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Endokrinoloogia
METFORMIIN MÕÕDUK A NEERUPUUDULIKKUSEGA
PATSIENTIDEL NÜÜD LUBATUD
Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas
hiljuti, et nüüdsest võib metformiini
sisaldavaid ravimeid kasutada ka
mõõdu k a neer upuudu l i k k usega
( hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) 30–59 ml/min)
2. tüüpi diabeeti põdevatel patsientidel (1). Sarnasele seisukohale oli
juba 2016. aasta aprillis jõudnud ka
A meerika Ühendriikide Toidu- ja
Ravimiamet (FDA) (2). Kuna metformiini kasutamisega on seotud harva
esineva, kuid ohtliku kõrvaltoime –
laktatsidoosi – tekke risk, mis on
s uu r em ju s t ne e r upuu du l i k k usega patsientidel, oli metformiin
mõõdu k a neer upuudu l i k k usega
patsientidele seni vastunäidustatud.
Küsimuse üle, kas metformiin
on seetõt t u 2. t üüpi d iabeed iga
patsientidel alakasutatud, on juba
mõnda aega elav ar utelu käinud
ning erinevad nn oﬀ-label-soovitused
metformiini kasutamiseks mõõduka
neerupuudulikkusega patsientidel on
kirjas nii Ameerika kui ka Euroopa
d iabeed i-r av iju hend ites. Pä r a st
teaduskirjanduse, kliiniliste ja epidemioloogiliste uuringute ning ravijuhendite põhjalikku analüüsi võttis ka
EMA seisukoha, et neerufunktsiooni
hoolika jälgimise ja metformiinidoosi
kohandamise puhul on laktatsidoosi
tekke risk minimaalne ning suur
hulk mõõduka neerupuudulikkusega
2. tüüpi diabeediga patsientidest
võiksid metformiinravist siiski kasu
saada (3).
Soovitused metformiini kasutamiseks, lähtudes patsiendi neerufunktsioonist
• Neerufunktsiooni ( hinnatuna
eGFR alusel) tuleb kontrollida
enne ravi alustamist ja edaspidi
vähemalt kord aastas.
• Metformiini võib kasutada ka
mõõduka neerupuudulikkusega
(eGFR 30–59 ml/min) patsientidel.
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Metformiini annust tuleb korrigeerida patsiendi neerufunktsioonist lähtudes.
Metformiin on vastunäidustatud raske neerupuudulikkuse
(eGFR < 30 ml/min) korral.
D e hü d r at at sio on s u u r e nd ab
l a k t a t s i d o o s i t e k ke r i s k i j a
sellisel juhul tuleb metformiini
võtmine lühiajaliselt katkestada.
Mõned metformiini sisaldavad
kombinatsioonpreparaadid on
endiselt mõõduka neerupuudulikkusega patsientidele vastunäidustatud seoses teise preparaadi
kasutamise piirangutega neerupuudulikkuse puhul (1).

ESIMEST KORDA SAI
DIABEEDIRAVIM
K ARDIOVA SKUL A ARSE
K AITSE NÄIDUSTUSE
A meerika Ühendriikide Toidu- ja
Ravimiamet (FDA) kinnitas hiljuti
empaglif losiini ( Jardiance®) uue
näidustuse: kardiovaskulaarse suremuse riski vähendamine südameveresoonkonnahaigustega (SV H )
täiskasvanud 2. tüüpi diabeediga
patsientidel.
S V H on 2 . t üüpi d i ab e e d ig a
patsientidel peamiseks suremuse
põhjusek s. Võr reldes tä iskas v anuteg a, kes d iabee t i ei põe, on
suremus SVHsse diabeeti põdevatel
patsientidel 70% suurem. Seega
on diabeediravimid, mille kasutamisega kaasneb SVHsse suremuse
vähenemine, väga oluliseks edasiminekuks 2. tüüpi diabeedi kompleksses ravis. FDA otsus põhineb kliinilisel turustamisjärgsel uuringul
(Cardiovascular Outcome Event Trial
in Type 2 Diabetes Mellitus Patients,
EMPA-REG OUTCOME), mille käigus
manustati empaglif losiini 7020-le
2. t üüpi d iabeed iga patsiend i le,
kellel oli ka SVH. Uuringu ühe tulemusena selgus, et ravimi lisamisel

diabeedi ja aterosklerootilise SVH
standardravile vähenes empagliflosiinirühmas võrreldes platseeborühmaga kardiovaskulaarse suremuse
suhteline risk 38%.
Empagliflosiini kõige levinumad
kõr v a ltoi med on k useteedena kk u sed ja sug uteede seen i n fek tsioonid naistel. Empagliflosiin võib
põhjustada ka dehüdratatsiooni,
vererõhu lang ust, ketoatsidoosi,
ägedat neerupuudulikkust, neerufunktsiooni häireid, hüpoglükeemiat ( kasutades koos insuliini või
sulfonüüluurea preparaatidega) ja
kolesteroolisisalduse vähest suurenemist. Empaglif losiin ei sobi 1.
tüüpi diabeediga patsientidele ega
ketoatsidoosi raviks ja on vastunäidustatud raske neerupuudulikkusega patsientidele (4).
E mp ag l i f lo si i n i n ä idu s t u s te
täiendamine ootab praegu heakskiitu Euroopa Ravimiametis (5).
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