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Sammanfattning  

Diabetes mellitus är en av Sveriges största folksjukdomar och beräknas drabba omkring 5% av 

Sveriges befolkning där 85–90 % av de drabbade utgörs av typ-2 diabetes. Globalt beräknas de 

drabbade svara upp mot 500 miljoner och siffran fortsätter att stiga. Diabetes delas främst i typ 1 och 

typ 2-diabetes där typ 1 innebär förstörda betaceller och avtagen insulinproduktion medan typ 2 

innebär nedsatt insulinkänslighet med avtagande betacellsfunktion. Orsak till diabetes mellitus tros 

vara genetisk dock finns det tydliga kopplingar mellan typ 2-diabetes och livsstil. Gemensamt för båda 

typerna är hyperglykemi. Typ 2 är direkt kopplat till hjärt-och kärlsjukdomar och behovet att ett 

glukossänkande preparat med skyddande effekt på hjärta och kärl är eftertraktat. Livsstilsförändring är 

alltid första steget i behandling av typ 2-diabetes och vid otillräcklig effekt tillkommer farmakologisk 

behandling där metformin alltid är förstahandspreparatet. Vid otillräcklig effekt med metformin eller 

kontraindikation ges natrium-glukos-kotransportör-2-hämmare, sulfonureider, glitazoner och/eller 

inkretinbaserade preparat som dipeptidylpeptidas 4-hämmare och/eller insulin. Denna studies syfte är 

att undersöka om dipeptidylpeptidas 4-hämmare vildagliptin har en skyddande effekt mot utveckling 

av kardiovaskulära komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. För att besvara frågeställning 

valdes 5 olika studier i databasen PubMed där vildagliptin jämfördes med andra plasmaglukossänkande 

agenter. Studiens slutsats är att vildagliptin inte har en uttalad effekt på kardiovaskulära komplikationer 

hos typ 2-diabetikerna även då den har en dämpande effekt på de inflammatoriska och glykemiska 

markörerna hsCRP, TNF-1, IL -1 och SDF-1. Vildagliptin i kombinationsterapi har en sänkande 

effekt på HOMA-IR, HOMA-, MAGE, FPPr och kan rekommenderas som behandling till typ 2-

diabetiker med fokus på glukoskontroll. Association mellan blodglukos, insulin och inflammation är 

direkt relaterad till diabetes och kardiovaskulära komplikationer och intresset för vidare undersökning 

av dess association är stor.  
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Abstract 

Diabetes mellitus is one of the endemic diseases in Sweden, which affects about 5 % of the Swedish 

population. The most common forms are type 1 and type 2 where type 2 makes up about 85-90 % of cases 

of diabetes mellitus. Globally, the number affected reaches up to 500 million people and continue to rise. 

Type 1 diabetes is an autoimmune condition where the beta cells stops production of insulin because of the 

autoimmune destruction of beta cells. Treatment with insulin is needed promptly for the type 1 diabetic 

patients and is the only treatment that they can receive. Type 2-diabetes is a metabolic disorder 

characterized by the lack of sensitivity to insulin. At early stages of the disease, the beta cells in type 2-

diabetes still produce insulin but not the amount that is sufficient to metabolize glucose. Over time, the 

function of beta cells decreases as well as the production of insulin. The cause of diabetes mellitus is 

believed to associate with genetic factors in both types, however type 2 is also associated with life style 

features, where obesity plays a major role. Both types of diabetes are characterized by hyperglycemia, 

which is the main target for diabetic treatment agents. Because type 2-diabetes is directly connected to 

micro-and macrovascular complications, the importance of serum glucose lowering agents having a 

protective effect on heart and blood vessels are to be investigated. The first step to treat type 2-diabetes is 

to change the life style and if the glucose levels do not reach the desirable levels the glucose lowering agent 

metformin is prescribed as the first choice of drug therapy. In case of contraindication or unsatisfied serum 

glucose levels, the SGLT2-inhibitors, sulfonylureas, glitazones, DPP4-inhibitors or insulin can be used as 

additional treatment.  

 

The aim of this study was to find out if vildagliptin, a DPP4-inhibitor could prevent development of 

cardiovascular complications in type 2 diabetic patients. For this study, 5 articles were chosen from the 

database PubMed. The articles compared vildagliptin against other glucose lowering agents.   

 

Findings of this study indicate that vildagliptin with metformin did have some reduction of glycemic 

variability and did suppress some of the inflammatory bio markers involved in atherosclerotic processes. 

In conclusion, vildagliptin does not have cardiovascular protective effects in type 2 diabetic patients.  
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Förord  

Detta examensarbete omfattar 10 veckors självständigt studie. Kursen motsvarar 15 hp 

och ingår i farmaceutprogrammet, vid Linneuniversitet i Kalmar.  

 

Jag vill tillägna ett stort tack till min handledare Ravi Vumma för stöttande handledning 

och konstruktiv kritik under arbetets gång. Jag vill även tacka mina övriga professorer 

och mina kurskamrater för dessa tre fantastiskt roliga och lärorika år.  

 

Till sist vill jag tacka min man och kurskamrat Mattias Davidsson för allt stöd och skratt 

under utbildningens gång.  

 

Helsingborg 2019 

Ljubica Ignjic  
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Förkortningar 

 

ABMP-Ambulatorisk blodtrycksmätning 

AND-Adiponektin 

AGE-Advanced glyceted products 

AMPK-AMP-aktiverat proteinkinas                               

BMI-Bodymassindex 

CPP-Central pulstryck 

CVD-Kardiovaskulär sjukdom 

CXXL12/SDF-1-Stromal cell-derived factor 1 

DBP-Diastolisk blodtryck 

DPP4-hämmare- Dipeptidylpeptidas 4-hämmare  

FPPr-Fasting plasma proinsulin 

GIP-Glukos-beroende insulintropisk peptid 

GLP-1-Glukagonlik peptid-1 

GLUT-2-Glukostransportör-2 

GV-glukosvariabilitet  

GLUT-4-Glukostransportör-4 

HbA1c-Hemoglobin A1c 

HDL-High density lipoprotein 

HOMA-Homeostasis model assessment -cell function index 

HOMA-IR-Homeostatis model assessment insulin resistance index 

hsCRP-High sensitivity C-reactive protein 

LDL-Low density lipoprotein 

MAGE -Mean amplitude of glycemic excursion  

NO-Kvävemonoxid           

oxLDL-oxidized low density lipoprotein 

PGI2-Prostacyklin 2 

PCK-Proteinkinas C  

PPAR-Peroxisome proliferator activated receptor 

PWV-Pulsvågstrycksmätning 

RHI-Reaktiv hyperami index 

ROS-Reaktiv syreradikal  

sSBP-Central systolisk blodtryck 

SU-Sulfonureider 

TCF7L2-Transcription factor-7-like 2 

TNF--Tumörnekrosfaktor-alfa 
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Inledning 

Diabetes mellitus  

På grekiska betyder diabetes” rinna igenom” och sjukdomen beskrivs som ”urin diarré” 

samt ”törstens sjukdom” medan ordet ”mellitus” kom till betydelse   som ” honung” eller 

”söt” från latin (Lemke et al., 2013).  Diabetes mellitus benämns idag som en metabolisk 

rubbning med kronisk utgång som kännetecknas av förhöjda blodglukoskoncentrationer, 

s.k. hypoglykemi (Lemke et al., 2013), (Berne and fritz, 2018) 

 

Patofysiologi 

Diabetes mellitus förekommer i främst två former, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes 

(Norlén and Lindstöm, 2014). Typ 1-diabetes syftar på insulinbrist och  orsaken är 

autoimmun attack på betacellerna(Norlén and Lindstöm, 2014). Typ 2-diabetes innebär 

en nedsatt insulinkänslighet i vävnaderna samtidigt som en avtagande betacellsfunktion 

(Norlen and Lindstöm, 2014). Skillnad mellan typ 1 och typ 2-diabetes är att vid typ 1-

diabetes upphör betacellens insulinproduktion och insjuknandet för vuxna sker vanligtvis 

över några månader medan vid typ 2-diabetes förmår betacellen att producera insulin och 

därför kan det ta år innan insjuknandet sker (Berne and fritz, 2018). Till sekundär diabetes 

hör pankreatogen diabetes vars orsak oftast är alkoholinducerad samt steroiddiabetes ofta 

utlöst av steroidbehandling (Berne and fritz, 2018). Under graviditet kan 

insulinresistensen öka och om inte det möts med ökad insulinproduktion uppstår det 

graviditetsdiabetes som ofta är övergående (Berne and fritz, 2018). 

 

Epidemiologi 

Idag beräknas 5 % av Sveriges vuxna befolkning vara diagnostiserad med sjukdomen 

diabetes mellitus (Socialstyrelsen, 2018). Enligt nationella diabetesregistret lider 85–90% 

av diabetespatienterna av typ 2-diabetes och sjukdomen ökar med stigande ålder 

(Socialstyrelsen, 2018). Prognosen säger att 10-20 % av befolkningen över 65 år drabbas 

av typ 2-diabetes (Socialstyrelsen, 2018). Globalt tros siffran för diabetesdrabbade gå upp 

mot 500 miljoner enligt rapporter från 2015 (Lyssenko, Groop and Prasad, 2015). 

 

Insulins produktion, sekretion och effekt  

Bukspottskörtelns endokrina del består av langerhanska öar som utgörs av 

insulinproducerande betaceller (Norlen and Lindstöm, 2014). Insulinproduktion sker via 

prekursorn preproinsulin som i det endoplasmatiska retiklet först ombildas till proinsulin, 

därefter transporteras till golgieapparaten för att klyvas till insulin och ett fragment s.k. 

C-peptid (Norlén and Lindstöm, 2014), (Rang et al., 2016). Insulin och C-peptid lagras i 

vesiklar i betacellerna tills frisättning (Norlén and Lindstöm, 2014). Insulinproduktion 

och frisättning styrs av blodets glukosnivå, aminosyror, fettsyror, parasympatiska 

nervsystemet och inkretiner såsom glukagonlik peptid-1 analoger samt glukagonlik 

peptid-1 (Rang et al., 2016). Insulinfrisättningen börjar med att membrantransportören 

glukostransportprotein-2 (GLUT-2) reagerar på det ökande glukoskoncentrationen och 

transporterar glukos in i betacellerna (Rang et al., 2016). Glukosens transport in  

blockerar de ATP-känsliga kaliumkanalerna vilket leder till depolarisation (Rang et al., 

2016). Den bildade depolarisationen öppnar kalciumkanalen och den ökande 

intracellulära kalcium orsakar exocytos av insulinvesiklar och därmed insulinfrisättning 

(Rang et al., 2016) se figur 1.  
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Figur 1. En schematisk bild över insulinfrisättningen (Commons, 2017) 

 

Insulinet binder en tyrokinaskopplad receptor, orsakar en formförändring och leder till en 

tyrokinasaktivitet vilket aktiverar glukostransportprotein-4 som transporterar glukos in i 

cellen (Norlen and Lindstöm, 2014). Insulin är blodsockerreglerare, har anabol effekt och 

reglerar fettmetabolismen genom att stimulera upptag av glukos i musklerna, minskar 

leverns glukosproduktion, minskar fettnedbrytningen samtidigt som det stimulerar 

fettuppbyggnad (Norlen and Lindstöm, 2014).   

 

Symtom diabetes mellitus  

Symtom som trötthet, törst, ökad urinvolym och viktnedgång uppträder hos både typ 1 

och typ 2-diabetikerna (Norlén and Lindstöm, 2014). Skillnad är att symtomen för typ 1-

diabetes patienterna  kommer inom veckor och med en tydlig förändring medan symtom 

för typ 2-diabetes är mer diffusa och kommer över en längre tid (Berne and fritz, 2018). 

Symtomen vid typ 1-diabets kan bli mycket allvarliga eftersom brist på insulin sätter 

cellerna i svältläge som svarar med att bryta ner triglycerider som i sin tur omvandlas till 

s.k. ketonkroppar (Norlén and Lindstöm, 2014). Ketonkropparna har syrliga egenskaper 

som sänker blodets pH och leder till s.k. metabol acidos, ett tillstånd som kan leda till 

koma om inte insulintillförsel sker (Norlén and Lindstöm, 2014). 

 

Symtom vid kardiovaskulära sjukdomar 

Hyperglykemi är kännetecknet för typ 2-diabetes och innebär en stegring av 

glukoskoncentrationen i blodet (Norlén and Lindstöm, 2014). Långvarig hyperglykemi 

skapar en obalans i kärlväggens viktiga komponenter som ansvarar för dilatation, 

konstruktion, inflammation och koagulation (Rang et al., 2016).  Detta leder till en ökad 

risk för ateroskleros, högt blodtryck och inlagring av fett som är direktkopplat till 

hjärtinfarkt och stroke som ingår i benämningen hjärt-och kärlsjukdomar (Berne and fritz, 

2018) (Läkemedelsverket, 2014). Både ateroskleros och högt blodtryck är symtomlösa 

tillstånd och sjukdomsutvecklingen kan framskrida långt innan det upptäcks, ofta i 

samband med undersökning av andra symtom kopplade till hjärta och kärl (Berne and 

fritz, 2018). Symtomen för kärlkramp är ofta ansträngningsutlösta och yttrar sig som 

bröstsmärta (Norlén and Lindstöm, 2014). Symtom vid hjärtinfarkt är kraftig bröstsmärta 

med eller utan influensaliknande tillstånd, känsla av obehag i bröstet ofta ihop med 

illamående, kallsvettning samt känsla av ångest och yrsel (Norlén and Lindstöm, 2014). 

Symtom vid en stroke är nedsatt känsel eller förlamning i ena halvan av kroppen men 

symtomen kan även yttra sig som talsvårigheter (Norlén and Lindstöm, 2014). 
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Endotelsdysfunktion 

Kärlväggens endotel ansvarar för celladhesion, angiogenes, vävnadstillväxt, 

inflammatorisk respons, hemostas, upprätthållning av blodflödet samt dirigering av både 

blodplättsaktivering, fibrinolys genom att bland annat producera kvävemonoxid (NO), 

prostaglandin-2 (PGI-2), endothelin-1 (ET-1), angiotensin II och reaktiva syreföreningar 

(ROS) (Kaur, Kaur and Singh, 2018). Endotelets komponenter har multipla och viktiga 

funktioner och i ett normalt fungerande endotel står i balans med andra komponenter som 

antioxidanter (Kaur, Kaur and Singh, 2018).  

Endotelsdysfunktion kan förklaras som en avvikelse i endotelets normala funktioner på 

grund av hyperglykemi som orsakar en obalans i bildning och frisättning av endotelets 

kärlkomponenter (Kaur, Kaur and Singh, 2018). Obalans mellan kroppens bildade 

komponenter som fria radikaler och de skyddande antioxidanterna benämns som oxidativ 

stress (Kaur, Kaur and Singh, 2018). En av komponenterna som bildas vid störd 

endotelfunktion är advanced glycation end-products (AGE) som har förmågan att aktivera 

inflammationsmarkören proteinkinas C (PCK) och på så sätt orsaka cellskada (Lemke et 

al., 2013). Både oxidativ stress och endoteldysfunktion påverkar endotelets normala 

funktion vilket ökar risken för ateroskleros och minskar kärlens elasticitet som i sin tur  

är kopplat till hjärtkärlsjukdomar (Lemke et al., 2013). 

 

Akuta och sena komplikationer vid typ 2-diabetes 

Komplikationer vid typ 2-diabetes delar in i akuta och sena komplikationer. Till akuta 

komplikationer hör hypoglykemi, ketoacoidos och hyperglykemisk hyperosmolärt 

syndrom. Hypoglykemi innebär ohälsosamt låg nivå  av glukos, oftast i närvaro av höga 

mängden insulin och kan drabba både typ 1 och typ 2-diabetiker (Norlen and Lindstöm, 

2014). Vid symtom som svettning, blekhet, sluddrigt tal, kramp samt avvikande beteende 

ska en diabetespatient misstänkas ha hypoglykemi med utgång så allvarligt som koma 

och död (Berne and fritz, 2018). Metabol acidos hör också till akuta komplikationer och 

kopplas ofta ihop med typ 1-diabetes komplikation  men kan även drabba typ 2-

diabetespatienter (Norlén and Lindstöm, 2014). En akut komplikation som ofta är 

förekommande hos äldre typ 2 patienter är hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom med 

högt P-glukos och förlust av elektrolyterna som natrium och kräver ofta intensivvård 

(Berne and fritz, 2018).  

 

Till sena komplikationer hör mikro-och makrovaskulära komplikationer (Rang et al., 

2016). Mikroangiopati innebär skada på de små kärlens endotel i njuren, ögat och 

nerverna och benämns som nefropati, retinopati och neuropati medan skada på de större 

artärerna benämns som makroangiopati  (Rang et al., 2016). Makrovaskulära 

komplikationer omfattas av stroke, hjärtinfarkt och perifer kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 

2018). Hyperglykemi är associerad till endotelsdysfunktion och aterosklerosutvecklig 

som är direkt kopplat till förhöjt blodtryck, ökad risk för blodpropp och är därmed 

utveckling av både mikro-och makrovaskulära komplikationer (Rang et al., 2016).  

 

Proinflammatoriska markörer  

Med tiden lagras kolesterol i artärernas väggar och vid inbindning av kalcium gör kärlen 

stelare och trängre vilket minskar blodflödet, denna process är naturlig och åldersrelaterad 

(Norlén and Lindstöm, 2014). Det blir alltmer antytt att effekten av hyperglykemi bidrar 

till en påskyndad aterosklerosprocessen och att det råder större risk för patienter med typ 

2-diabetes att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar jämför med individer som inte är 

diabetiker (Younis et al., 2017). Processer som ateroskleros, endotelsdysfunktion och 
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oxidativ stress är associerade med en oxidation av LDL partiklar (Younis et al., 2017). 

Detta är särskilt uppmärksammat då makrofagerna som fagocyterar det oxiderade low 

density lipoprotein (LDL) bidrar till sekretion av interleukin-1 (IL-1) (Younis et al., 

2017). IL-1 tillhör familjen interleukin-1 och är mediator i både akuta och kroniska 

inflammationer och kan aktivera celler i det medfödda immunförsvaret och är stark 

kopplad till utveckling av både ateroskleros och hjärtsjukdomarna hos patienter med typ 

2-diabetes (Younis et al., 2017). Detta är av betydelse eftersom interleukin-1 inducerar 

syntes och uttryck av andra inflammationsmarkörer som interleukin-6 som i sin tur 

inducerar hepatocyterna att producera hög sensitivt C reaktivt protein (hs-CRP), en 

markör för inflammationen (Younis et al., 2017). 

Tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-) tillhör till en av de viktigaste mediatorerna för 

inflammatorisk respons och stimulerar i sin tur  makrofagers uttryck av cytokiner (Rang 

et al., 2016).  TNF- inducerar även SDF-1 även kallad CXCL12 tillhör kemokinerna 

vars uppgift är att mobilisera de vita blodkropparna (Rang et al., 2016). TNF- anses vara 

länken mellan fetma och insulinresistens och är därför viktig mätmarkör vid behandling 

av typ 2-diabetes  

 

Isoprostan 8-iso prostaglandin 𝐹2 är en prostaglandinliknande förening som bildas vid 

lipidoxidering och tros vara en viktig markör vid ateroskleros (Kim et al., 2017).  

Eftersom inflammatoriska processer, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar är associerade 

till varandra är det högst intressant att veta i vilken utsträckning dipeptidylpeptidas 4-

hämmare, vildagliptin kan påverka inflammationsmarkörerna som IL-1, hs-CRP, TNF-

 och Isoprostan 8-iso (Gaughan et al., 2014).  

 

Adiponektin (ADN) är ett protein syntetiserat från fettväv som tros reducera 

insulinkänsligheten och inflammationen genom att stimulera oxidation av fettsyror, 

hämma monocyternas adhesion och förhindra formförändring av makrofager  (Derosa et 

al., 2010). Mängden adiponektin har setts vara lägre vid fetma vilket gör den till en 

intressant markör för utvärdering av vildagliptins skyddande effekt på hjärta och kärl 

(Derosa et al., 2010) 

 

Blodfetternas roll 

Fettsyror, triglycerider och kolesterol utgör kroppens lipider och har stor betydelse för 

kroppens alla celler (Norlén and Lindstöm, 2014). Kolesterol kan både tas upp från födan 

och syntetiseras från levern och används både som byggsten i cellmembran samt bildning 

av gallsalter och steroidhormoner (Norlén and Lindstöm, 2014). Eftersom fettsyror, 

triglycerider och kolesterol inte är vattenlösliga transporteras dem av så kallade 

lipoproteiner (Norlén and Lindstöm, 2014). Lipoproteinerna lagrar de hydrofoba 

lipiderna i dess kärna som omges av ett hölje med en fettlöslig insida och en vattenlöslig 

utsida och fungerar utmärkt som lipidtransportör mellan kroppens vävnader (Norlén and 

Lindstöm, 2014). LDL och high density lipoprotein (HDL) hör till lipoproteinerna som 

bildas i levern (Norlén and Lindstöm, 2014). Betydelsen av mängden LDL har kommit 

att diskuteras vid både diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdomarna (Läkemedelsverket, 

2014). Eftersom LDL är det lipoproteinet som transporterar kolesterol från levern ut till 

kroppens vävnader benämns den som det ”onda ” kolesterolet medan HDL transporterar 

kolesterolet från kroppens vävnader tillbaka till levern för ombildning och därför kallas 

för det ”goda” kolesterolet (Norlén and Lindstöm, 2014). Balansen mellan LDL och HDL 

har stor betydelse och har kommit att användas som ett av mått vid diabetes och hjärt-och 
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kärlsjukdomar där ApoB representerar LDL halt och ApoA1 representerar HDL halt 

(Rang et al., 2016). Om kvoten mellan ApoB och ApoA1 överstiger 0,8 för män och 0,7 

för kvinnor räknas det som indikation för ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar (Berne 

and fritz, 2018). Själva aterosklerosprocessen börjar med att LDL, framförallt oxiderat 

LDL tenderar att binda in till kärlens endotelcellernas stödjevävnad och fastna (Norlén 

and Lindstöm, 2014). Det utlöser en immunologisk respons där de vita blodkropparna 

bidrar med en inflammatorisk process att bland annat fagocytera LDL och bilda s.k. 

skumceller (Norlén and Lindstöm, 2014). Det lagrade kolesterolet förtränger kärlet och 

leder till försämrat blodflöde vilket orsakar är en del av sjukdomsutvecklingen av 

kardiovaskulära komplikationer (Norlén and Lindstöm, 2014). Skumcellernas innehåll 

kan falla ut bilda hård plack som vid ruptur sätter igång koagulationskaskaden och bildar 

blodpropp som är direkt kopplad till hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och ventrombos 

(Norlén and Lindstöm, 2014).  

 

Betydelse av GLP-1 och GIP 

Efter födointag sker en utsöndring från tarmen av de naturligt förekommande 

inkretinhormonerna glukagonlikpeptid-1 (GLP-1) och glukosberoende insulintropisk 

peptid (GIP) vars uppgift är att stimulera betacellen för insulinsekretion samt inhibera 

alfacellernas frisättning av glukagon (Muscogiuri et al., 2018; Rang et al., 2016). Så stor 

del som 70% av betacellens insulinfrisättning tros vara medierad av inkretinhormonerna 

och vid typ-2 diabetes kan det ses en försämrad utsöndring av inkretinhormonerna 

(Muscogiuri et al., 2018). Inkretinhormonerna utövar också sin effekt genom att 

förlångsamma tömningen av tarmen vilket ökar mättnadskänslan (Rang et al., 2016). 

GIP-1 har en halveringstid på 2-3 minuter i blodbanan innan det klyvs och inaktiveras av 

enzymet dipeptidylpeptidas 4 (Norlén and Lindstöm, 2014). 

 

Genetikens betydelse 

Koppling mellan genetiskt arv och diabetessjukdom blir allt mer känt (Hilding et al., 

2006). Miljöfaktorer, livsstilsbetingande faktorer ihop med sårbart arvsanlag är 

bidragande faktorer för uppkomst och utveckling av sjukdomen (Hilding et al., 2006; 

Lyssenko, Groop and Prasad, 2015). Den polygena karaktären för typ 2-diabetes  är nu 

känd och upp till 120 genetiska loci tros vara associerade till typ 2-diabetes (Hilding et 

al., 2006). Mekanismen genom vilka dessa loci medverkar till sjukdomen inte fullt 

förstådd på grund av bristfällig identifiering av kausal variant som ansvarar för den 

observerad effekt (Hilding et al., 2006). Transkriptionsfaktorn, transcription factor-7-like 

2 (TCF7L2) har en avgörande roll vid bland annat utveckling i det tidiga skedet av ett 

befruktat ägg och avvikelse i närheten av den transkriptionsfaktorn tros leda till 

utveckling av diabetes typ-2, hur exakt det går till är ännu oklart (Mohlke and Boehnke, 

2015; Lyssenko, Groop and Prasad, 2015).  

 

Diagnostik  

Det blir allt mer säkerställt att riskfaktorerna som glykemiskt hemoglobin (HbA1c), 

höjning av blodtryck och  höjning av LDL har betydelse för utveckling för typ 2-diabetes 

och därför ingår några av dem som mått vid diagnostisering av diabetes och som 

riskfaktor för vidare komplikationer (Berne and fritz, 2018). 

 

P-glukos 

Ett sätt att fastställa diabetes mellitus är genom plasmaglukos (P-glukos) som är 

koncentrationen glukos i plasman. Blodprovet tas venöst eller kapillärt vid fasta eller 2 
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timmar efter intag av glukos och mäts i mmol/L. Mått enligt WHO:s expertgrupp 2006 

för diabetes mellitus vid fasta venöst/ kapillärt är  7,0 mmol/L medan mått på 

blodsockervärdet 2 timmar efter intag av glukos är venöst 11,1 mmol/L och kapillärt 12,2 

mmol/L (Berne and fritz, 2018).   

 

HbA1c 

HbA1c är ett mått på mängden glykolyserat hemoglobin under de 3 senaste månaderna 

(Berne and fritz, 2018). Enligt WHO kan diabetes mellitus diagnostiseras om HbA1c är  

 48 mmol/mol, dock ska inte ett lägre värde förkastas då det kan vara mått på prediabetes 

(Berne and fritz, 2018). Diabetespatient med duration 5–10 år kan ha målet för HbA1c 

42–52 mmol/mol (7–8,2%) för att undvika vidare komplikationer (Berne and fritz, 2018). 

För patienter med längre duration än 10 år bör måttet vara inom 53-69 mmol/mol (8,5-

10,9 %) medan för en multisjuk patient med lång diabetesduration bör inget HbA1c mått 

användas (Berne and fritz, 2018). En allmän screening rekommenderas inte om det inte 

föreligger andra kända sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, 

graviditetsdiabetes och bukfetma (Berne and fritz, 2018). 

 

Andra mätmetoder 

Ändring i glykemisk variabilitet mäts genom mean amplitude of glycemic excursion 

(MAGE) (Kim et al., 2017). Detta utförs genom att mäta täta glukossvängningar under 

48 timmar, före och efter måltiderna (Kim et al., 2017). Ytterligare mätvärde kan 

användas för att undersöka svängande blodglukos sk glycemic variability (GV) (Park et 

al., 2017). Värden mäts genom en kontinuerlig glukosmätning med continuous glucose 

monitoring CGM. GV har associerats med hypoglykemi som i sin tur kan leda till 

inflammation och en förändrad endotelsfunktion som är kopplad till risk för 

kardiovaskulära komplikationer (Monnier, Colette and Owens, 2008).  

 

Insulinresistensen kan uppskattas genom homeostatis model assessment insulin 

resistance index (HOMA-IR) som baseras på fastevärden av glukos och insulin i plasman 

(Derosa et al., 2010).  

 

Betacellsfunktionen kan mätas både med homeostasis model assessment -cell function 

index (HOMA-) samt fasting plasma proinsulin (FPPr) som är ett mått på tillgängligt 

proinsulin (Derosa et al., 2010).  

 

För att indikera inflammation i de bildade placken i aterosklerosprocessen kan ett 

högkänsligt C-reaktivt protein (hsCRP) utföras då hsCRP bildas och frisätts i levern vid 

en pågående infektion eller inflammation (Derosa et al., 2010).  

 

Arteriell styvhet är en gemensam faktor för både typ 2-diabetes, ateroskleros och hjärt-

och kärlsjukdomar och kan mätas med augmentation index corrected for 75 bpm (Aix75), 

pulse wave velocity (PWV) och central systolic blood pressure (cSBP) (Cosenso-Martin 

et al., 2018).  Reactive hyperemia index (RHI) är en mätmetod för att mäta funktionen av 

endotelet som utförs med hjälp av  Endo-PAT 2000 för att undersöka den vasodilaterande 

funktion hos endotelet (Cosenso-Martin et al., 2018). 
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Behandling  

Inkretinbaserade läkemedel 

Glukagonlik peptid-1 analoger förstärker det kroppsegna glukagonlik peptid-1 som via 

stimulering av dess GLP-1 receptorn på betacellen ökar  insulinfrisättningen (Norlen and 

Lindstöm, 2014).  GLP-1-analoger är mer resistent mot dipeptidylpeptidas 4 enzymatiska 

nedbrytning vilket utökar dess verkningstid (Norlen and Lindstöm, 2014). GLP1-

analoger injiceras subkutant strax före måltid men finns även som slow release och 

injiceras 1 gång per vecka (Berne and fritz, 2018). De tillgängliga preparaten är: exenatid 

(Byetta eller Bydureon), liraglutid (Victoza), lixisenatid (Lyxumia), dulaglutid (Trulicity) 

och semaglutid (Ozempic) (Läkemedelsrådet, 2019). Exenatid och  liraglutid används 

ofta i kombination med metformin, sulfonureider, pioglitazon eller insulin (Norlen and 

Lindstöm, 2014; Rang et al., 2016). Exentid, precis som de andra GLP1-analoger, sänker 

plasmaglukoskoncentration samtidigt som den motverkar sekretion av glukagon (Rang et 

al., 2016). GLP1-analoger är viktminskade vilket är att föredra vid behandling av 

diabetespatient med övervikt (Läkemedelsrådet, 2019). De vanliga biverkningarna av 

inkretinbaserade läkemedel är illamående och kräkning medan ovanliga rapporterade 

biverkningarna är pankreatit (Berne and fritz, 2018). 

 

Dipeptidylpeptidas 4-hämmare hämmar det nedbrytande steget av det kroppsegna GLP-

1 peptiden och leder till en ökad insulinfrisättning vilket är det önskade effekten vid 

diabetes typ 2 behandling (Norlen and Lindstöm, 2014). De tillgängliga preparaten på 

den svenska marknaden är vildagliptin (Galvus), sitagliptin (Januvia), linagliptin 

(Trajenta) och saxagliptin (Onzlynga) (Läkemedelsrådet, 2019). DPP4-hämmare är 

viktneutrala läkemedel med en sänkning av HbA1c med 6-7 mmol/mol jämfört med 

placebo (Berne and fritz, 2018). 

 

Vildagliptin 

Vildagliptin är en kompetitiv inhibitor med hög affinitet för enzymet dipeptidylpeptidas 

4 som binder DPP-4-GLP-1 interaktionssite och hindrar dipeptidylpeptidasets möjlighet 

att binda inkretinhormonerna och bryta ner dem (Thornberry and Gallwitz, 2009; 

Arulmozhiraja et al., 2016).  

Farmakodynamisk effekt  

Vildagliptin förlänger GLP-1 och GIP-hormonens signalering vilket förstärker 

betacellernas känslighet för glukos som i sin tur leder till bättre glukosberoende 

utsöndring av insulin från betacellen (Fass, 2018). Effekten av förlängd GLP-1 

signalering leder även till minskad utsöndring av glukagon från bukspottskörtelns alfa-

celler (Fass, 2018). 

 

Farmakokinetiska egenskaper  

Vildagliptin har en snabb absorption och vid fasta nås maximala plasmakoncentrationen 

efter 1,7 h och kan ges med eller utan födointag (Fass, 2018). Vildagliptin har låg 

bindning till plasmaprotein (9,3%) och biotillgänglighet 85% (Fass, 2018). Vildagliptin 

elimineras med hjälp av metaboliten LAY 151 och därav påverkas inte vildagliptins 

clearance av behandling med läkemedel som hämmar eller inducerar CYP 450 (Fass, 

2018).   
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Biverkningar monoterapi vildagliptin 

Biverkningar som illamående och kräkning anses övergående och ingen dosjustering eller 

isättande av läkemedel är nödvändig. De sällsynta biverkningarna är angioödem, hepatit, 

pankreatit (Fass, 2018).  

 

Metformin 

Metformin tillhör biqunidderivat och är förstahandsmedel för behandling av typ 2-

diabetes om inte kontraindikationer föreligger (Norlen and Lindstöm, 2014). Metformin 

aktiverar proteinkinaset AMPK som är resultat av dess inhiberande steg av komplex 1 i 

mitokondriens respiratoriska kedja (Rang et al., 2016; Rena, Hardie and Pearson, 2017). 

Detta leder till ökning av genuttryck av nukleära receptorer i levern som har en betydande 

del i glukoneogenesen (Rang et al., 2016). Resultatet är hämning av leverns 

glukosproduktion, ökad insulinkänslighet i muskler och fettvävnad, fördröjd 

glukosabsorption i tunntarmen, ökad fettsyraoxidation samt reduktion av lipoprotein LDL 

(Norlen and Lindstöm, 2014). Metformin har inte direkt påverkan på insulinsekretion och 

orsakar därför inte hypoglykemi vilket är en av de bidragande orsakerna till att metformin 

är förstahandspreparat (Lemke et al., 2013). Metformin är viktneutral och är lämpad för 

patienter med övervikt och fetma (Lemke et al., 2013).  

 

SGLT2-hämmare 

Natrium-glukos-kotransportör-2 är en trasportprotein som finns i njuren proximala tubuli 

och har till uppgift att reabsorbera glukos från urinen (Norlen and Lindstöm, 2014). 

SGLT2-hämmare blockerar natrium-glukostransportören-2 och minskar njurarnas 

återupptag av glukos vilket leder till sänkt plasmaglukoskoncentration och ökad 

utsöndring av glukos i urinen (Läkemedelsrådet, 2019). Godkända preparat i Sverige är: 

dapagliflozin (Forxiga), empagliflozin (Jardiance), kanagliflozin (Invokana) och 

ertugaliflozin (Steglato) (Läkemedelsrådet, 2019). Ökad glukos utsöndrat i urinen kan 

medföra genital infektion, en vanlig biverkning för alla SGLT2-hämmare samt 

vätskeförlust vid användning av dapagliflozin (Läkemedelsrådet, 2019). SGLT2-

hämmare hör till läkemedlen som skall sättas ut vid hög feber och andra tillstånd där 

vätskeförlust är mer än det normala och skall inte sättas in föras vätskebalansen återgått 

till utgångsläget (Läkemedelsrådet, 2019).  

 

Sulfonureider 

Sulfonureider kom att utvecklas som glukossänkande läkemedel efter observation av 

behandling av sulfonamidderivat av tyfus där hypoglykemi var biverkningen (Rang et al., 

2016) Sulfonureider stimulerar betacellen till insulinfrisättning genom att binda till ATP-

känsliga kaliumkanaler och blockera dem (Rang et al., 2016). Det orsakar depolarisation 

vilket leder till att de kalciumspänningskänsliga kanalerna reagerar och Ca2+ strömmar 

in i cellen (Rang et al., 2016). Resultatet är insulinfrisättning ut i blodbanan (Rang et al., 

2016; Norlen and Lindstöm, 2014). Eftersom sulfonureider är direktverkande på 

betacellen beror dess effekt både på blodglukosnivån och det återstående 

betacellsfunktionen och är därför endast avsett för behandling av typ 2-diabetes, med viss 

försiktighet då det dokumenterats ökad risk för hypoglykemi oftast förekommande hos 

äldre patienter med nedsatt njurfunktion (Norlen and Lindstöm, 2014; Läkemedelsrådet, 

2019). Kontraindikation vid eGFR <30 ml/min/1,73𝑚2 medan repaglinid ner till eGFR 

15 ml/min/1,73𝑚2 (Läkemedelsrådet, 2019). Var tjugonde behandlad patient har 

rapporterat biverkning som kräkningar, diarré, illamående och hypoglykemi (Norlen and 

Lindstöm, 2014). Sulfonureider har på grund av sin höga albuminbindningsgrad ökad risk 

för interaktioner med acetylsalicylsyra, sulfonamider, trimetoprim och antikoagulantia 
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som kan förstärka sulfonureidernas effekt och leda till farlig hypoglykemi (Norlen and 

Lindstöm, 2014). Interaktion med betablockare, tiazider, antiepileptika, kortikosteroider 

och östrogener kan reducera sulfonureidernas effekt (Norlen and Lindstöm, 2014). 

Tillgängliga preparat är glipizid (Miniab), glimepirid (Amaryl), repaglinid (NovoNorm).   

 

Insulinbehandling  

Insulin är ett protein som bryts ner i magtarmkanalen och kan därför inte intas peroralt 

utan måste ges om injektion och bryts därefter ner via levern och njurarna (Norlén and 

Lindstöm, 2014). Det är mängd insulin, insulinsort samt injektionsstället på kroppen som 

är avgörande för effekten av insulinet (Norlén and Lindstöm, 2014). Behovet av insulin 

varierar. Insulinbehovet är större om patienten är i tillstånd av stress eller (Norlén and 

Lindstöm, 2014). Dagens läkemedelsmarknad erbjuder diabetikerna tre olika slags 

insulin. Snabbverkande insulin, medellångverkande insulin och långverkande insulin 

(Norlén and Lindstöm, 2014). 

 

Insättning av insulin ser olika ut för patient med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes. 

Patienter med typ 1-diabetes har en upphävd produktion av insulin vilket kräver insättning 

av insulin och utgör den enda formen av behandlingstyp för en typ 1 diabetiker (Norlén 

and Lindstöm, 2014). Patienter med typ 1-diabetes drabbas i större utsträckning av 

svårigheten att dosjustera insulinet. Den autoimmuna attacken mot betacellerna har inte 

bara slagit ut insulinproduktionen utan även påverkat regleringsmekanismen för den 

stötvisa insulinfrisättningen som i en fungerande betacell frisätts i relation till 

koncentrationen glukos i blodet (Norlén and Lindstöm, 2014). Den givna 

insulinmängdsbehandlingen beräknas i relation till intag av föda samt den tillförda fysiska 

aktiviteten (Berne and fritz, 2018). Insättning av insulin för typ 2 diabetespatient beror på 

diabetsduration, den egna betacellsfunktionen samt den uppnådda effekten av 

läkemedelsbehandlingen (Berne and fritz, 2018). 

 

Tabell I. Terapirekommendationer insulinbehandling för typ 2 diabetiker (Berne and fritz, 

2018). 

Tillstånd Behandling 

Hyperglykemi av mild till måttlig grad  Kost, motion och viktreduktion om 

behovet finns, metformin som 

förstahandsbehandling om inga 

kontraindikationer. Mål för HbA1c och 

vikt ska sättas. 

Hyperglykemi> 20 mmol/l Kortverkande insulinanalog till måltid+ 

medellångverkandeinsulin (humant NHP 

insulin) 

Hyperglykemisk hyperosmolär syndrom  Kortverkande humaninsulin intravenös 

samt återställa vätske-och 

elektrolytrubbningen 

 

  

Syfte  
Syftet med arbetet var att ta reda på om blodglukossänkande vildagliptin har skyddande 

effekt mot kardiovaskulära komplikationer hos typ 2-diabetespatienterna.  
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Metod  
Artiklarna för denna litteraturstudie har sökts i databasen PubMed. Tabell II illustrerar de 

sökord som användes för att söka artiklarna i PubMed ihop med de begränsningar som 

användes vid varje sökning, antal valda artiklar samt vilken typ av studie som valdes ut. 

Artiklarnas relevans dömdes utifrån artikelns titel och genom att läsa abstrakten. Målet 

var att studierna inte skulle vara äldre än 5 år, dock fick den begränsningen tas bort 

eftersom det fanns relativt få studier som var publicerade senaste 5 åren och med 

tillgängliga i full text med vildagliptin som var relevanta för arbetet. Begränsningen 

”tillgänglig i full text” var nödvändig dock gjorde det att många studier selekterades bort 

samt att nya sökord fick användas för att hitta en relevant artikel som var tillgänglig i full 

text vilket förklarar variation av använda sökord.  

 

Intressekonflikter  

Tre av fem utvalda artiklar var sponsrade av Novartis. Novartis är ett läkemedelsföretag 

som tillverkar och säljer en mängd olika preparat, varav exempelvis Eucreas 

(vildagliptin + metformin). Dock intygade författarna att även om studierna var sponsrade 

av läkemedelsföretag hade dessa ingen insyn, påverkan eller var delaktig i tolkning av 

resultaten vid sammanfattande av studierna.  

 

Tabell II. Sökord, antal träffar, antal valda artiklar, begränsningar för sökord samt typ  

av studie.  

Sökord Antal 

träffar 

Begränsning  Antal 

valda  

Titel på vald 

studie  

Studiernas 

nummerordning 

och förste 

författare  

Vildagliptin 

and metformin 

reduction 

HbA1c type 2-

diabetes 

56 Klinisk 

studie, 

tillgängliga i 

full text, 

publicerade 

de senaste 5 

åren 

 

1 The addition 

of vildagliptin 

to metformin 

prevents the 

elevation of 

interleukin 1 

in patients 

with type 2 

diabetes and 

coronary 

artery disease 

 

1. Younis 

Arwa 

vildagliptin 

AND oxidative 

AND stress 

52 Tillgängliga 

i full text, 

publicerade 

de senaste 5 

åren 

  

1 Effects of 

vildagliptin or 

pioglitazone 

on glycemic 

variability and 

oxidative 

stress in 

patients with 

type diabetes 

inadequately 

controlled 

with 

2. Kim 

Nam 

Hoon 
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metformin 

monotheraphy  

Vildagliptin 

AND 

pioglitazone in 

type 2 diabetes 

patients 

39 Klinisk 

studie 

1 Effects of one-

year treatment 

of vildagliptin 

added to 

pioglitazone 

or glimepiride 

in poorly 

controlled 

type 2 diabetic 

patients 

 

3. Derosa 

G 

vildagliptin 

reduction in 

micoangiopathy 

type 2-diabetes 

91 Klinisk 

studie, 

tillgängliga i 

full text, 

publicerade 

de senaste 5 

åren 

 

1 Vildagliptin 

reduces 

plasma 

stromal cell-

derived factor-

1 in patients 

with type 2 

diabetes 

compared with 

glimepiride 

 

 

4. Park 

Seon 

Kyeong 

Vildagliptin 

effect on 

endothelial 

dysfunction 

13 Klinisk 

studie 

1 5. Effect of 

vildagliptin 

versus 

glibenclamide 

on endothelial 

function and 

arterial 

stiffness in 

patients with 

type 2 diabetes 

and 

hypertension:a 

randomized 

controlled trial 

5. Cosenso-

Martin Neves 

Luciana 

 

 

 

Resultat 

 

Studie 1  

The addition of vildagliptin to metformin prevents the elevation of interleukin 1 

in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease (Younis et al., 2017) 
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Syfte  

Studiens syfte var att samla information om vildagliptins effekt på biomarkörer för 

aterotrombos och inflammation hos diabetespatienter med förtjockning och förstelning 

av hjärtats kransartär hos typ 2 diabetiker som genomgår hjärtrehabilitering. 

 

Metod  

En 12 veckors prospektiv, randomiserad och icke blindad kontrollerad studie. Deltagarna 

för studien var män och icke havande kvinnor äldre än 21 år med dokumenterad påverkan 

på kransartärerna mer än 30 dagar, sjukdom typ 2-diabetes med HbA1c  6,5%. Patienter 

som exkluderades var med njurpåverkan kreatinin 1.4mg/dL för kvinnor respektive 

1.5mg/dL för män, planerade ingrepp av kranskärlen något slag, typ 1-diabetes, 

HbA1c>7,5 %. Patienterna fördelades i två grupper, interventionsgruppen 

vildagliptin+metformin n=40 och kontrollgruppen metformin n=20. Studietiden delades 

upp i 1–2 veckor undersökning följt av 2 veckor was-out period. Vildagliptin+metformin 

gruppen mottog 25 eller 50 mg läkemedel beroende på deras HbA1c värden och 

metformin gruppen mottog 850–2550 mg.  

Primär utfallsvariabel som studerades var ändring i inflammationsmarkören IL-1.  

Sekundära utfallsvariablar var: ändring i HbA1c, högsensitiv C reaktivt protein (hsCRP)  

 

Resultat för primära utfallsvariabeln Interleukin 1 

För markören interleukin 1 vid baseline kunde ingen signifikant skillnad ses mellan 

(vildagliptin+metformin, n=40 35pg/ml) och (metformin n=20 37pg/ml). Efter 12 

veckors behandling kunde signifikant skillnad ses mellan (vildagliptin+metfromin n=40 

34pg/ml) jämfört med (metformin n=20 44pg/ml), p-värde <0,01 

Studien visar att IL-1 hade procentuellt ökning med 49% i metformin gruppen jämfört 

vildagliptin-metformin gruppen, p-värde <0,001 

Studiens slutsats är att patienterna behandlade med vildagliptin i kombination med 

metformin hade en signifikant högre undertryckande effekt av markören IL-1 jämfört 

med patienterna enbart behandlade med metformin. 
 

Resultat för sekundära utfallsvariablar hight-sensitivity C-reaktive protein 

(hsCRP) och HbA1c 

För markören hsCRP visade sig en sänkning med 60% i (vildagliptin-metformin, n=40) 

jämfört med 23% i (metformin n=20), p <0.01.  

HbA1c sänktes procentuellt med 7 % i (vildagliptin-metformin n=40) gruppen jämfört 

med 2 % i (metformin n=20) räknat från baseline till slutet på 12 veckors behandling.   

Studiens slutsats är att patienterna i kombinationsterapi (vildagliptin-metformin) hade en 

relativ reducerande förmåga på markören hsCRP. 

 

 

Studie 2  

Effects of vildagliptin or pioglitazone on glycemic variability and oxidative stress in 

patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy 

(Kim et al., 2017) 
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Syfte  

Studiens syfte var att utvärdera effekt av vildagliptin eller pioglitazon på glykemisk 

variabilitet och oxidativ stress hos patienter med typ 2-diabetes. 

 

Metod  

16 veckors lång oblindad randomiserad kontrollerad pilotstudie. Patienterna behandlades 

med metformin monoterapi där 17 patienter tilldelades vildagliptin 50 mg två gånger 

dagligen och 14 patienter tilldelades pioglitazone 15 mg en gång dagligen. Studien 

genomfördes mellan september 2008 till och med januari 2015 på koreanska universitet 

Anam och Konkuk i Seoul Korea.  Deltagarna var över 18 år och diagnostiserade med 

typ 2-diabetes enligt kriterierna erhållna från amerikanska diabetesföreningen. Alla 

deltagarna genomgick en behandling med metformin 1,000 mg en gång dagligen under 

minst en månads tid innan randomiseringen. Deltagarnas HbA1c värde var mellan 7% 

och <10%. Deltagarna som behandlades med läkemedel som påverkade markörerna av 

oxidativ stress fick delta dock utan dosjustering av dess läkemedel. Deltagarna som hade 

typ 1-diabetes, okontrollerad hyperglykemi (HbA1c 10%), systoliskt blodtryck >160 

mm Hg, diastoliskt blodtryck >100 mm Hg, symtomatisk hjärtsvikt, någon form av 

nedsättning i leverfunktion exkluderades från deltagandet av studien.  

 

Resultat för den primära utfallsvariabeln mean amplitude of glycemic excursions 

(MAGE)  

Studie (Kim et al., 2017) undersökte glukos variabilitet som primär utfallsvariabel. Studie 

mätte ändring i glykemisk variabilitet mätt med mean amplitude of glycemic excursion 

(MAGE) genom en konstant mätning av täta glukossvängningar. Även markörerna för 

glukosvariabiliteten: SD av 24-timmars glukosmättning, och glukos, max-min. Resultat 

vid baseline respektive 16 veckors behandling med vildagliptin var 93,838,0 och 

70,819,2 där endast vildagliptin signifikant reducerade markörerna för glukos 

variabilitet inklusive MAGE p=0,046 

Resultat vid baseline respektive 16 veckor behandling med vildagliptin var 38,317,3 och 

27,76,9 för SD av 24-timmars glukosmättning p=0,026 

För glukos, max-min var resultat vid baseline respektive 16 veckor behandling med 

vildagliptin 178,260,7 och 141,831,2 p=0,036 

 

Resultat för sekundära utfallsvariablar 

Skillnad i markörerna för oxidativ stress, 8-iso prostaglandin 𝐹2, oxiderat LDL och high 

sensitivity C-reactive protein (hsCRP) visade inte skillnad för någon av de jämförda 

läkemedelsgrupperna. 

Studie kunde påvisa sänkning av HbA1c i bägge grupperna, vildagliptin 7,4 % till 6,4 % 

p=0,001 och pioglitazon 7,4% % till 6,7% p =0,005.  

Studiens slutsats är ingen påvisad ändring i någon av markörerna 8-iso prostaglandin 𝐹2, 

oxidized low density lipoprotein (oxLDL) eller hsCRP i varken vildagliptin som 

monoterapi eller pioglitazon som monoterapi. 
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Studie 3 

Effects of one-year treatment of vildagliptin added to pioglitazone or glimepiride in 

poorly controlled type 2 diabetic patients (Derosa et al., 2010) 

 

Syfte 

Studiens syfte var att jämföra effekten av vildagliptin i kombination med pioglitazon 

jämfört med glimepirid hos patienter med typ 2-diabetes med dålig glukoskontroll.  

 

Metod  

En randomiserad, dubbel blindad klinisk studie utförd vid multipla center i Italien. 168 

patienter randomiserades, pioglitazon 30 mg en gång dagligen i kombination med 

vildagliptin 50 mg en gång dagligen jämför med glimepirid 2 mg tre gånger dagligen i 

kombination med vildagliptin 50 mg två gånger dagligen. Deltagarna var > 18 år och hade 

bA1c > 7,5% (68 mmol/mol). Deltagare med historia med ketoacidos, utveckling av 

retiopati, nefropati och neuropati exkluderades även deltagare med allvarlig 

kardiovaskulär sjukdom 6 månader innan studiens början. Deltagare som slutförde 

studien var 155 av de 168 randomiserade. 78 stycken i (pioglitazon + vildagliptin) 

gruppen och 77 stycken i (glimepirid+ vildagliptin) gruppen.  

 

Resultat 

Resultat för homeostatis model assessment insulin resistance index (HOMA-IR) 

 Resultat var signifikant sänkning av HOMA-IR -25,76% (p <0.05) och -28,79% (p 

<0.01) observerades efter 9 respektive 12 månader jämför med baseline för (pioglitazon 

+ vildagliptin) gruppen medan en sänkning på -18,46% (p<0.05) observerades i 

(glimepirid+ vildagliptin) gruppen efter 12 månader.  

 

Resultat för homeostasis model assessment -cell function index (HOMA-) och 

fasting plasma proinsulin (FPPr) 

Resultat var HOMA- ökade med +18,67% (p <0.05), +27,73% (p <0.01) och +31,97% 

(p <0,001) efter 6, 9 respektive 12 månader med (pioglitazon+vildagliptin) jämfört med 

baseline och +14,36% (p <0.05) efter 12 månader med (glimepirid +vidagliptin). HOMA-

 hade en signifikant högre ökning med (pioglitazon+vildagliptin) än för (glimepirid + 

vildagliptin).  

Studie visade att FPPr minskade signifikant med -29,01% (p <0.05) efter 12 månader med 

(pioglitazon +vildagliptin) än med (glimepirid + vildagliptin).  

 

Resultat för hs-CRP, HbA1c och TNF-, adiponectin (ADN) 

Studien visade hs-CRP sänkning -50% (p <0.5) för (pioglitazon+ vildagliptin) jämfört 

med -38,89% (p <0.05) för (glimepirid +vildagliptin) gruppen efter 12 månader jämfört 

med baseline. Ingen signifikant observation kunde ses mellan grupperna.  

 

Studien kunde även observera en reducerande effekt på markören hs-CRP av kombination 

(vildagliptin+pioglitazon) än vad kombinationsterapi (vildaglitpn+glimepirid).  

Den glykemisk parameter HbA1c hade en signifikant skillnad i sänkning -17,79% (p 

<0.01) med (pioglitazon +vildagliptin) efter 12 månaders behandling.  
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HbA1c i (glimepirid +vildagliptin) gruppen sänktes -18,07 (p <0.01) efter 12 månaders 

behandling. Studien fann en signifikant ökning för adiponektin med 21,82 % i 

(vildagliptin+ pioglitazon) gruppen medan det inte kunde ses en ändring i värden för 

(vildagliptin+ glimepirid).  

 

Ändring av inflammations komponenten TNF-, kunde observeras i (pioglitazon 

+vildagliptin) gruppen med en sänkning på -26,83% (p <0.05) efter 12 månader medan 

ingen ändring kunde observeras i (glimepirid +vildagliptin) gruppen. 

 

 

Studie 4 

Vildagliptin reduces stromal cell-derived factor-1 in patients with type 2 diabetes 

compared with glimepiride (Park et al., 2017) 

 

 

Syfte  

Studiens syfte var att jämföra riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan vildagliptin 

och glimepirid hos patienter med typ 2-diabetes.  

 

Metod  

En prospektiv oblindad cross-over studie från maj 2013 till november 2014. Enligt 

studiens beräkning grundade på tidigare studier krävdes det minst 14 deltagare för en 90 

% power därav inkluderades det 18 deltagarna där 16 stycken slutförde studien. 

Deltagarna som ingick i studien hade typ 2-diabetes, var mellan 20–75 år, behandlats med 

metformin monoterapi i mer än 3 månader och hade en HbA1c >7%. Patienter med 

nedsatt leverfunktion, nedsatt njurfunktion (eGFR <60 mL/min (1,73𝑚2), något slag av 

sjukdom i bukspottskörteln och patienter med historia av malignitet som kunde påverka 

blodvärden exkluderades från deltagandet. Deltagarna numrerades där de med udda 

nummer mottog glimepirid 1 mg två gånger dagligen i 12 veckor och därefter bytte till 

vildagliptin 50 mg två gånger dagligen för 12 veckor medan deltagare med jämnt nummer 

mottog läkemedlen i samma dos med omvänd ordning.  

 

Studiens primära utfallsvariabel var uppskattning av insulinresistensen log (HOMA-

IR),), stormaderiverad peptid  (SDF-1), glykemisk variabilitet (GV), HbA1c. 

 

Resultat för primära utfallsvariablar  

Studien kunde påvisa signifikant skillnad mellan vildagliptin och glimepirid gällande 

markören stromal cell-derived factor 1 (SDF-1), en sänkning från 188,131,2 till 

133,830,8 pmol/L vilket var effekt av vidagliptin enligt studiens observationer.  

Studien påvisade att båda glukossänkande läkemedlen hade en signifikant reduktion av 

HbA1c dock ingen skillnad mellan själva agenterna.  

Studien påvisade en förbättring i glukosvariabiliteten (GV), mer efter vildagliptin än 

glimepirid. Ingen signifikant skillnad mellan läkemedlen kunde observeras i GV.  
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Studie 5  

Effect of vildagliptin versus glibenclamide on endothelial function and arterial 

stiffness in patients with type 2 diabetes and hypertension: a randomized controlled 

trial (Cosenso-Martin et al., 2018) 

 

 

Syfte  

Studiens syfte var att utvärdera effekten av vildagliptin jämfört med glibenklamid i 

endotelfunktion, artärstyvhet och blodtryck hos patienter med typ 2-diabetes. Båda 

läkemedelsgrupperna hade metformin som basbehandling.  

 

Metod  

Randomiserad öppen kontrollerad med metformin där 48 patienter slutförde studien, 

vildagliptin/metformin (n=24) med dosering 50 mg två gånger dagligen och 

glibenklamid/metformin (n=24) dosering 5–20 mg en gång dagligen i 12 veckor.  

 

Inklusionskriterien: Historia av typ 2-diabetes och mild hypertension mindre <15 års 

duration, patientålder  35, HbA1c (53–91 mmol/mol), BMI (<35 km/𝑚2). 

Exklusionskriteria: insättning av insulin, pioglitazon, GLP-1 receptor antagonist, DPP4-

hämmare eller akarobos, patient som ej tål metformin, rökare, resistenshypertoni, klinisk 

historia av CVD eller cerebrovaskulär sjukdom, kreatinclearance <45 mL/min, 

uthållninghetstest med typisk bröstsmärta, uteslutning av koranär artärsjukdom. 
 

Studiens primära utfallsvariabel var ändring i reaktiv hyperami index (RHI), 24-timmars 

non-invasiv ambulatorisk blodtrycksmätning (ABPM) med parametrar: centralt systoliskt 

blodtryck cSBP, diastoliskt blodtryck DPB, centralt pulstryck cPP, augumentations index 

Aix75, pulsvågstrycksmätning PWV.   

 

Resultat för primära utfallsvariablar  

Ingen skillnad gällande reaktiv hyperami index (RHI) i (vildagliptin+metformin gruppen 

2,350,59 vid baseline respektive 12 veckor efter 2,240,60). Ingen skillnad gällande 

reactive hyperemia index (RHI) i (glibenklamid+metformin gruppen 2,360,52 vid 

baseline respektive 12 veckor senare 2,340,50). Ingen skillnad gällande RHI mellan 

grupperna heller (p-värde= icke signifikant).  

Ingen ändring i Aix75 med PAT för varken vildagliptin eller glibenklamid grupperna, p-

värde= icke signifikant.  

 

Resultat för ABPM där 24-timmars parametrar: systoliskt tryck (cSBP), DPB, 

blodtrycksmedelvärdet MBP, perifert pulstryck PP minskade signifikant i jämfört med 

baseline för både vildagliptin p <0,05 och glibenklamid grupperna p <0,01 dock ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Det kunde observeras reduktion i 24-timmars cSBP and 24-timmars PWV för båda 

gruppera dock bara signifikant för glibenklamid gruppen p <0,01 gällande bägge 
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parametrarna. Det kunde inte observeras ändring i Aix75 eller cPP för någon av 

grupperna.  

Diskussion och slutsats 

Enligt tidigare studier finns det ökad risk för kardiovaskulära komplikationer för patienter 

med typ 2-diabetes mellitus (Faeh et al., 2007).  Med denna koppling gjort bör framtida 

studier fokusera endast på läkemedel som har direkt påverkan på 

blodglukoskoncentrationen för att på så sätt minska bildandet och frisättningen av 

inflammationsmarkörerna som kan öka risken för hjärt-och kärlsjukdomarna. Det bör 

även eftersträvas att undersöka om och i vilken grad de befintliga läkemedel har en 

sänkande effekt på de markörerna som tros öka kardiovaskulära händelser, detta för att 

minska utveckling av en folksjukdom med dödlig utgång för en grupp patienter med redan 

ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd.  

 

IL-1 

Till stöd från andra studier framgår det att vissa markörer är värd att undersökas närmare, 

en av dem är IL-1 som är en inflammationsmediator och intressant vid behandling av 

kardiovaskulära sjukdomar därav utgör den en av undersökta markörerna för att besvara 

studiens frågeställning om vildagliptin kan skydda diabetespatienterna mot utveckling av 

kardiovaskulära sjukdomar (Libby, 2017).  

Studien (Younis et al., 2017) hade som syfte att undersöka vildagliptins effekt på 

aterosklerosprocessen och valde IL-1 som primärutfallsvariabel. Studien fann att 

(vildagliptin+metformin) hade en effekt på IL-1 mer än vad metformin som monoterapi 

(Younis et al., 2017). Eftersom nivå IL-1 vid baseline var likartad för bägge grupperna 

och 12 veckor senare hade nivån IL-1 ökat i metformin monoterapi gruppen kunde 

slutsatsen dras att (vildagliptin+metformin) utgjorde effekt att undertrycka ökningen. Det 

är då viktigt att poängtera att vildagliptin inte bedömdes som monoterapi och utgången 

av en sådan studie inte finns att jämföra med därav kan inte möjlighet av en synergistisk 

effekt uteslutas, samt att det inte skedde någon sänkning av IL-1. Ingen slutsats av 

varken aterosklerosprocessen eller skyddande effekten av kardiovaskulärsjukdom kan 

dras baserat på en markör dock gällande just denna markör så kan vildagliptin ha en 

neutral effekt om inte undertryckande vilket ses som positivt då IL-1 är en viktig 

mediator av andra inflammationsmarkörer och även den har tendensen att öka vid typ 2-

diabetes. Att studien kunde påvisa att det var en signifikant sänkning av IL-1-nivåer är 

viktigt då en av studiens svagheter är att de inkluderade patienterna hade parallell 

behandling av flera andra läkemedel som kan ha en påverkan på denna markör. Det är 

även värt att noter att vildagliptin har en sänkande effekt på HbA1c vilket i sin tur med 

en bättre glykemisk kontroll även hindrar ökning av IL-1.  

 

Markörerna hs-CRP och 8-iso prostaglandin F2 (8-iso-PG F2), oxLDL 

Cirkulerande biomarkören hsCRP är associerad med förekomst av kardiovaskulär 

sjukdom (Ohkuma et al., 2017). Markören 8-iso-PG𝐹2 är en av komponenterna för 

oxidativ stress och är troligen bidragande till ateroskleros vilket indikeras av befintliga 

källor. Även ox-LDL har koppling till aterosklerosprocessen och vidare till 

kardiovaskulära sjukdomar (Gaughan et al., 2014; Gao and Liu, 2017).   
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Studien (Kim et al., 2017) utvärderade (vildagliptin+metformin) och 

(pioglitazone+metformin) effekt på dessa inflammatoriska markörer. Studien kunde inte 

påvisa ändring i någon av grupperna för dessa markörer.  

 

Studien (Derosa et al., 2010) utvärderade hs-CRP och fann att hs-CRP sänkning -50% (p 

<0.5) för (vildagliptin +pioglitazon) jämfört med -38,89% (p <0.05) för (vildagliptin+ 

glimepirid) gruppen efter 12 månader jämfört med baseline. Ingen signifikant observation 

kunde ses mellan grupperna. Detta kan tolkas att vildagliptin i kombination med 

pioglitazon hade en mer sänkande effekt på markören än den jämförda behandlingen dock 

även här går det inte att dra slutsats om enbart vildagliptins effekt utan att ha sett studier 

på vildaglipin och pioglitazon som monoterapi.  

 

Glykemiska parameter HbA1c  

Den mest fokuserade och utvärderade parametern för typ 2-diabetiker är HbA1c som både 

används i diagnostik och mått på hur effektivt ett läkemedel är för behandling av typ 2-

diabetes. Alla de fem valda studierna mätte HbA1c värdet. Resultaten visar att alla fem 

studierna hade en sänkande effekt, vilket är förväntat enligt preparatens 

verkningsmekanism. Det är dock viktigt att undersöka om vildagliptin i mono och 

kombinationsterapi kunde nå de nationella riktlinjerna i mängd mmol/l för att preparaten 

ska ha någon form av skyddande effekt för vidareutveckling av mikro-och 

makrovaskulära komplikationer. Studie (Park et al., 2017) där nådde båda jämförbara 

läkemedelsgrupperna de redan uppsatta målen enligt socialstyrelsen <52 mmol/l och kan 

tolkas att de har en betydande roll för diabetikerna som redan har ökad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar. Studie (Cosenso-Martin et al., 2018) nådde inte 

socialstyrelsens mål enligt studiens presenterade värden i mmol/l i studiens resultatdel 

vilket även studien själv angav att de jämförda grupperna inte hade en signifikant ändring 

från baseline i någon av de jämförda grupperna. Studien (Kim et al., 2017) 

(vildagliptin+metformin n=14 sänkte HbA1c till 56 mmol/mol vilket inte något 

socialstyrelsens mål dock är godtagbart) 

Studie (Younis et al., 2017)och (Derosa et al., 2010) hade signifikanta sänkningar dock 

inte angivna värden för att läsare ska kunna dra slutsats om de nådde socialstyrelsen mål 

eller inte.  

 

Glukosvariabilitet 

Glykemisk variabilitet tros medverka till vaskulära komplikationer kopplat till typ 2-

diabetes och därför är ett intressant tillstånd att undersöka (Kim et al., 2017). Även andra 

studier har funnit glykemisk variabilitet association för diabeteskomplikationer och 

nämner glykemisk variabilitet kanske till och med skadligare än en längre hyperglykemi 

(Monnier, Colette and Owens, 2008). Studien (Kim et al., 2017) undersökte ändring i 

glykemisk variabilitet och vildagliptins effekt. Studien jämförde (vildagliptin+metformin 

n=14) med (pioglitazon+metformin n=11) och fann att enbart (vildagliptin+metformin) 

gruppen hade en signifikant reducerande effekt på glykemisk variabilitet medan 

(pioglitazon+metformin) hade en liknande sänkning dock inte kunde nå signifikans (Kim 

et al., 2017).  Efter en konvertering av MAGE mg/dl till mmol/l har vilagliptin i 

kombinationsterapi sänktes MAGE från ca 5,0 mmol/l till 3,9 mmol/l och i jämförelse 

med en annan studie utförd på en kinesisk population kunde de rekommendera MAGE 

<3,9 mmol/l som normalt mått på glykemisk variabilitet (Zhou et al., 2011). Med detta i 

åtanke kan det tänkas att vilagliptin i kombination med metformin har en effekt på 

glykemisk variabilitet dock kan det inte dras slutsatser om enbart vildagliptins effekter. 

En svaghet med studien är att enligt vad de beskriver att MAGE mätningarna skedde det 
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under 3 dygn och utan någon data på fler dygn än detta är det svårt att avgöra hur väl 

lämplig denna metod är eftersom endast de höga glukossvängningarna registreras och 

denna metod anger inte antal svängningar.  Den andra mätta parametern för glykemisk 

variabilitet, GV fann (Park et al., 2017) att det förekom en större ändring vid behandling 

med (vildaglipin+metformin) än med (glibenklamid+ metformin) dock eftersom det inte 

förekom någon signifikant ändring mellan grupperna går det inte att dras slutsats om 

vilken agent är den bidragande orsaken till ändringen. 

 

Endotelens funktion och arteriell styvhet  

Artär styvhet är direkt associerad som bidragande orsak till kardiovaskulära sjukdomar 

och tros även vara ihop kopplad till tidig ateroskleros och hypertension. Artär styvhet 

utvärderas via bland annat pulsvågshastighet PWV (Gaughan et al., 2014). Studien 

(Cosenso-Martin et al., 2018) valde att utvärdera endotelsfunktionen med hjälp av RHI 

samt arteriell styvhet med hjälp av AIx75, PWV och cSBP som primära utfallsvariablar. 

Studien kunde inte påvisa ändring i RHI för varken (vildagliptin+ metformin gruppen 

n=25) eller (glibenklamid+ metformin gruppen n=25). Studien kunde inte heller påvisa 

ändring i Aix75 någon av jämförda grupperna. Parametrarna PWV och cSBP reducerades 

för bägge grupperna dock endast signifikant för (glibenklamid+metformin) gruppen. 

(Cosenso-Martin et al., 2018). De parametrar där det förekom signifikant reduktion för 

bägge grupperna var cSBP, DBP,MBP och PP dock går det inte att bedöma vildagliptins 

effekt eller vildagliptin i kombination med metformin då deltagarna mottog behandling 

av diuretika, ACE-hämmare och kalciumkanal-blockare under studiens gång. Studiens 

resultat tyder på att vilagliptin i kombination med metformin inte verkar ha effekt på 

varken endotelets funktion eller arteriell styvhet.  

 

Parameter för insulinresistens och betacellsfunktionen 

Studien (Derosa et al., 2010) fann att (vildagliptin+pioglitazone) inte bara ändring men 

även signifikant högre ändring jämfört med (vildagliptin+glimepirid) för både HOMA-

IR och HOMA-. Studien fann att FPPr reducerades för vildagliptin i kombination med 

pioglitazon medan det inte var någon ändring för vildagliptin i kombination med 

glimepirid. Slutsatsen utifrån dessa mätta parametrar är att vildagliptin ihop med 

pioglitazon verkar ha en bättre och större effekt på betacellsfunktionen. Eftersom 

vidagliptins verkningsmekanism är förlängd effekt av inkretinhormonerna och 

pioglitazons verningsmekanism är bland annat att främja ökning av glukostransportörer 

finns det möjlighet att effekten av deras kombination var synergisk.  

 

Utvärdering av inkluderade studier 

Studierna som inkluderades i detta arbete var väl utformade med bra och relevanta 

primära och sekundära utfallsvariablar. Resultaten var grundligt redovisade. Det fanns 

ingen anledning att misstänka missvisande resultat från några intressenter. 

 

Slutsats 

Vildagliptin har inte en skyddande effekt på kardiovaskulära komplikationer hos typ 2-

diabetespatienter. Baserat på studiens fem valda artiklar har vildagliptin i 

kombinationsterapi en sänkande effekt på HbA1c, hsCRP, TNF-1, IL -1 och SDF-1 

samt en ökande effekt på ADN som är associerade med insulinresistens och 

inflammation. Vildagliptin i kombinationsterapi har undertryckande effekt på mätta 

parametrar som HOMA-IR, HOMA-, MAGE, FPPr och har därför rekommenderas som 

alternativ behandling av diabetespatienter med kortare diabetsduration där fokus är 
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glukoskontroll. Vildagliptin sett i kombinationsterapi rekommenderas inte som 

preventionsbehandling för typ 2-diabetespatienter med hög risk för kardiovaskulära 

komplikationer. Utifrån studien sett har vildagliptin en undertryckande eller en 

oföränderlig effekt på studiens mätta markörer och kan bedömas vara neutrala gällande 

hjärt-och kärlsjukdomar.  

Orsak till insulinresistens och nedsatt insulinkänslighet hos betacellerna är fortfarande 

oklar och efterfrågan att lösa en ökande diabetesinsjuknande världen över är stort. Typ 2-

diabetes, metabola syndromet och hjärt-och kärlsjukdomar är associerade till varandra 

därför finns ett stort intresse i att studera kopplingen mellan blodglukos, insulin och 

inflammation. (Norlén and Lindstöm, 2014) 
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