
Trendy w insulinoterapii  
Insuliny biopodobne 

           Grzegorz Dzida 



Wydzielanie insuliny u zdrowych osób 



Zasadnicze zaburzenie wydzielania insuliny  
u pacjentów z cukrzycą typu 2. 

Polonsky KS et al. N Engl  J Med. 1996; 334:777-83.  
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• Osoby bez cukrzycy 
• Chorzy z cukrzycą  typu 2 
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• Powinna być dostosowana do patofizjologii 

 

• Może lepiej byłoby korygować hiperglikemie 
poposiłkowe ? 

Insulinoterapia w cukrzycy  



Mniej pacjentów osiąga cel terapii w leczeniu injekcyjnym: 
PANORAMA Study 

de Pablos-Velasco P, et al. Clin Endocrinol. 2014;80:47-56. *Insulin or GLP-1 RA 



Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 638–52 



Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 638–52 

Czy strach przed injekcją to problem 
naszych pacjentów czy nas lekarzy? 





Insuliny lispro, aspart, glulizyna 
korygują  

glikemie poposiłkowe 
 

 

• To analogi krótko szybko działające 



Badanie 4T: Schemat badania 

708 pacjentów: 
• Cukrzyca typu 2 

• HbA1c 7-10% 

• Maks. dawki OAD  
(leków doustnych) 

• Nie przyjmowali wcześniej 
insuliny 

• BMI ≤40 kg/m2 

Lata 

0 1 2 3 

Insulina aspart TID 

(3/dzień) 

Insulina detemir OD 

(1/dzień) 

BiAsp30 

(2/dzień) 

Insulina aspart TID + Insulina detemir OD 

Insulina detemir OD + Insulina aspart TID 

BiAsp30 BID + Insulina aspart w południe  

Holman et al. NEJM 2009; 361:1736-47 
Holman et al. NEJM 2007; 357:1716-30 



U większości pacjentów naturalna konieczność 
intensyfikacji 

Badanie 4T – rok 3 

Holman et al. NEJM 2009; 361:1736-47 
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Intensyfikacja  

u 82% pacjentów 

Leczenie wyjściowe 

Leczenie z intensyfikacją 
* p=0,002 dla porównania ze wszystkimi grupami 



Nowa szybciej działająca insulina  
(faster aspart) 

 



Nowa forma insuliny aspart 









Jeśli injekcje są problemem to…. 

 



Insulina w inhalacjach? 

Exubera 





Afrezza 



Doustne podawanie insuliny 

• Insulina w sprayu na śluzówki jamy ustnej  

 (Oral-lyn) 

• Insulina doustna 



Doustne podawanie insuliny 



Prace nad insuliną doustną 



Prace nad insuliną doustną 



Pogłoski o zakończeniu badań nad insuliną 
doustną okazały się przedwczesne…. 



Intensywne badania trwają 



Przyjdzie do nas jedwabnym szlakiem? 



Jednak według zaleceń 

• insulinoterapię w cukrzycy typu 2 
rozpoczynamy od wstrzyknięcia insuliny 
bazowej 



Zaadaptowano z: Polonsky K, et al. N Engl J Med 1988;318:1231―1239. 

Pora dnia (godzina) 

400 

300 

200 

100 

0 

06.00 06.00 10.00 14.00 18.00 22.00 02.00 

G
lik

em
ia

 (
m

g
/d

l)
 

Norma 

Posiłek Posiłek Posiłek 

20 

15 

10 

 5 

  0 

G
likem

ia (m
m

o
l/l) 

Obniżenie glikemii na czczo wpływa    
na całodobowy profil glikemii 

Hiperglikemia wynikająca 
z podwyższonej glikemii na czczo Cukrzyca typu 2 

Porównanie 24 h profilu glikemii u zdrowych ochotników  w porównaniu do chorych na cukrzycę (p<0.001). 



Insulinoterapia powinna kontrolować  
glikemię na czczo 

a. Monnier L, et al. Diabetes Care. 2003;3:881-885;  

FPG (basal hyperglycemia) Postprandial hyperglycemia  

Total Hyperglycemia, % 

Treated With OADs[a] 

n = 290 n = 1699 



Profile działania nowych analogów insuliny 
Naśladowanie reakcji fizjologicznych 

For illustrative purposes only 

Profile działania współczesnych 
insulin 

Profile działania insulin 
„przyszłości”? 



Profile działania nowych analogów insuliny 
Naśladowanie reakcji fizjologicznych 

For illustrative purposes only 

Profile działania współczesnych 
insulin 

Profile działania insulin 
„przyszłości”? 

Nowa koncepcja „mieszanki” 



Już jest taka „mieszanka” 



IDegAspart może być stosowany 1 lub 2 razy na dobę 

Reference: Figure 6 
IAsp, insulin aspart; IDeg, insulin degludec; IDegAsp, insulin degludec/insulin aspart 

(a) (b) 

When IDegAsp is administered once daily, 
the IDeg component essentially reaches 
steady state within 2–3 days due to the 
approximately 25 h half-life for IDeg 

At steady state, the glucose-lowering effect from    
the basal IDeg component is similar regardless        
of whether IDegAsp is administered once or twice 
daily, as long as the total daily dose of IDegAsp          
is unchanged. 



Nowe opcje terapeutyczne 
sprzyjają insulinie bazalnej 



• Inhibitory SGLT2 

• Pioglitazon 

• Gliptyny 

• Analogi GLP-1 

Inne możliwości intensyfikacji  







U niezbyt dobrze wyrównanych pacjentów, szczególnie tych 
wymagających dużych dawek insuliny, zastosowanie 
tiazolidynedionów i inhibitorów SGLT2 może pomóc              
w poprawie wyrównania glikemii i zmniejszyć dawkę 
insuliny, chociaż powinno się rozważyć możliwość działań 
ubocznych. 



Sitagliptyna dodana do insuliny bazalnej    
u pacjentów hospitalizowanych 



Page 41 of 105 







Znaczna redukcja dawki insuliny 
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Approximately 40% of the 
subjects on IDegLira reached 
the maximum allowed dose 

(50 dose steps) 

62 U 

39 U 

Time (weeks) 

IDegLira (n=833) 

IDeg (n=413) 

p<0.0001 

Figure 1b. Mean daily doses of IDeg and liraglutide components of treatment, over time. Mean values with error bars (SEM)  
based on safety analysis set and last observation carried forward imputed data; n for each treatment based on full analysis set; 
week 52 dose is observed dose based on full analysis set 



Bez wpływu na masę ciała 
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−2.80 kg  
p<0.0001 

2.66 kg 
p<0.0001 

Figure 1c. Change in mean body weight over time, by treatment group. Mean values with error bars (SEM) based on full analysis  
set and last observation carried forward imputed data. Estimated treatment differences and p-values are from an ANCOVA model 

Time (weeks) 



Znacznie mniej potwierdzonych epizodów hipoglikemii 
przy lepszym wyrównaniu 
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HbA1c 

6.9% 

6.4% 

7.1% 

Figure S3. Cumulative incidence of confirmed hypoglycemia over 52 weeks by treatment group. Cumulative hypoglycemia data are  
based on the safety analysis set. Rate ratios and p-values are from a negative binomial model based on the full analysis set. HbA1c  

data are mean based on full analysis set with last observation carried forward-imputed data 

Time (weeks) 



Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 638–52 



Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 638–52 



Leki biopodobne to nie leki generyczne 

Lek generyczny 
Zastrzeżony 

produkt chemiczny 

Produkt chemiczny 
np. Aspirin® 

Synteza chemiczna 

Produkt  
referencyjny 

Lek biopodobny 

Różne procesy produkcyjne  

mogą prowadzić do stworzenia rożnych 

produktów 

Lek biologiczny 
np. insulina 

Kessler et al. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(Suppl 5): v9-12; Schellekens. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(Suppl 4): iv31-36; Schellekens. 
Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 174-8; Schellekens et al. Trends Pharmacol Sci 2002; 23(3): 119-21;  

Krämer. J Endocrinol Invest 2008; 31: 479-88. 



Leki biologiczne 

Duże 
np. ≈5808 daltonów 

(insulina) 

Leki biologiczne są znacznie większymi 
cząsteczkami niż produkty chemiczne 
o większym stopniu skomplikowania 

Krämer. J Endocrinol Invest 2008; 31: 479–88. 

Produkty chemiczne 

Małe 
np. 180 daltonów 

(Aspirin®) 

| 

50 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aspirin-skeletal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aspirin-skeletal.svg


Leki biologiczne są złożonymi 
molekułami 

 Białka ulegają modyfikacjom potranslacyjnym w trakcie produkcji, które przyczyniają 
się do ich złożoności. 

Covic et al. Nephrol Dial Transplant 2008; 23: 3731–7;  
Kuhlmann et al. Nephrol Dial Transplant 2006; 21 (Suppl 5): v4–8; Schellekens. Nat Rev Drug Discov 2002; 1: 457–62. 

Immunogenność 

Stabilność 

Aktywność biologiczna 

Rozpuszczalność 

modyfikacje potranslacyjne 
mogą wpływać na 

| 
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Różne procesy wytwarzania  
prowadzą do rożnych produktów 

 
Kuhlmann et al. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(Suppl 5): v4–8. 

Wybór 
sekwencji DNA 

Różnice  
w sekwencji DNA  
mogą skutkować  
różnicami  
w wytworzonych 
rekombinowanyc
h białkach 

Adenina (A) Cytozyna (C) 

Tymina (T) Guanina (G) 

Klonowanie 

Różnice  
w systemach 
ekspresji mogą 
prowadzić do 
różnic  
w poziomie  
ekspresji 
rekombinowanego 
białka i jego 
stabilności 

Hodowla 

Różnice  
w warunkach 
wzrostu  
mogą skutkować  
różnicami  
w wytworzonych 
rekombinowanyc
h białkach i  
produktach 
ubocznych 

Wytwarzanie 
białka 

Różnice  
w liniach 
komórkowych 
mogą prowadzić 
do  
różnic  
w modyfikacjach 
posttranslacyjnyc
h  
rekombinowaneg
o białka 

Oczyszczanie 

Różnice  
w procesie 
oczyszczania  
mogą prowadzić 
do 
różnic  
w końcowym 
produkcie, takich 
jak zwiększone 
tworzenie się 
agregatów 

Formulacja 

Różnice  
w formulacji 
mogą wpływać 
na produkt 
końcowy 



Insuliny biosymilarne 

• Glargina 

Oryginał –Lantus, biosymilar – Abasaglar 

 

• Lyspro 

Oryginał- Humalog, biosymilar – Lispro Sanofi 

 

• Korzyść – tańsza terapia, większa dostępność 



Bioniczna trzustka 

• „Otwarta pętla” – jak ją zamknąć? 



 



Z potrzeby serca…. 

 

http://www.bu.edu/ar/2014/


 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://diabetesadvocacycom.blogspot.com/2014/07/the-bionic-pancreas-moves-closer-to.html&ei=Am1QVaDbOuGpygOx5ICoBQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNE9lQTSywqysJ8oa0A8tCVaFs14sA&ust=1431420462828409
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bu.edu/federal/2014/06/23/bionic-pancreas-takes-a-big-step-forward/&ei=U21QVeyxN4OcygOOwoCYAg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNE9lQTSywqysJ8oa0A8tCVaFs14sA&ust=1431420462828409


 

Dostępna na 
rynku  
w 2018 roku? 

https://myglu.org/articles/bionic-bill-day-3-our-bionic-bash-date-night
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://myglu.org/articles/wearing-the-bionic-pancreas-experiencing-life-in-a-new-way&ei=xm1QVdbNGYfkyAP4koCIBA&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNE9lQTSywqysJ8oa0A8tCVaFs14sA&ust=1431420462828409


iLet 



iLet – 2018? 



Dokąd zmierza insulinoterapia ? 


