glykemiaan tai hyperglykemiaan (8). Hypogly-
kemiat voivat myös lisääntyä ja paino nousta 
enemmän kuin hoidossa pitkävaikutteisella 
 perusinsuliinilla tai suun kautta otettavilla dia-
beteslääkkeillä (18). Jos glukoosikontrolli ei ole 
riittävä oraalisella lääkityksellä, perus- tai ateria-
insuliinihoidon yhdistäminen johtaa parem-
paan glukoositasapainoon kuin sekoiteinsuliini-
hoito (19).

Insuliinipumppuhoito

Tyypin 2 diabetespotilaan insuliinihoito voi-
daan tarvittaessa toteuttaa myös insuliinipump-
puhoidolla (1). Pumppuhoitoa voidaan harkita, 
jos glukoosikontrollia ei saada hallintaan moni-
pistoshoidolla (20).

Hoidon ohjaus

Insuliinihoito edellyttää, että potilas saa moni-
puolisesti tietoa ja ohjausta verenglukoosin 
omamittauksesta, insuliinin pistämisestä, pis-
tospaikkojen valinnasta, hiilihydraattien lasken-
nasta, insuliiniannosten arvioinnista sekä mui-
den tekijöiden (liikunta, erilaiset ateriat, sai-
rauspäivät) vaikutuksesta glukoosipitoisuuteen 
ja insuliinitarpeeseen (1).

Insuliinihoidon riskit

Insuliinihoito lisää hypoglykemian ja painon- 
nousun riskiä (8). Painonnousun ajatellaan liit-
tyvän glukosurian väistymiseen, hypoglykemi-
oiden esiintymiseen ja liian suureen perusinsu-
liinin annokseen (1).

Oraalisista diabeteslääkkeistä sulfonyyliureat 
ja glinidit voivat aiheuttaa hypoglykemiaa ja pai-
nonnousua. Myös insuliiniherkistäjä pioglitat-
soni voi aiheuttaa painonnousua (1,8). Vaikka 
sulfonyyliureat ja pioglitatsoni ovat mukana 
mahdollisina vaihtoehtoina tyypin 2 diabetek-
sen lääkehoitoalgoritmeissä (1,7), on suositeltu, 
että niiden käyttö lopetettaisiin insuliinihoitoa 
aloitettaessa (4,8). Metformiinihoitoa yleensä 
jatketaan, kun insuliinihoito aloitetaan. Insulii-
nihoitoon liittyvää hypoglykemiaa ja painon-
nousua voidaan ehkäistä yhdistämällä hoitoon 
SGLT2-estäjä tai GLP-1-reseptoriagonisti. Tar-
vittava insuliiniannos on silloin pienempi (4,6).

Insuliini on kasvutekijä, jolla on mitogeeni-
nen vaikutus kaikkiin soluihin. Monien syöpien 
ilmaantuvuus ja syöpiin liittyvä kuolleisuus on 
lisääntynyt hyperinsulineemisissä tiloissa, 
 kuten lihavuus ja tyypin 2 diabetes (21). Tutki-
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mustulokset insuliinianalogien ja syöpäriskin 
yhteydestä ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia, 
 eikä tämänhetkinen näyttö mahdollista tarkem-
paa suositusta minkään valmisteen puolesta tai 
vastaan (21,22). Koska syöpäriskin ajatellaan 
liittyvän hyperinsulinemiaan, insuliiniannos 
kannattaa pitää maltillisena yhdistämällä hoi-
toon insuliinin tarvetta vähentäviä elämäntapa-
muutoksia ja/tai lääkkeitä, kuten metformiini, 
SGLT2-estäjä ja GLP-1-reseptoriagonisti.

Onko insuliinityypeillä eroa vaikutuksessa 
kardiovaskulaaririskiin?

Kardiovaskulaarisairaudet ovat tavallisin sairas-
tavuuden ja kuolleisuuden syy tyypin 2 diabe-
teksessa. Viime aikoina on kiinnitetty erityistä 
huomiota diabeteslääkkeiden sydänturvallisuu-
teen.

Laajoissa tutkimuksissa insuliinihoito on 
osoittautunut neutraaliksi merkittävien sydän- 
ja verisuonitapahtumien suhteen. Origin-tutki-
muksessa glargininsuliinin lisääminen oraali-
seen diabeteslääkitykseen ei lisännyt tai vähen-
tänyt kardiovaskulaaritapahtumia (23).

Heart2D-tutkimuksessa verrattiin aterian jäl-
keisen glukoosipitoisuuden kontrollin ja toi-
saalta paastoglukoosin / ennen seuraavaa ate-
riaa mitatun glukoosipitoisuuden kontrollin 
merkitystä kardiovaskulaaritapahtumien ris-
kiin. Tutkimuksessa satunnaistettiin sairaste-
tun  sydäninfarktin jälkeen ateriainsuliiniryh-

mään (lispro) tai perusinsuliiniryhmään (joko 
NPH kaksi kertaa päivässä tai glargininsuliini 
kerran päivässä) 1 115 potilasta, joilla oli tyypin 
2 diabetes. Tutkimus keskeytettiin ennenaikai-
sesti vaikutuksen puutteen vuoksi. Vajaan 3 
vuoden seurannan aikana insuliinimuotojen vä-
lillä ei ollut eroja kardiovaskulaaritapahtumien 
suhteen (24).

Ylipitkävaikutteista degludekinsuliinia verrat-
tiin glargininsuliiniin 100 yks/ml tutkimukses-
sa, jossa 7 637 tyypin 2 diabetespotilasta satun-
naistettiin kerran päivässä pistettävälle degludek- 
tai glargininsuliinille. Potilailla oli joko kardio-
vaskulaarisairaus tai suuri riski sairastua siihen. 
Seuranta kesti kaksi vuotta. Ryhmillä ei ollut 
eroa kardiovaskulaaritapahtumien suhteen (25).

Lopuksi

Oireisessa tuoreessa tyypin 2 diabeteksessa insu-
liinihoito on usein aiheellinen alkuvaiheessa. 
 Tilapäisesti insuliinihoitoa voidaan tarvita myös 
tulehdussairauden, kortisonihoidon tai esimer-
kiksi leikkauksen yhteydessä. Jos tuoreessa tyy-
pin 2 diabeteksessa on insuliininpuutoksen 
piirteitä, tarvitaan insuliinikorvaushoito (1,2,3). 
Jos tyypin 2 diabetes on kestänyt yli 10 vuotta ja 
glykeeminen kontrolli on huono, on todennä-
köistä, että insuliinineritys on hiipunut (26). 
Tällöin insuliinihoito on aiheellinen. Se voi-
daan toteuttaa yksilöllisesti usealla eri tavalla, 
tarvittaessa muita diabeteslääkkeitä yhdistäen. ●
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Insulin treatment in Type 2 diabetes
In the case of severe hyperglycaemia, basal insulin may be considered in addition to metformin and lifestyle 
changes in newly diagnosed type 2 diabetes. Insulin treatment may temporarily be needed to control 
hyperglycaemia in any acute illness, treatment with corticosteroids or surgery. The capacity for endogenous 
insulin secretion may diminish in long-standing type 2 diabetes, and insulin replacement therapy may be 
needed for metabolic control.
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