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1. Betegközpontú, bizonyítékon alapuló orvoslás
szerinti megközelítés

“...providing care that is respectful of and responsive to 
individual patient preferences, needs, and values - ensuring  

that patient values guide all clinical decisions.”

• Felmérni, hogy a beteg mennyire szeretné hogy bevonjuk

• Terápiás lehetőségek vizsgálata, segítségnyújtás a döntéshozatalhoz

• Közös döntéshozatal – a beteg és a klinikus közötti kooperáció, 
felhasználva a rendelkezésre álló klinikai bizonyítékokat és figyelembe 
véve beteg igényeit

• A végső döntés a beteg kezében van



2. HÁTTÉR

• 65 éves kor felett a népesség 27%-a cukorbeteg. 

Ha ez a tendencia folytatódik 2050-ig, minden harmadik 

felnőtt cukorbeteg lesz (USA adat)

• Szoros kapcsolat a

glikémiás kontroll és a

mikro/makrovaszkuláris
klinikai kimenetel között

http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/01/diabetesComplications.jpg
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Az Intenzív Terápia Hatása a Diabetesre
A fő klinikai vizsgálatok összefoglalása
Study Microvasc CVD Mortality

UKPDS (1977-1998)

SU, INSULIN, METFORMIN   ➔  ➔ 

DCCT (1982-1993)

EDIC* (1994-)

INSULIN (intensive vs. standard)

  ➔  ➔ ➔

ACCORD(2001-2005)

INSULIN (intensive vs. standard)  ➔ 

ADVANCE (SU – gliclazide-

based intensive vs. standard therapy)  ➔ ➔

VADT (intensive therapy with 

rosiglitazone and insulin)  ➔ ➔

Long Term Follow-up 

Initial Trial * in T1DM



2. HÁTTÉR

• A kettes típusú cukorbetegség patogenezisének
áttekintése

- Inzulinszekréció károsodása

- Inzulin rezisztencia (izom, zsír, máj)

- Fokozott endogén cukortermelés

- Csökkent inkretin hatás

- Megváltozott adipocita funkció

- …
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3. TERÁPIÁS CÉLOK AZ ANTIHIPERGLIKÉMIÁS KEZELÉSSEL

• Terápiás célértékek

- HbA1c < 7.0% (mean PG 150-160 mg/dl [8.3-8.9 mmol/l])

- Éhomi PG <130 mg/dl (7.2 mmol/l)

- Postprandiális PG <180 mg/dl (10.0 mmol/l)

- Fontos az egyénre szabott kezelés:

➢ Szigorúbb célérték (6.0 - 6.5%) - fiatalabbak, egészségesebbek

➢ Lazább célérték (7.5 - 8.0%+) - idősebbek, társbetegségek, 
hypoglikémiás hajlam, stb.

- Kerülendő a hypoglikémia

PG = plazma glükóz



3. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

3.0. Terápiás lehetőségek: Életmód

- Testsúly optimalizálása

- Egészséges táplálkozás

- Fokozott fizikai aktivitás



3. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

3.1. Inzulin



Porcine:

B30 alanine

3.1. Inzulin: proinzulin szerkezete
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B30    alanine

A8      alanine

A10    valine

Connecting peptide 

(C-peptide)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

21

13

14
15

16
1817

20

54 53 52 51
50

49

55

A-chain

B-chain

30

23
22

25

24

26

27

29

28

31

33

32

34

35

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

19

21

13
14

15

16

18

17

20

65

64

63

62

61

57

56

58

59

60

48

47

46
45

41

44

43

40

42

39

38

37

S

S

S

S

S

55

-COOH

NH2 -



Féléletidő a plazmában < 9 perc

3.1. Inzulin: Az elválasztott/beadott inzulin sorsa

A lebontás főbb helyei

A vesefunkció komolyabb károsodása esetén vagy májcirrózisban csökken az 

inzulin lebontás – fokozott rizikó a hypoglikémiára

máj - kb. 50% lebontódik első passzázsra anélkül, hogy elérné 

a szisztémás keringést

vese - glomeruláris filtráció, tubuláris reabszorpció és lebontás

izom  - kisebb jelentőségű 



3.1. Inzulin: Humán inzulin Hexamer/monomer formája

monomerhexamer

- sc. adagolás esetén

- keringésben- pancreasban



3.1. Inzulin: Inzulin hexamerek disszociációja 
monomerekké sc. beadás után



Adapted from Polonsky et al. 1988
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3.1. Inzulin: Napi inzulin szintek az egészséges emberben

Napi inzulin szükséglet (Units) 
= testsúly (kg) x 0.55
= testsúly (font) / 4

ebéd vacsora



3.1. Inzulin fajták: Hatáskezdet, maximum és tartam alapján I.

➢Gyors hatású - humán reguláris inzulin

(kezdet ~ 30perc -1óra, hatástartam ~ 5-6 óra)

➢ Jól alkalmazható i.v. adagolásra (diabeteses ketoacidosis, hyperkalemia)
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Optimális időzítés sc. injekcióhoz: 60 perccel étkezés előtt

Étkezés közbeni alkalmazás:  

3.1. Inzulin: Humán reguláris inzulin aktivitás 
profilja

inzulin kinetika humán 

reguláris inzulin s.c. 

adagolás esetén

– prandiális hyperglikémia, postprandiális hypoglikémia



proline - B28 kiemelt szereppel bir 

a hexamerek képzésében –

fejlesztási target – nincs hexamer 

képzés – gyors hatás– alkalmas az 

endogén posztprandiális inzulin 

csúcs létrehozására

➢ ultragyors hatású inzulin analógok

(kezdet ~ 20-30 perc, hatástartam ~ 3-4 óra)

3.1. Inzulin fajták: Hatáskezdet, maximum és tartam alapján II



3.1. Inzulin fajták: Ultragyors hatású inzulin analógok

aspart

lispro

glulizin



➢ közepes hatású - isophane/NPH inzulin –

(Neutral Protamine Hagedorn)

➢(kezdet ~ 4-5 óra, hatástartam ~ 12-14 óra)

3.1. Inzulin fajták: Hatáskezdet, maximum és tartam alapján III

Protamin hiperszenzitivitás sokkal gyakoribb 
vasectomián átesett férfiak esetén vagy olyan 

betegeknél akik allergiásak a halra



Adapted from Polonsky et al. 1988
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3.1. Inzulin fajták: Hosszú hatású inzulin analógok IV

breakfast lunch supper



detemir

glargin

Izoelektromos pont - humán inzulin pH 5.4; glargin inzulin pH ~7.0

Thr - B30 lehasitásra kerül 

és mirisztinsav kapcsolódik 

a B29-Lys-hez

→ Apolárosabb karakter és 

fokozott albuminhoz kötődés 

3.1. Inzulin fajták: Hosszú hatású inzulin analógok

Két plusz Arg a B30 –Thr után

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Myristic_acid.svg


Thr - B30 lehasitasra kerul

Lys - B29 és 

hexadekándisav kapcsolódik 

egy glutaminsav linker 

molekulával

degludec

3.1. Inzulin fajták: Hosszú hatású inzulin analógok



3.1. Inzulin: Az inzulin készítmények hatástartama

Posztprandiális inzulinszint

bazális inzulinszint

Insulin degludec



Vizes oldat

természetes (humán) inzulin

inzulin analógok

Szuszpenzió

protamin inzulin

3.1. Inzulin: Inzulin készítmények az oldékonyságuk
alapján

A különféle inzulin készítmények általában 

40-100 NE/ml inzulint tartalmaznak



i.v.

s.c. – retarded absorption

inhaláció – csak tiszta oldat felnőtteknek

– visszavonták a piacról 2016-ban biztonsági okok miatt

(Tüdőfunkció csökkenése, tüdőrák incidencia enyhe emelkedése)

„mesterséges pancreas” / inzulin pumpák humán és

ultragyors hatású analógok

• Zárt rendszer – az aktuálisan mért glükózszint alapján

(gyermekek esetén csak ez jöhet szóba)

• Nyílt rendszer – előre beállított program szerint

3.1. Inzulin: adagolási formák

Csak vizes oldatok (humán és ultragyors hatású analógok)

Vészhelyzet esetén (pl. diabeteses ketoacidotikus kóma)

Vizes oldatok, szuszpenziók



3.1. Inzulin: KLINIKAI INDIKÁCIÓK

➢ Gesztációs diabetes: orális antidiabetikumok kontraindikáltak !!

➢ Diabetes mellitus: 1-es típus: mindig, 2-es típus: ha az endogén inzulin 

raktárak kimerültek

➢ Kritikus diabeteses állapotok: diabeteses ketoacidosis, hyperosmolaris

hyperglikémiás állapot (humán inzulin/ultrarövid hatású inzulin analógok)

➢ Hyperkalemia kezelése: inzulin + glükóz fokozza a K+ felvételt a 

sejtekbe (humán inzulin/ultrarövid hatású inzulin analógok)



https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/treatment-of-type-1-diabetes/medications-and-

therapies/type-1-insulin-therapy/designing-an-insulin-regimen/

3.1. Inzulin: INTENZÍV INZULIN TERÁPIA

Szoros glikémiás kontroll napi többszöri injekcióval



https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/treatment-of-type-1-diabetes/medications-and-

therapies/type-1-insulin-therapy/designing-an-insulin-regimen/

3.1. Inzulin: INTENZÍV INZULIN TERÁPIA

Glikémiás kontroll napi egy injekcióval



https://dtc.ucsf.edu/images/graphs/graph_sliding_mixed.gif

Előre kikevert készítmények: - NPH + vízoldékony (ált. 30:70 arányban) 

- degludec + aspart (70:30 arányban) 

3.1. Inzulin: Előre kikevert készítmények a jobb 
glikémiás kontrollért és a beteg együttműködéséért



3.1. Inzulin: INZULIN MELLÉKHATÁSAI

➢ Hypoglikémia

Gyors kialakulás: szimpatikus és paraszimpatikus stimuláció

Lassú kialakulás: központi idegrendszeri tünetek

th: oralis vagy i.v. glükóz

glukagon i.m. 0.5-1 mg (csak 45 percen belül)

➢ ödéma

➢ lipodisztrófia (hipertrófia/atrófia)

➢ allergiás bőrreakció

➢ anaphylaxia (ritka)

➢ hypokalemia (inzulin fokozza a K+ beáramlást a sejtekbe)

Inhalált inzulin speciális mellékhatásai

akut bronchospazmus, csökkent tüdőfunkció, tüdőrák?



3.1. Inzulin: Inzulin fajták összefoglalása

– ultragyors hatású inzulin analógok: 

• Lispro, Aspart, Glulisin

– gyors hatású: természetes humán inzulin

– közepes hatású inzulinok:

• Isophane/NPH insulin (Neutral Protamine Hagedorn) 

– hosszú hatású inzulin analógok: 

• Glargin, Detemir, Degludec

Hans Christian Hagedorn (1888 – 1971)
The creator of NPH insulin



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő 

(inzulinotrop/szekretagóg) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek

Nem inzulindependens

vegyületek

Parenteralis nem-inzulin

antidiabetikumok
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Szulfonilureák

Nem szulfonilureák

PRG – étkezési vércukor szabályozók 

(prandialis glükóz regulátor)

 csökkent szérum glukagon szint (inzulin felszabaduláson   

keresztül?)

 extrapancreatikus szövetekben hatás a K+-csatornákra

 -sejtekből inzulin felszabadulás stimulálása

(~ 30% aktivitás szükséges)

 akut inzulin felszabadulás fokozódás

(étkezéssel egybekötött alkalmazás)

3.2. Inzulinotróp (hypoglikemizáló) vegyületek



3.2. Inzulinotróp szerek hatása a pancreas -sejtekre

szulfonilureák



Michael A. Burke et al. Circulation Research. 
2008;102:164-176 Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved

A receptor alegységei eltérőek a pancreas β-sejtekbe, az erek simaizmaiban 

és a kardiomiocitákban

3.2. SU receptor

http://circres.ahajournals.org/content/102/2/164/F3.large.jpg


3.2. Szulfonilureák

Első generáció – hosszú hatás

tolbutamid, tolazamid, chlorpropamid

Második generáció

glyburide (aka. glybenclamid): magas hipoglikémia rizikó

gliclazide, glimepirid: pancreas szelektív szerek

glipizid: legrövidebb hatás (kisebb hipoglikémiás rizikó)



3.2. Szulfonilureák előnyei

➢ potens készítmények

➢ pancreas-szelektív szerek (gliclazid, glimepirid) biztonságosabbak

➢ gliclazid:  

➢ SUR 1 szelektív

➢ antioxidáns és antiproliferatív hatás

➢ nem növeli az Epac 2 expressziót (glükózérzékenységet érintő 

transzkripciós faktor)

➢ kisebb rizikó a hipoglikémiára (inkább az inzulin felszabadulás első 

fázisában hat)

➢ általában hosszan tartó hatás



3.2. Szulfonilureák hátrányai

➢ hypoglikémia kockázata (prolonged)

➢ fokozott táplálékbevitel: napi 5x étkezés - súlygyarapodás és SU használat 

között összefüggés (és meglitinid esetén)

➢ kardiovaszkuláris rizikó a kardiális SU receptor gátlás révén

➢ hematológiai eltérések (thrombocytopenia, leukopenia, hemolitikus

anemia)



nateglinid

repaglinid

Nem tartalmaznak 

szulfonilurea csoportot 

(az allergia oka)

3.2. Meglitinidek 
(PRG - étkezési vércukor szabályozók) 



3.2. Meglitinidek

nateglinidrepaglinid SUR specifikus régiójához kötődnek 

eltérő kötődési sajátosságokkal

Duration of actionPlasma 

half-life
Tmax

16-24 hrs10 hrs4-6 hrsGlibenclamide

4-5 hrs1-1,5 hrs40 minPGR

Étkezésekhez között alkalmazás



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő

(inzulinotrop/szekretagog) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek

Nem inzulindependens

vegyületek

Parenteralis nem inzulin

antidiabetikumok
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❖ Biguanidok

❖Tiazolidéndionok (glitazonok) 

- Csökkent hepatikus 

glükóztermelés, és intestinalis 

glükóz abszorpció

- Perifériás inzulin érzékenység 

és glükózfelhasználás növelése

Inzulin érzékenység és 

perifériás glükózfelvétel növelése

3.2. Nem inzulinotróp (euglikemizáló) vegyületek



Metformin (Phenformin, Buformin)

3.2. Biguanidok

AMP-aktiválta protein

kinázra (AMPK) hatva 

befolyásolja a szénhidrát 

és zsírmetabolizmust

Farmakodinámia

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/Metformin.jpg


3.2. Metformin

➢ plazma glukagon szint csökkenés (glukagon mobilizáció gátlása)

➢ triglicerid szint csökkenése

➢ antioxidáns hatás – decrease of formation of advanced glycation end 

products 

Egyéb farmakodinámiás hatások

Mellékhatások

➢GI: hányinger, hányás, anorexia, hasmenés, fémes szájíz

➢Károsodott B12 vitamin abszorpció – anaemia

➢Laktátacidosis (következő dia)



➢ ritka, de nagyon fontos mellékhatás a laktátacidosis

Kontraindikációk:

➢ akut metabolikus acidosis

➢ vesekárosodás (GFR < 30 mL/min)

➢ akut állapotok, amik befolyásolhatják a vesefunkciót

(pl.  dehidráció, komolyabb fertőzés, sokk)

➢ szöveti hipoxiával járható állapotok

(pl. kardiális vagy respiratorikus insuff., MI)

➢ májkárosodás, akut alkoholos intoxikáció, alkoholizmus

3.2. Metformin hátrányai
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Patogenezisben szerepet játszó tényezőkre hat

➢ inzulin rezisztencia csökkenése

➢ testsúlycsökkenés

➢ lipid szinteket kedvező irányba befolyásolja

➢Jótékony hatás egyéb állapotok esetén: 

➢Policisztás ovarium szindróma (hiperinzulinemiás állapotban)

➢Hiperinzulinemia / inzulin rezisztencia

Elsőként választandó szer II. Tipusú diabeteszben

3.2. Metformin előnyei



3.2. Tiazolidéndionok (glitazonok)

http://www.pharmainfo.net/files/images/stories/article_images/Mechanism%20of%20action%20of%20thiazolidinediones.jpg

Rosiglitazon

(visszavonták a piacról)

pioglitazon

PPAR stimuláló
PPAR – intracelluláris-sejtmagi receptor család

Előnyök



https://www.selfhacked.com/blog/ppargamma-role-weight-gain-inflammation-natural-activators/

➢ emelkedett plazma volumen (ödéma 

kialakulás – szívelégtelenségben 

kontraindikált)

➢ Hemoglobin, hematokrit szint csökken

➢ Mellékhatás: 

testsúlynövekedés 

– adipocita

proliferáció

➢ Mellékhatás: csonttörés fokozott 

kockázata (osteoporosis?)

3.2. Tiazolidéndionok hátrányai



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő

(inzulinotrop/szekretagog) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek

Nem inzulin dependens

vegyületek

Parenteralis nem inzulin

antidiabetikumok
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GLP-1 – ileumban, colonban -

inzulin felszabadulás ; glukagon

felszabadulás 

GIP – duodenumban, jejunumban -

inzulin felszabadulás 

GLÜKÓZDEPENDENS 

HATÁSOK

GLP-1 – glucagon like peptide

GIP – glucose-dependent 

insulinotropic peptide

Inzulin válasz orális glükóz (50 g/400 ml, ●) 

vagy i.v. glükóz (●) hatására
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2. Tipusú diabéteszben a GIP inzulin felszabaditó hatása elvész.

GLP-1 hatás müködőképes marad – jó gyógyszertaget

3.2. Inzulindependens, inkretinek hatásának növelése útján 
ható vegyületek – incretinek fogalma és funkcióik



3.2. GLP-1 hatásai



3.2. GLP-1 hatása a -sejtekre



➢ nincs hipoglikémia

➢ glükózdependens hatás

Előnyök

3.2. DPP-4 inhibitorok: növelik az endogén GLP-1 
szinteket és a GLP-1 hatását

vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, alogliptin

vildagliptin

➢ nem befolyásolja a testsúlyt

Hátrányok, mellékhatások

➢Nasopharyngitis, fejfájás, hányinger, bőr hiperszenzitivitás

➢Fokozott kockázat pancreatitisre, pancreas daganatra és gyulladásos bélbetegségre?

➢Saxagliptin: talán növeli a morbiditást szívelégtelen betegeknél



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő

(inzulinotrop/szekretagog) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek

Nem inzulindependens

vegyületek

Parenteralis nem inzulin

antidiabetikumok
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3.2. Alfa-glükozidáz inhibitorok

➢ Gátolják di-, oligo és poliszacharidok lebontását – szénhidrát 

abszorpció csökkentése (laktózra kevésbé hatnak)

Eredmény: postprandiális hyperglikémia mérsékelése

➢ Elhizott betegeknek javasolt, étkezéssel egybekötött 

alkalmazással

➢ Mellékhatás: meteorizmus, hasi fájdalom, puffadás, 

hasmenés (fermentáció és a megemésztetlen szénhidrátok miatt)

acarbose, miglitol

//medlibrary.org/lib/images-rx/acarbose-5/3e5e5ac4-5618-490c-8ba9-90aafc784c78-01.jpg


3.2. Nátrium-glükóz transzporter-2 (SGLT-2) inhibitorok

Előny: II. tipusú diabetesz miatt

fokozott az SGLT2 génexpresszió a

vesetubulusokban

dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin, ertuglifozin

30-50%-kal csökkentik a glükóz reabszorpciót

(a hatásuk más SGLT transzportereken hozzájárulhat a hatásukhoz?)



➢ Testsúlycsökkentés

➢ Vérnyomáscsökkentés

Előnyök

➢ Hatásuk független a béta sejtek 

funkciójától, nem befolyásolják a béta 

sejtek működését

Hátrányok

➢ Vérnyomás lecsökkenhet

➢ Kevésbé hatékonyak károsodott 

vesefunkció esetén : ha GFR < 60 

ml/min, nem hatnak

3.2. SGLT-2 inhibitorok

➢ Kismértékben csökkentik a bélből törtőnő 

glükózfelszivódást

➢ Jól alkalmazhatók szívelégtelen, 

megtartott ejekciós frakcióval (HFpEF) 

rendelkező elhizott betegek esetén

Mellékhatások

➢ Húgyúti fertőzések, gombás 

infekciók (pl. vaginalis candidiasis)

➢ Csonttörésre fokozott kockázat

➢ Emelkedett rizikó polyuriára, 

dehidrációra, hipotenzióra és 

hypoglikémiára



Hatásmód: nem teljesen ismert, talán a farneosid X receptoron (FXR) hat

• Colesevelam (epesav kötő, antihyperlipidemiás szer) csökkenti a 

vércukorszintet: USA-ban regisztrálták DM kezelésére is

A májban lévő FXR-nak fontos

szerepe van a koleszterin, a

glükóz és az epesavak

metabolizmusának regulációjában

3.2. Egyéb vegyületek I

• Bromocriptin – ismeretlen mechanizmus révén csökkenti a plazma glükóz 

szintet (USA: adjuváns szer)



Benfotiamin – B1 vitamin lipidoldékony prodrug-ja

Tioktánsav (alfa liponsav) – vitaminszerű vegyület, esszenciális az aerob 

metabolizmushoz, antioxidáns

Diabeteszes neuropathia kezelésében használatos szerek:

3.2. Egyéb vegyületek II



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő

(inzulinotrop/szekretagog) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek

Nem inzulindependens

vegyületek

Parenteralis nem inzulin

antidiabetikumok
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3.2. GLP-1 receptoron ható szerek
exenatid

adagolás: sc. napi 2x, étkezéshez kötve

Viperagyík nyálában fedezték fel (exendin-4 néven)

DPP-IV

His Ala Glu Gly

Aminosav változtatások 

felelősek a DPP-4 

rezisztenciáért

~50% homológia a humán 

GLP-1-el

retard készítmény elérhető



liraglutid

sc. napi 1x

Liraglutid: elfogadott az obezitás kezelésére

– 4-6 kg súlyvesztés elérhető a használatával

lixisenatid

3.2. Hosszú hatású GLP-1 analógok

Mellékhatások: hasmenés, szívtáji égő érzés, emésztési zavar,

hányinger, hányás

szédülés, fejfájás

acut pancreatitis

növeli a pajzsmirigy rák kockázatát?



3.2. Ultrahosszú hatású GLP-1 analógok

albiglutid

Humán albuminhoz 

kötődés

Per os napi 1x - 2019

dulaglutid

Visszavonták 2018-ban (talán kevésbé hatékony a Hba1c 

csökkentésére)

semaglutid

sc. heti 1x

http://4.bp.blogspot.com/-z9MKnz5R0d8/U5W3ZIL2sAI/AAAAAAAACVg/4V0tC6JOfUI/s1600/drug.png


GLP-1 analógok hatása

➢ étvágycsökkentő

(centralis hatás)

➢postprandiális glucagon 

felszabadulás csökkentése

➢ glükóz-mediálta

inzulin felszabadulás

➢ késleltetik a 

gyomorürülést

3.2. GLP-1 receptoron ható szerek



➢ Testsúlycsökkentő

➢ Glükóz-dependens hatás, befolyásolják a postprandiális 

glükózszintet – nincs hypoglikémia 

Előnyös tulajdonságok

Terápiás használat

➢ Adjuváns kezelés T2DM-ben

➢ Liraglutide: testsúlycsökkentés obezitás esetén

3.2. GLP-1 receptorra ható szerek



3.2. Amylin analóg: pramlintid

- Islet amyloid polypeptide

(IAPP – human amylin) a -

sejtekből az inzulinnal 

együtt szekretálódó 

peptid.

- Amylin deficinecia

diabetesben (T1DM, T2DM)

- Szintetikus analóg: 

pramlinitid

- T1DM, T2DM, valamint 

kóros elhizás esetén is 

adható sc., étkezés előtt

- Relatíve magas a kockázat 

hypoglikémiára

- GI mellékhatások: 

hányinger, hányás, 

étvágytalanság



3.2. ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA

Oralis szerek

Szulfonilureák

Meglitinidek

Metformin (biguanidok)

Tiazolidéndionok (glitazonok)

DPP-4 inhibitorok

a-glükozidáz inhibitorok (AGI)

SGLT-2 inhibitorok
Dopamin-2 agonisa (alacsony dózisú bromocriptin – csak US-ban)

Epesav sequestrants

Parenteralis antidiabetikumok

GLP-1 receptor agonisták

Amylin analógok

Inzulin felszabadulást serkentő

(inzulinotrop/szekretagog) vegyületek

Inzulinhatást fokozó 

vegyületek

Inkretinek hatásának növelése 

útján ható vegyületek
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vegyületek
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4. Kombinációs terápiák T2DM-ben

➢ Oralis anditiabetikumok kombinációja (kettős vagy hármas 

terápia)
metformin + DPP4 inhibitor

metformin + szulfonilureák

metformin + glitazonok

+ alfa glükozidáz inhibitorok

+ SGLT-2 inhibitorok

➢ ha a metformin kontraindikált

- DPP4 inhibitor egyedül, SGLT2 inhibitor egyedül, vagy SU egyedül

- DPP4 inhibitor + SGLT2 inhibitor

A jobb beteg compliance érdekében fix kombinációk elérhetők 

➢ Kombináció inzulinnal (nem szulfonilureákat!!!)

kombináció GLP-1 analógokkal

Terhességben mindig használjunk inzulint

➢ műtét, komoly fertőzés stb esetén – váltás inzulinra

Elsőként választandó szer: metformin



Metformin

SGLT-inhibitor

GLP-1 analógok

testsúly Ø testsúly ↑testsúly ↓

Metformin

DPP-4 inhibitorok

SU

Meglitinidek

TZD

inzulin

4. Antidiabetikumok hatása a testsúlyra

Liraglutide, 

pramlintide indikált 

testsúlycsökkentésre 

obezitás esetén 

(diabetes nélkül).



hypo-

glycemia

TZD

GLP-1 analógok

AGI

Metformin 

DPP-4 inhibitorok

Közepes 

kockázat

Magas 

kockázat

Alacsony 

kockázat

SGLT2-inhibitorok SU

Meglitinides

Insulin

4. Különböző antidiabetikumok hypoglikémiás
kockázata



4. GYÓGYSZER INTERAKCIÓK I.

➢ Szénhidrát abszorpció csökkenés: étvágytalanságot, hányást 
okozó szerek (daganatellenes terápia!)

Inzulin hatását fokozó szerek (hypoglikémia 
rizikó)

➢ Gyomorürülés gátlás: paraszimpatolitikumok, opioidok

➢ Szimpatikus válasz gátlása: -blokkolók, adrenerg neuron bénítók
(elmaszkolják a hypoglikémia tüneteit)

➢ Szalicilátok

➢ Etanol: fokozott inzulin szekréció, csökkent glikoneogenesis



4. GYÓGYSZER INTERAKCIÓK II.

Hatást fokozó szerek
(hypoglikémia rizikó)

Orális antidiabetikumok

➢ plazmafehérje kötőhelyért versengő szerek

(pl. szalicilátok, phenylbutazon, szulfonamidok,

kumarinok stb.)

➢ metabolizmust gátló szerek
(pl. szulfonamidok, phenylbutazon, chloramphenicol)

➢ vesén keresztüli eliminációt gátló szerek
(pl. szalicilátok, phenylbutazon, probenecid, acidotikus
vizelet) 



4. GYÓGYSZER INTERAKCIÓK III.

Inzulinhatás csökkenése (hyperglikémia rizikó)

➢ Glükóz abszorpció növelése (pl. köhögés elleni szirupok)

➢ -stimulálók (dobutamin, terbutalin)

➢ thiazid diuretikumok

➢ Phenytoin: inzulin felszabadulás csökkentése

➢ inzulin antagonisa hormonok

➢ kortikoszteroidok

➢ fogamzásgátlók

➢ pajzsmirigy hormonok



4. GYÓGYSZER INTERAKCIÓK IV.

Inzulinhatás csökkenése

(hyperglikémia rizikó)

Orális antidiabetikumok

➢ Enzim induktorok (phenytoin, barbiturát, rifampin)

➢ Vesén keresztüli elimináció fokozása



5. DIABETESES KÓMA KEZELÉSE

➢ Volumenpótlás
(isotóniás NaCl vagy 0.45%)

➢ Glükóz – ha a vércukorszint 10-13 mmol/l alá esik

➢ K+ adagolás (3 óra után)

➢ Bikarbonát infúzió – csak ha plazma pH< 7.0

➢ Inzulin
cél – vércukor lassú csökkentése (max 3 mmol/l/óra)
13 mmol/l alatt nagyon lassú csökkentés (8 mmol/l-ig 12-24 óra alatt) 



Vércukorszintet 

emelő szerek

5. HYPOGLIKÉMIA KEZELÉSE I.

Glucagon – akut esetben 0,5-2 mg i.m.



5. HYPOGLIKÉMIA KEZELÉSE II. (inzulinomák)
Diazoxide

hatásmód: 

• ATP-függő K+- csatornák aktivációja

• inzulin szekréció, glükózfelhasználás csökkentése

• mellékhatás: ödéma, tachycardia

Streptozocine (nitrózurea - citosztatikum)

• malignus pancreatikus inzulinomára

• hatásmód: DNS szintézis gátlása

• mellékhatás: tubularis nekrózis,   

hepatotoxicitás, hematológiai eltérések

Octreotide
hatásmód: 

• somatostatin analóg – inzulin szekréció inhibitor



6. EXTRA DIÁK

- COMPREHENSIVE TABLES

- KLINIKAI ÚTMUTATÓ AZ ANTIHIPERGLIKÉMIÁS 
TERÁPIÁHOZ



Oral Class Mechanism Advantages Disadvantages Cost

Biguanides • Activates AMP-
kinase (?other)
•  Hepatic glucose 
production

• Extensive experience
• No hypoglycemia
• Weight neutral
• ?  CVD

• Gastrointestinal
• Lactic acidosis (rare)
• B-12 deficiency
• Contraindications

Low

Sulfonylureas • Closes KATP channels
•  Insulin secretion

• Extensive experience
•  Microvascular risk

• Hypoglycemia
•  Weight
• Low durability
• ? Blunts ischemic 
preconditioning

Low

Meglitinides • Closes KATP 
channels
•  Insulin secretion

•  Postprandial glucose
• Dosing flexibility

• Hypoglycemia
•  Weight 
• ? Blunts ischemic 
preconditioning
• Dosing frequency

Mod.

TZDs • PPAR- activator
•  Insulin sensitivity

• No hypoglycemia
• Durability
•  TGs (pio)
•  HDL-C 
• ?  CVD events (pio)

•  Weight 
• Edema/heart failure
• Bone fractures
•  LDL-C (rosi)
• ?  MI (rosi)

Low

Table 1. Properties of oral anti-hyperglycemic agents



Oral Class Mechanism Advantages Disadvantages Cost

a-Glucosidase
inhibitors

• Inhibits a-glucosidase
• Slows carbohydrate 
digestion / absorption

• No hypoglycemia
• Nonsystemic
•  Postprandial glucose
• ?  CVD events

• Gastrointestinal
• Dosing frequency
• Modest  A1c

Mod.

DPP-4
inhibitors

• Inhibits DPP-4
• Increases incretin
(GLP-1, GIP) levels

• No hypoglycemia
• Well tolerated

• Angioedema / 
urticaria
• ? Pancreatitis
• ?  Heart failure

High

Dopamine-2
Agonist
bromocriptine 
(only in US)

• Activates DA receptor
• Alters hypothalamic 
control of metabolism
•  insulin sensitivity

• No hypoglyemia
• ?  CVD events

• Modest  A1c
• Dizziness, fatigue
• Nausea
• Rhinitis

High

SGLT2
inhibitors

• Inhibits SGLT2 in 
proximal nephron
• Increases glucosuria

• Weight
• No hypoglycemia
•  BP
• Effective at all stages

• GU infections
• Polyuria
• Volume depletion
•  LDL-C
• Cr (transient)

High

Table 2. Properties of oral anti-hyperglycemic agents



Injectable
Class

Mechanism Advantages Disadvantages Cost

Amylin
mimetics

• Activates amylin
receptor
•  glucagon
•  gastric emptying
•  satiety

•  Weight
•  Postprandial glucose

• Gastrointestinal
• Modest  A1c 
• Injectable
• Hypo if insulin dose 
not reduced
• Dosing frequency
• Training requirements

High

GLP-1 
receptor 
agonists

• Activates GLP-1 R
•  Insulin, 
glucagon
•  gastric emptying
•  satiety

•  Weight
• No hypoglycemia
•  Postprandial glucose
•  Some CV risk factors

• Gastrointestinal
• ? Pancreatitis
•  Heart rate
• Medullary ca (rodents)
• Injectable
• Training requirements

High

Insulin • Activates insulin 
receptor

• Universally effective
• Unlimited efficacy
•  Microvascular risk

• Hypoglycemia
• Weight gain
• ? Mitogenicity
• Injectable
• Patient reluctance
• Training requirements

Variable

Table 3. Properties of injectable anti-hyperglycemic agents



KLINIKAI AJÁNLÁSOK: 

SZEKVENCIÁLIS 

ANTIHIPERGLIKÉMIÁS TERÁPIA



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

 

 

or 

or 

or 

 

 

 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

Insulin (basal) 

 + 

Diabetes Care 2015;38:140-149; Diabetologia 2015;58:429-442

Anti-hiperglikémiás terápia II. típusú diabéteszben: 
Metformin monoterápia



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

 

 

or 

or 

or 

 

 

 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

Insulin (basal) 

 + 

Anti-hiperglikémiás terápia II. típusú diabéteszben: 
2-es kombinációk



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

 

 

or 

or 

or 

 

 

 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

Insulin (basal) 

 + 

Anti-hiperglikémiás terápia II. típusú diabéteszben: 
3-as kombinációk



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

 

 

or 

or 

or 

 

 

 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

Insulin (basal) 

 + 



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

 

 

or 

or 

or 

 

 

 

Insulin (basal) 

 + 

Anti-hiperglikémiás terápia II. típusú diabéteszben: 
Fókusz a hypoglikémia elkerülése



Healthy eating, weight control, increased physical activity & diabetes education 

Metformin 
high 
low risk 

neutral/loss 

GI / lactic acidosis 

low 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of monotherapy, proceed to 2-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

high 
low risk 

gain 

edema, HF, fxs  

low 

Thiazolidine- 
dione 

intermediate 
low risk 

neutral 

rare 

high 

DPP-4 
inhibitor 

highest 
high risk 

gain 

hypoglycemia 

variable 

Insulin (basal) 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

                           Basal Insulin +  

Sulfonylurea 

 + 

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§     

 

or 

or 

or 

or 

Thiazolidine-
dione 

 + 
SU  

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

Insulin§   

TZD 

DPP-4-i 

GLP-1-RA 

high 
low risk 

loss 

GI  

high 

GLP-1 receptor 
agonist 

Sulfonylurea  

high 
moderate risk 

gain 

hypoglycemia   

low 

SGLT2 
inhibitor 

intermediate 
low risk 

loss 

GU, dehydration 

high 

SU  

TZD 

Insulin§   

GLP-1 receptor 
agonist 

 + 

SGLT-2 
Inhibitor 
 + 

SU  

TZD 

Insulin§   

Metformin 
+ 

Metformin 
+ 

 

or 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

Mono- 
therapy 

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Dual 
therapy†	

Efficacy*  
Hypo risk 

Weight 

Side effects 

Costs 

Triple 
therapy  

 

or 

or 

DPP-4 
Inhibitor 

 + 
SU  

TZD 

Insulin§   

SGLT2-i 

 

or 

or 

or 

SGLT2-i 

or 

DPP-4-i 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of dual therapy, proceed to 3-drug combination (order not meant to denote  
any specific preference - choice dependent on a variety of patient- & disease-specific factors): 

If HbA1c target not achieved after ~3 months of triple therapy and patient (1) on oral combination, move to injectables, (2) on GLP-1 RA, add  
basal insulin, or (3) on optimally titrated basal insulin, add GLP-1-RA or mealtime insulin. In refractory patients consider adding TZD or SGL T2-i: 

Metformin            
+ 

Combination 
injectable  
therapy‡	

GLP-1-RA Mealtime Insulin 

Insulin (basal) 

 + 
 

 

or 

or 

or 

 

 

 

Anti-hiperglikémiás terápia II. típusú diabéteszben: 
Fókusz a testsúly növekedés elkerülése



EGYÉB MEGFONTOLÁSOK

• Életkor

• Testsúly

• Nemi / rassz / etnikai / genetikai különbségek

• Komorbiditások

- Coronaria betegség

- Szívelégtelenség

- Krónikus vesebetegség

- Májbetegség

- Hypoglikémiára való hajlam



• A glikémiás célértékek és a vércukorszint csökkentése legyen személyre
szabott a páciens és a betegség jellemzői alapján

• Diéta, testmozgás, & edukáció: bármilyen kettes típusú cukorbetegség
kezelésének az alapja

• Metformin az első választandó szer – ha nem kontraindikált

• Meformin hatástalansága esetén Kombinációs terápia 1-2 egyéb szerrel
ésszerű lehet. Törekvés a mellékhatások minimalizálására

• Sok beteg esetén szükséges az inzulin monoterápiában vagy más szerekkel
kombinálva a vércukor kontroll fenntartásához

• Mindenfajta terápiás döntést a beteggel együtt kellene meghozni
(figyelembe véve az ő preferenciáit és szükségleteit)

• Széleskörű CV rizikó csökkentés – egyik fő terápiás fókusz

KULCSPONTOK


