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Diabetes ja sydDiabetes ja sydäämen vajaatoimintamen vajaatoiminta

•• Diabeetikolla  moninkertainen riski sairastuaDiabeetikolla  moninkertainen riski sairastua
sydsydäämen vajaatoimintaan: miehet x 2, naiset x 5men vajaatoimintaan: miehet x 2, naiset x 5
(Kannel, JAMA 1979)(Kannel, JAMA 1979)

•• Alle 65Alle 65--vuotiailla suhteellinen riski jopa suurempivuotiailla suhteellinen riski jopa suurempi
(4(4--8 x)8 x)

•• Sairaalahoitoa vaativista vajaatoimintapotilaistaSairaalahoitoa vaativista vajaatoimintapotilaista
joka kolmannella on diabetesjoka kolmannella on diabetes



DiabeetikonDiabeetikon
sydsydäämen vajaatoiminnanmen vajaatoiminnan

erityispiirteiterityispiirteitää



SydSydäämen vajaatoiminnan etiologia diabeetikollamen vajaatoiminnan etiologia diabeetikolla

•• SydSydäänlihasiskemianlihasiskemia

ØØ Sepelvaltimotauti jaSepelvaltimotauti ja sydsydääninfarktininfarkti
ØØ EndoteelidysfunktioEndoteelidysfunktio??
ØØ MikroangiopatiaMikroangiopatia??

•• VerenpainetautiVerenpainetauti
•• ””DiabeettinenDiabeettinen kardiomyopatiakardiomyopatia””



SydSydäämen vajaatoiminta ja diabetesmen vajaatoiminta ja diabetes
VajaatoiminnassaVajaatoiminnassa

•• SNS aktivaatioSNS aktivaatio
•• RAA aktivaatioRAA aktivaatio
•• SytokiiniaktivaatioSytokiiniaktivaatio
•• HypermetaboliaHypermetabolia

•• NutritioNutritio ↓↓

•• KudoshypoksiaKudoshypoksia
•• LihasmassaLihasmassa ↓↓

•• LeptiiniLeptiini −−

•• Liikunnan puuteLiikunnan puute

InsuliiniresistenssiInsuliiniresistenssi −−



DiabetesDiabetes ja sydja sydäänlihasnlihas
””DiabeettinenDiabeettinen kardiomyopatiakardiomyopatia””

MyosyyttienMyosyyttien hypertrofiahypertrofia
InterstitiaalinenInterstitiaalinen fibroosifibroosi
MikroangiopatiaMikroangiopatia
PAS+ materiaalin kertyminen lihakseenPAS+ materiaalin kertyminen lihakseen
Paikallinen RAA-järjestelmän aktivaatio

Sympaattinen hermotus
• β-reseptorien tiheys aluksi − myöhemmin 



SydSydäänlihaksen energiametabolia ja diabetesnlihaksen energiametabolia ja diabetes

Glukotoksisiteetti
• Advanced glycation end products

Ø Sytokiiniaktivaatio (TNF α, IL-1, TGF- , VEGF ym.)

KudostenKudosten fibroosifibroosi −−
Ionikanavat,Ionikanavat, CaCa++++--metaboliametabolia
ReactiveReactive oxygenoxygen speciesspecies (ROS)(ROS)
ApoptoosiApoptoosi



Cooper ME, Am J Hypert 2004



…… Diabeetikon sydDiabeetikon sydäänlihas normaalia jnlihas normaalia jääykempi?ykempi?



DM + Hypertonia jaDM + Hypertonia ja nefropatianefropatia::
normaalia paksumpi ja jnormaalia paksumpi ja jääykempiykempi



AutonominenAutonominen neuropatianeuropatia::
TakykardianTakykardian, puuttuvan sykes, puuttuvan sykesäääätelyn jatelyn ja posturaalisenposturaalisen

hypotonianhypotonian kliininen merkityskliininen merkitys



DiabeetikonDiabeetikon
sydsydäämen vajaatoiminnanmen vajaatoiminnan

ennusteennuste



From AM ym. Am JAm J MedMed.. 2006 Jul;119(7):5912006 Jul;119(7):591--99

Diabeteksen vaikutus vajaatoimintapotilaan ennusteeseenDiabeteksen vaikutus vajaatoimintapotilaan ennusteeseen

N=665, age 77 ± 12,  46% male,  prior DM 20%
New diabetes 3.8%/year



Diabetes ja sydDiabetes ja sydäämen vajaatoiminnanmen vajaatoiminnan
ennuste (MERITennuste (MERIT--HF)HF) DeedwaniaDeedwania AmAm HeartHeart J 2005J 2005



Vajaatoiminnan lVajaatoiminnan lääääkehoito ja diabeteskehoito ja diabetes

• ACE ja ARB
• New-onset diabetes ↓ (HOPE, LIFE, CHARM, VALUE)
• Nefropatia ↓ (RENAAL)

• Beetasalpaajat
• sympatikotonian hillitseminen , äkkikuoleman riski 
• insuliiniresistenssi ↓

• FFAOX ↓, HHOX , myokardin O2 –kulutus ↓

• Diureetit
• Furosemidi

• Spironolaktoni (ALDO-DHF, TOPCAT,RALES)

• Eplerenoni EPHESUS





Beetasalpaajat, diabetes ja sydBeetasalpaajat, diabetes ja sydäämen vajaatoimintamen vajaatoiminta





ElEläämmääntavatntavat



”Lihavat eivät elä niin
pitkään, mutta syövät
pitempään.”

Stanislaw Jerzy-Lec











Diabeteksen hoitotavoitteetDiabeteksen hoitotavoitteet
vajaatoimintapotilaallavajaatoimintapotilaalla







ACCORD
ADVANCE
VADT



Onko vOnko vääliliää millmillää llääääkkeellkkeellää
normoglykemiaanormoglykemiaa kohti?kohti?









Vaikea vajaatoimintakaan eiVaikea vajaatoimintakaan ei
vaikuta ennusteeseen?vaikuta ennusteeseen?

Vaikutus munuaistenVaikutus munuaisten amiloridisensitiivisenamiloridisensitiivisen
NaNa--kanavankanavan kautta ?kautta ?



10%
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Fig 2 Survival curves for hospital admission for heart failure from start of treatment with pioglitazone
or rosiglitazone, adjusted for factors outlined in web appendix

Kanada: lähes 40 000 yli 66v potilasta / 1v seuranta
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Fig 3 Survival curves for hospital admission for acute myocardial infarction from start of treatment
with pioglitazone or rosiglitazone, adjusted for factors outlined in web appendix















YhteenvetoYhteenveto

uVajaatoiminta yleinen diabeetikoilla
uDiagnosoi ja hoida diabeetikon

vajaatoiminta tavanomaisilla periaatteilla
uYksilöllinen sokeritasapainon tavoite



Diabeteksen lDiabeteksen lääääkehoito ja HFkehoito ja HF
Insuliinin eritystInsuliinin eritystää lislisäääävväätt::
1.1. SulfonyyliureatSulfonyyliureat

•• Haiman beetasolujen KHaiman beetasolujen KATPATP ––kanavien blokkaus, endogeenisen insuliininkanavien blokkaus, endogeenisen insuliinin
tuotantotuotanto −−

•• suotuisa vaikutussuotuisa vaikutus kammioektopiaankammioektopiaan ??
•• HypoglykemiariskiHypoglykemiariski, painonnousu, painonnousu

2.2. InkretiiniInkretiini (GLP(GLP--1) vaikutus1) vaikutus
eksenatidieksenatidi,, inkretiinimimeettiinkretiinimimeetti, aktivoi GLP, aktivoi GLP--1 reseptorin1 reseptorin

painopaino ↓↓, pahoinvointi, vasta, pahoinvointi, vasta--aineenmuodostus ?aineenmuodostus ?
vildagliptiinivildagliptiini,, sitagliptiinisitagliptiini,  DPP4 entsyymin est,  DPP4 entsyymin estääjijiää

(GLP(GLP--1 vaikutus1 vaikutus −−))
soveltuvuus vajaatoimintapotilaille todennsoveltuvuus vajaatoimintapotilaille todennääkkööisesti hyvisesti hyvää,,
gastrointestinaalisetgastrointestinaaliset haittavaikutukset, tehohaittavaikutukset, teho



Diabeteksen lDiabeteksen lääääkehoito ja HFkehoito ja HF
Insuliinin vaikutuksia kudostasolla lisInsuliinin vaikutuksia kudostasolla lisäääävväät ja maksant ja maksan

glukoneogeneesiglukoneogeneesiää hillitsevhillitseväät:t:
1.1. BiguaniditBiguanidit ((MetformiiniMetformiini))

•• GlukoneogeneesiGlukoneogeneesi maksassamaksassa ↓↓

•• Haitat:Haitat: gastrointestinaalisetgastrointestinaaliset oireetoireet
•• Eliminaatio pelkEliminaatio pelkääststääään munuaisten kauttan munuaisten kautta
•• Voi kertyVoi kertyää elimistelimistöööön munuaisten vajaatoiminnassa (GFRn munuaisten vajaatoiminnassa (GFR

> 60 ml/min)> 60 ml/min)
•• LaktaattiasidoosiriskiLaktaattiasidoosiriski

•• VarjoainetutkimusetVarjoainetutkimuset



Diabeteksen lDiabeteksen lääääkehoito ja HFkehoito ja HF

1.1. MetformiiniMetformiini
•• LaktaattiasidoosiLaktaattiasidoosi ––mikmikää on todellinen riski?on todellinen riski?

0.03 tapausta/1000 potilasvuotta, 50% fataaleja,0.03 tapausta/1000 potilasvuotta, 50% fataaleja,
73%:lla potilaista (n=308) v73%:lla potilaista (n=308) väähinthintääään yksi kontraindikaation yksi kontraindikaatio

(Holstein et(Holstein et alal DiabetDiabet MedMed 1999)1999)

3000 vajaatoimintapotilaan aineistossa ei3000 vajaatoimintapotilaan aineistossa ei laktaattiasidoosialaktaattiasidoosia
(Eurich DT ym.  Diabetes Care 2005, Masoudi FA ym.

Circulation 2005, Rachmani R ym. Eur J Intern Med 2002)



Diabeteksen lDiabeteksen lääääkehoito ja HFkehoito ja HF
Insuliinin vaikutuksia kudostasolla lisInsuliinin vaikutuksia kudostasolla lisäääävväät jat ja

maksanmaksan glukoneogeneesiglukoneogeneesiää hillitsevhillitseväät:t:

2.2. ””GlitatsonitGlitatsonit””((pioglitatsonipioglitatsoni,, rosiglitatsonirosiglitatsoni))
•• PeroxisomePeroxisome proliferatorproliferator--activatedactivated receptorreceptor

agonistsagonists (PPAR(PPARγγ))
•• NesteretentioNesteretentio 44--16%.lle16%.lle

vaikutus munuaistenvaikutus munuaisten amiloridisensitiivisenamiloridisensitiivisen
NaNa--kanavankanavan kautta ?kautta ?



GlitatsonitGlitatsonit ja verenkiertoelimistja verenkiertoelimistöö

GlukoseGlukose uptakeuptake −−
Perifeerinen vastusPerifeerinen vastus ↓↓
VerenpaineVerenpaine ↓↓
LVEDPLVEDP ↓↓
KoronaaridilataatioKoronaaridilataatio
InotrooppinenInotrooppinen vaikutusvaikutus
AngAng IIII ↓↓
BNPBNP −−
TNFTNF αα ja ETja ET--11 ↓↓
Ym.Ym.

NesteretentioNesteretentio 55--7%7%
PerifPerif. turvotus. turvotus
PainoPaino −−
HkrHkr ↓↓
Plasma volyymiPlasma volyymi−−



GlitatsonitGlitatsonit jaja MetfromiiniMetfromiini ja sydja sydäämen vajaatoimintamen vajaatoiminta
MasoudiMasoudi FAFA ymym,, CirculationCirculation 20052005

• National Heart Care Project, Medicare
• Retrospektiivinen rekisteridata

• kohortit 4/1998-3/1999 ja 7/2000-6/2001

• HF dgn n = 33 532 , Ikä 65 v
• 1. dgn HF  ja DM-lääkitys n = 16 417
• Rosiglitazone, Pioglitazone, Troglitazone n = 2226
• Metformin n = 1861
• Glitatsoni + Metformin n=261
• Insuliini, sulfonyyliurea n=12 069



GlitatsonitGlitatsonit jaja MetfromiiniMetfromiini ja sydja sydäämen vajaatoimintamen vajaatoiminta
MasoudiMasoudi FAFA ymym,, CirculationCirculation 20052005

• 1 –vuoden mortaliteetti
• Glitatsoni (n=2226) 30%,
• Metformin (n=1861) 24.7%
• Muu diabeteslääkitys (12 069) 36%

• monimuuttujamallissa glitatsoni- ja metformiini -hoidolla
merkitystä mortaliteettiin

• Glitatsoni-ryhmässä uusi sairaalahoito vajaatoiminnan takia
useammin kuin muissa lääkehoitoryhmissä

• metformiini-ryhmässä enemmän ACE:n estäjää ja
beetasalpausta käyttäviä ja vähemmän koronaaritautia !



Diabeteksen lDiabeteksen lääääkehoito ja HFkehoito ja HF

InsuliiniInsuliini
•• Kun muu diabeteslKun muu diabeteslääääkitys ei enkitys ei enääää tehoatehoa
•• SNS aktiivisuusSNS aktiivisuus
• Hypoglykemia, painonnousu



SydSydäämen vajaatoiminta ja diabetesmen vajaatoiminta ja diabetes

• Hyvä sokeritasapaino
• FFA oksidaatio ↓ ,  glukoosin käyttö−

• Liikunta
• Diabeteslääkitys:

• Metformiini, jos munuaisten toiminta säilynyt hyvänä
• Integriinimimeetit ja –tehostajat (DPP4-inhibiittorit)
• vältä ”glitatsoneja”NYHA III-IV potilailla

• Sydänlääkitys
• ACE:n / AT1 reseptorin estäjät
• Beeta-salpaajat
• Statiini
• ASA



LopuksiLopuksi……
Diabeetikoilla suurempi riski sairastua sydDiabeetikoilla suurempi riski sairastua sydäämenmen
vajaatoimintaan kuin eivajaatoimintaan kuin ei--diabeetikoilladiabeetikoilla

Ennuste voi olla huonompiEnnuste voi olla huonompi

Vajaatoiminnan lVajaatoiminnan lääääkehoidon periaatteet samanlaisetkehoidon periaatteet samanlaiset
diabeetikoilla ja eidiabeetikoilla ja ei--diabeetikoilla.diabeetikoilla.

Diabeteksen ja vajaatoiminnan tehokkaalla hoidollaDiabeteksen ja vajaatoiminnan tehokkaalla hoidolla
voidaan parantaa potilaiden ennustetta merkittvoidaan parantaa potilaiden ennustetta merkittäävväästi.sti.





SydSydäänlihas ja diabetesnlihas ja diabetes

• Paikallinen RAA-järjestelmän aktivaatio:
• Ang II, sydänlihaksessa AT1 reseptorit −

• Ang II -> PKC aktivaatio -> Ca-vaihdanta ↓↓

• Glukoosi (suuret pitoisuudet) -> PKC aktivaatio

• IGF-1 ↓ huonossa glykeemisessä tasapainossa
• Suojaa apoptoosilta / fibroosilta ?

• Sympaattinen hermotus
• β-reseptorien tiheys aluksi − myöhemmin 



SydSydäämen vajaatoiminta ja diabetesmen vajaatoiminta ja diabetes
• Sydämen vajaatoiminta potilaista 20-30%:lla diabetes
• Vajaatoiminnan lääkehoidon ennustetutkimuksissa noin 25%:lla

TenenbaumTenenbaum A, Am JA, Am J MedMed 20032003

CumulativeCumulative incidenceincidence ofof
diabetes indiabetes in
26162616 nonnon--diabeticdiabetic CADCAD ptspts::

BMI 26BMI 26--27 kg/m227 kg/m2
ageage 4545--7474 yrsyrs
BB--glucgluc 5.35.3 ±± 0.440.44 mmolmmol/L/L
followfollow--upup 66 ––99 yrsyrs



SydSydäämen vajaatoiminta ja diabetesmen vajaatoiminta ja diabetes

Sydämen vajaatoiminta
• Hyperinsulinemia ja insuliini-resistenssi

• Insuliiniherkkyys ↓ ja S-FFA −suhteessa
P-Noradrenaliinin pitoisuuteen

G Paolisso ym. Metabolism 1991

• Insuliiniherkkyys 73%↓
JW Swan ym. Eur Heart J 1994



SydSydäämen vajaatoiminta ja FFAmen vajaatoiminta ja FFA oksidaatiooksidaatio

Am J Cardiol 1998



ACEACE inhibitorsinhibitors andand ATAT--receptorreceptor blockersblockers::
PreventionPrevention ofof typetype 2 diabetes2 diabetes AbuissaAbuissa ymym JACC 2005JACC 2005



ACEACE inhibitorsinhibitors andand ATAT--receptorreceptor blockersblockers::
PreventionPrevention ofof typetype 2 diabetes2 diabetes AbuissaAbuissa ymym JACC 2005JACC 2005



HistologiaHistologia
(70(70--luku):luku):

•• MyosyyttienMyosyyttien
hypertrofiahypertrofia

•• InterstitiaalinenInterstitiaalinen
fibroosifibroosi

•• MikroangiopatiaMikroangiopatia
•• PAS + materiaaliPAS + materiaali

DiabeettinenDiabeettinen kardiomyopatiakardiomyopatia

•• metabolinenmetabolinen hhääiriiriöö
GLUT 4GLUT 4 ,, carnitiinicarnitiini
CaCa++++ --ATPaseATPase
glukogluko-- jaja lipotoksisiteettilipotoksisiteetti

•• fibroosifibroosi
AngAng II / IGFII / IGF--11 −−
endoteeliendoteeli dysfunktiodysfunktio
apoptoosiapoptoosi / nekroosi/ nekroosi

•• autonomienautonomien neuropatianeuropatia (CAN)(CAN)
mikrovaskulmikrovaskul. muutokset. muutokset
koronaaritauti ja hypertensiokoronaaritauti ja hypertensio



SydSydäänlihaksen energiametabolia ja diabetesnlihaksen energiametabolia ja diabetes

”Lipotoksisiteetti”
•• FFA vaihdantaFFA vaihdanta −−

• Hapenkulutus −

• Sympaattisen hermojärjestelmän aktivaatio−

• Apoptoosi −



HF lHF lääääkehoito: Beetasalpauskehoito: Beetasalpaus

2 α1 antiox insul.    lipidit
BeetasalpaajaBeetasalpaaja sens profiili

Propranololi + + - - ↓ ↓

Metoprololi + - - - ↓ -/↓

Karvediloli + + + + − -/−
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Fig 1 Survival curves for primary outcome (composite of death or hospital admission for acute
myocardial infarction or heart failure) from start of treatment with pioglitazone or rosiglitazone,

adjusted for factors outlined in web appendix


