
❙ ❙ Hur sker introduktionen av nya läkemedel? Vad är det som
introduceras och vilka argument används för att marknaden
skall bli intresserad? I den här artikeln vill vi redovisa den kli-
niska dokumentationen av insulinglargin, registrerat under
namnet Lantus‚ både den som låg bakom registreringen av
preparatet (publicerad och opublicerad) och sådan som pub-
licerats fram till vår genomgång i mars 2004.

Lantus – en insulinanalog
Lantus innehåller insulinglargin, som är en insulinanalog
med förlängd effektduration och som kan ges en gång om da-
gen och istället för traditionella NPH-insuliner (medellång-
verkande insuliner). De fördelar med Lantus som beskrivs är
att det ger »jämn effektprofil utan toppar, vilket i sig bidrar
till att minska antalet fall av hypoglykemi« och »hjälper pa-
tienter med typ 2-diabetes att nå uppsatt HbA1c-mål med fär-
re hypoglykemier«. Lantus godkändes för försäljning i EU
den 9 juni 2000 och i USA den 20 april 2000. Den godkända
indikationen är behandling av vuxna, ungdomar och barn från
6 års ålder med diabetes mellitus som kräver behandling med
insulin. 

Användningen av Lantus har ökat under år 2003. I Figur 1
beskrivs uttaget av recipen genererade i Skåne och motsva-
rande kostnad. I jämförelsen finns alla medellångverkande
insuliner (ATC-kod A10A C01), där merparten utgörs av
NPH-insulinet Insulatard.

Kostnaden för de båda insulintyperna har nu nått samma
nivå. De totala kostnaderna för dessa insuliner har ökat på-
tagligt, nästan 20 procent, sedan januari 2003 fram till febru-
ari 2004. Kostnaden per DDD (definierade dygnsdoser) för
Lantus är cirka 16 kr och för NPH-insuliner cirka 8 kr. Vilka
medicinska effekter kan man få ut av den merkostnad som
Lantusförskrivningen genererat?

Nedan följer en genomgång av det kliniska underlaget för
registreringen av Lantus och vilka kommentarer registre-
ringsmyndigheterna hade.

❙ ❙ Metod
Läkemedelsmyndigheternas bedömningar av insulinglargin
inhämtades från EMEAs (European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products) och FDAs (Food and Drug
Administration) hemsidor, www.eudra.org respektive
www.fda.gov. I detta fall har samma underlag redovisats.
Egna sökningar i PubMed samt kontakter med Avantis
Pharma i Sverige kompletterade materialet med studier som
inte presenterats i registreringshandlingarna. Uppgifter från

de kliniska studierna sammanställdes med särskild inriktning
på diabeteskontroll (HbA1c) och förekomst av hypoglykemi-
er.

Förutsättningar för sammanställning av data om hypogly-
kemier till en metaanalys undersöktes.

Avslutningsvis inhämtades de officiella bedömningarna
som NICE i England redovisar efter att ha gått igenom un-
derlaget inför frågan om subventionering. Motsvarande in-
hämtades från LFN (Läkemedelsförmånsnämnden) i
Sverige. (NICE – National Institute of Clinical Excellence,
http://www.nice.org.uk/, är en del av det brittiska sjuk- och
hälsovårdssystemet. Dess roll är att ge faktabaserade råd om
»bästa aktuella behandling«. Rollen är att göra bedömningar
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Insulinglargin – en systematisk översikt av behandlingsstudier

Inga dokumenterade fördelar
med Lantus jämfört med NPH-insulin

Sammanfattat

Förskrivningen av insulinglargin har ökat och i Skåne
var kostnaden lika stor som för gruppen medellång-
verkande insuliner år 2003, med ökande totalkostna-
der som följd.

För att granska dokumentationen gjordes en syste-
matisk översikt. Officiell dokumentation inhämtades
från registeringsmyndigheterna. Studier som publi-
cerats och som inte ingått i registreringsunderlaget
togs med.

Ingen skillnad i glukoskontroll mellan insulinglargin
och NPH-insulin kunde noteras i de sex pivotala stu-
dierna som ingick i registreringsunderlaget. Någon
säkerställd skillnad avseende hypoglykemier kunde
inte visas.

Studierna var öppna, varför överlägsenhet för insu-
linglargin inte kan hävdas.

I övriga publicerade studier framkom inga resultat
som ändrar bedömningen.

Vår systematiska genomgång av insulinglargin påvi-
sar inga dokumenterade fördelar för preparatet jäm-
fört med NPH-insulin.
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av samma typ som SBU, inklusive av läkemedel och behand-
lingar av specifika medicinska problem.)

Vid tidpunkten för vår genomgång hade inte Läkemedels-
verket skrivit någon produktmonografi.

❙ ❙ Resultat 
Den primära effektvariabeln i studierna var förändring i HbA1c

från start till studieslut räknat enligt ITT, »intention to treat«
(resultatbearbetning som tillämpar principen »avsikt att be-
handla«, vilket innebär att resultat från alla deltagande patien-
ter tas med, alltså bl a resultat från patienter som inte följt före-
skrifterna, t ex slutat att ta prövningsläkemedel efter någon tid).
Statistiskt är någon »powerberäkning« för effekterna inte re-
dovisad. Det framgår emellertid av dokumenten från FDA att
företaget först i efterhand gjort en s k non-inferiority-beräk-
ning, vilket FDA kritiserade. Frekvensen av hypoglykemier
var en sekundär effektvariabel. Vad som à priori skulle defini-
eras vara kliniskt betydelsefullt i frekvensskillnad finns inte be-
skrivet. (Non-inferiority-studier avser visa att en ny behandling
inte är sämre än den kontroll man jämför med. Den nedre grän-
sen för konfidensintervallet för behandlingsskillnaden mellan
de två behandlingarna ligger då ovanför ett förutbestämt mins-
ta värde.)

Diabeteskontroll – HbA1c
Resultaten från de pivotala studierna (studier av central bety-
delse, »nyckelstudier«), med sammanlagt 3 968 patienter, vi-
sar ingen statistiskt signifikant skillnad mellan Lantus och
NPH-insulin, oavsett diabetestyp. I en fyraveckorsstudie, där
den primära effektvariabeln var faste-P-glukos, fanns en signi-
fikant skillnad mellan en av Lantusberedningarna och NPH.
Beskrivning av studier och HbA1c-värden redovisas i Tabell I.  

I de studier som inte ingått i registreringsunderlaget visar
två studier signifikanta skillnader till fördel för Lantus. Den ena
studien omfattade endast 17 patienter med typ 1-diabetes per
behandlingsgrupp och varade i 12 veckor [9]. I den andra stu-
dien var HbA1c-värdena statistiskt signifikant lägre i den grupp
av patienter, med typ 2-diabetes, som fått Lantus till middag i
24 veckor, men inte i den grupp som fått Lantus till natten [8].
Beskrivning av studier och HbA1c-värden redovisas i Tabell II.  

Hypoglykemier
Det förekom flera definitioner på hypoglykemi i studierna.
De var: 
• symtomatisk hypoglykemi;
• asymtomatisk hypoglykemi;

• nattlig hypoglykemi;
• allvarlig hypoglykemi;

I de flesta fall definierades hypoglykemi som B-glukosvär-
den understigande 2,8 mmol/l och/eller 2,0 mmol/l. I den
längsta studien saknas helt verifikationer för nattlig hypogly-
kemi. Vad som då varit grunden för iakttagelsen är inte klart
beskrivet. Allvarlig hypoglykemi var sådan hypoglykemi
som krävt motåtgärder, som hjälp av annan person.

Frekvensen av hypoglykemi i studierna varierade, i till ex-
empel gruppen symtomatisk hypoglykemi från 6 till 91 pro-
cent för samma preparat, men någon relation till behandlings-
tid fanns inte. Någon större skillnad mellan behandlingarna
fanns inte. Studierna presenteras i Tabell III och IV.

Metaanalys
För att illustrera förekomst av nattliga hypoglykemier sam-
manförde vi resultaten från de fem pivotala studier där det
fanns konfirmerade värden på hypoglykemi [EMEA studie
3001 (opubl), 1-2, 5, 10] i en metaanalys. Det är vanskligt att
sammanställa värden från studier med olika förutsättningar.
Vid analys uppvisade data en betydande heterogenitet, varför
metaanalys inte lämpar sig för detta material. För att åskåd-
liggöra studieresultaten valde vi att använda en så kallad
Funnel plot (Figur 2). Funnel plot är en grafisk metod att av-
slöja »publication bias«, till exempel vid metanalyser, genom
att illustrera betydelsen av de ingående studiernas storlek.
Om det inte föreligger publication bias förväntar man sig att
resultaten från mindre studier kommer att sprida sig normal-
fördelat omkring medelvärdet och att de stora studierna lig-
ger närmare medelvärdet. (Publication bias innebär att studi-
er med positivt utfall snabbare leder till publikation och där-
med ger en snedvriden bild av effekter.) I en Funnel plot av-
sätter man studiernas storlek mot effekten, uttryckt som rela-
tiv risk eller oddskvot. I vårt exempel visar de stora studierna
resultat som ligger nära 1, två under och två strax över.

Myndigheters bedömningar av dokumentation 
Nedan följer några myndigheters bedömningar av insulin-
glargin beträffande effekt, hypoglykemier och vissa fall även
hälsoekonomi. Oftast saknas en enkel sammanfattning och vi
har därför valt att citera delar ur myndigheternas dokument.

A. EMEA (2000)
Effekt: »I kliniska undersökningar utreddes kontroll av glu-
koshalt i blodet med Lantus jämfört med NPH-insulin hos
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Figur 1. Till vänster ses recipemängden av Lantus och NPH (medellångverkande  insuliner) januari 2003 till februari 2004. Lantus 
representeras av fyllda cirklar. Till höger ses motsvarande kostnader över tiden. Uppgifterna är hämtade från region Skåne.

Lantus

Lantus200 000

600 000

1 000 000

1 400 000

1 800 000

Kronor

jan feb apr maj juni juli aug nov dec jan febsep oktmarsjan feb apr maj juni juli aug nov dec jan febsep oktmars

Medellångverkande insuliner

Medellångverkande insuliner

1 000

2 000

3 000

Antal recipe



diabetiker av typ 1 och 2. Dessa studier visade att effekten av
Lantus är jämförbar med andra långtidsinsuliner för behand-
ling av diabetes av typ 1 och typ 2.«

Hypoglykemi: »Vad gäller hypoglykemi tyder kliniska erfa-
renheter på att insulinglargin efter den preliminära titrerings-
fasen, d v s efter korrekt dosjustering, uppvisar samma sä-
kerhetsnivå som NPH-insulin.«

B. FDA (2000)
Medicinsk översikt: »Glycemic control is roughly the same
with either NPH and insulin glargine – – – Because the trials
were unblinded, no claim of superiority to NPH insulin
should be allowed.«

Hypoglykemi: »Hypoglycemia was defined in this NDA [new

drug application – registreringsansökan för ny substans hos
FDA] in many ways – – – Given the large number of compar-
isons it is not surprising that some of them appeared to be sta-
tistically significant. Even more important when considering
comparisons is that the trials were unblinded and that all but
the most severe episodes of hypoglycemia are subject to re-
porting bias.«

Statistisk översikt (endast redovisad för typ 1-diabetes): »The
primary efficacy analyses from the three studies – – –
showed a consistent picture, that is, no statistically significant
difference was observed in the GHb [HbA1c] change post-
baseline between the insulin glargine treatment group and the
NPH treatment group.« 

» – – – the claim of a possible benefit of experiencing less
hypoglycemia for patients on insulin glargine than those on
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Tabell I. Primär effektvariabel (HbA1c) i de sex pivotala effektstudier och tre korttidsstudier som ingått i registreringen1. Alla studier är öppna med parallella
grupper. Studierna är sorterade efter patienternas diabetestyp. HbA1c redovisas här för jämförelse med övriga studier. Pivotal studie = nyckelstudie. NPH = ne-
utralt protamin Hagedorn. NS = ej signifikant. KI = konfidensintervall. Zink 30 respektive Zink 80 = Lantus med olika zinkkoncentrationer; talet står för antal mikro-
gram zinkklorid per ml. Det marknadsförda Lantus har 30 µg/ml. 

Förste för- Behand-
fattare Refe- Ålder lings- HbA1c vid start HbA1c vid studieslut
Publicerad rens- Läkemedel och antal (medel- tid Beräkning av mellangruppsskillnader
år nummer patienter i studien värde) (veckor) Diabetestyp Lantus        NPH (95 procents konfidensintervall)

EMEA opubl Lantus/NPH 39 28 Typ 1 7,98              8,05 Jämförelse mellan grupperna NS
»studie 3001« 292/293 (-0,3 till 0,24)
Ratner 1 Lantus/NPH 38 28 Typ 1 7,7                 7,7 Jämförelse mellan grupperna NS
2000 264/270 (-0,08 till 0,19)
Raskin 2 Lantus/NPH 39 16 Typ 1 7,6                 7,7 Jämförelse mellan grupperna NS
2000 310/309 (-0,11 till 0,13)
Schober 3 Lantus/NPH 11 28 Typ 1 8,48               8,81 Jämförelse mellan grupperna NS
2002 174/175 (-0,24 till 0,26)
Rosenstock 12 Lantus Zink 30, 37 4 Typ 1 7,8                  8,0 Jämförelse mellan grupperna NS
2000 Lantus Zink 80, 7,9 (KI anges ej)

NPH 82/86/88
Pieber 13 Lantus Zink 30, 35 4 Typ 1 8,09                7,85 Jämförelse mellan grupperna
2000 Lantus Zink 80/NPH 7,96 signifikant endast mellan Lantus 

110/113/110 Zink 30 och NPH,
P = 0,0087 (KI anges ej)

Benedetti 4 Lantus/NPH 59 52 Typ 2 9,0                   8,9 Jämförelse mellan grupperna NS
2003 289/281 (-0,28 till 0,12)
Rosenstock 5 Lantus/NPH 59 28 Typ 2 8,6                   8,5 Jämförelse mellan grupperna NS
2001 259/259 (-0,00 till 0,35)
2) 11 Lantus Zink 30, 60 4 Typ 2 9,7                   9,5 Jämförelse mellan grupperna NS
2003 Lantus Zink 80, NPH 9,7 (KI anges ej)

64/72/68
1 I studie [11, 12] var P-glukos primär effektvariabel. 
2HOE 901/2004 Study Investigators Group.

Tabell II. Primär effektvariabel (HbA1c) i publicerade studier som inte ingått i registreringen. Alla studier är öppna och med parallella grupper utom studien med
referensnummer 10, som är en överkorsningsstudie. Lantus M = Lantus givet på morgonen, Lantus D = Lantus givet till middag (dinner), Lantus N = Lantus givet
till natten. CO = överkorsningsstudie. – = data finns ej angivna. KI = konfidensintervall.

Förste för- Refe- Behand-
fattare rens- Ålder lings- HbA1c vid start HbA1c vid studieslut
Publicerad num- Läkemedel och antal (medel- tid Beräkning av mellangruppsskillnader
år mer patienter i studien värde) (veckor) Diabetestyp Lantus             NPH (95 procents konfidensintervall)

Hamann 7 Lantus M/ Lantus D/ 40 24 Typ 1 7,6, 7,5 –
2003 Lantus N resp 7,6

121/128/129
Rossetti 9 Lantus N 32 12 Typ 1 6,8                    6,9 Jämförelse mellan båda Lantus och
2003 Lantus D/NPH 7,0 NPH signifikanta,

17/17/17 P <0,04 (KI anges ej!)
Murphy 10 Lantus + Lispro/NPH 15 16 + 16 Typ 1 9,4                    9,1 Jämförelse mellan grupperna NS
2003 + kortverkande insulin; 

CO 25
Yki-Järvinen 6 Lantus/NPH 214/208 Se tabell IV
2000
Fritsche 8 Lantus N/Lantus M/ 62 24 Typ 2 9,1                    9,1 Jämförelse mellan Lantus M och NPH,
2003 NPH 229/237/234 9,1 P <0,001 (0,23 till 0,58)
Riddle 14 Lantus/NPH 367/389 55 24 Typ 2 8,61                  8,56 Jämförelse mellan grupperna NS
2003 (-0,13 till 0,08)



NPH insulin was not supported by statistical analyses of the
data from these trials.«

C. NICE (2002)
Klinisk effektivitet: »For type 1 patients, insulin glargine ap-
pears to be more effective than NPH in reducing fasting blood
glucose (FBG) but not in reducing HbA1c and there is some
evidence that both insulins are as effective as each other in
both FBG and HbA1c control.«

»For type 2 patients for whom oral anti-diabetic agents
provide inadequate glycaemic control, there is no evidence
that insulin glargine is more effective than NPH in reducing
either FBG or HbA1c and some evidence that both insulins are
as effective as each other in both FBG and HbA1c con-
trol – – – »

Hypoglykemi: »There is no conclusive evidence that insulin
glargine is superior to NPH in controlling symptomatic hy-
poglycaemia and severe hypoglycaemia.« 

Hälsoekonomi: »There are no published economic studies on
insulin glargine or indeed NPH insulin – – – The Assessment
Group concluded that the ICER (incremental cost-effective-
ness ratios) values reported in the manufacturer’s submission
were significantly underestimated (that is, insulin glargine
may be less cost effective than is suggested by the manufac-
turer’s analysis) as most of the data used in the analysis would
have biased the results in favour of insulin glargine.« 

D. LFN (2003)
»Hittillsvarande resultat pekar på att man med Lantus kan
uppnå en bättre långsiktig blodsockerkontroll utan att antalet
hypoglykemier ökar. Företaget har i en hälsoekonomisk mo-
dell analyserat värdet av att man med Lantus skulle kunna nå
lägre HbA1c-nivåer till oförändrat eller minskat antal hy-
poglykemier. För typ 1-diabetiker visar modellen att Lantus

är kostnadseffektivt oavsett om man antar att behandling med
Lantus först och främst leder till lägre HbA1c-nivå eller till
färre hypoglykemier.«

»För typ 2-diabetiker varierar kostnadseffektiviteten kraf-
tigt beroende bland annat på vilken patientgrupp man stude-
rar och vilka antaganden man gör om medicinsk effekt.
Kostnadseffektiviteten påverkas även starkt av hur hypogly-
kemierna antas påverka patienternas livskvalitet. För flertalet
patientgrupper blir kostnaden per kvalitetsjusterat vunnet
levnadsår (QALY) sådan att den får anses som rimlig.
Analysen pekar samtidigt på att Lantus inte är kostnadsef-
fektivt för alla patientgrupper. En mer allmän användning av
Lantus i behandlingen av typ 2-diabetiker skulle kunna inne-
bära att kostnadseffektiviteten för läkemedlet går förlorad.
Kostnadseffektiviteten av Lantus kan även gå förlorad om
man vid användningen av medlet inte i tillräcklig grad nyttjar
möjligheten att med minskat eller oförändrat antal hypogly-
kemier uppnå en bättre metabol kontroll.«

»Läkemedelförmånsnämnden anser att förutsättningarna
för att Lantus även i fortsättningen skall ingå i läkemedels-
förmånerna är uppfyllda och att de priser företaget angett bör
fastställas. Med hänsyn till vad som nyss sagts om läkemed-
lets kostnadseffektivitet bör företaget åläggas att senast den 1
juli 2005 inkomma med underlag som för typ 2-diabetiker be-
lyser kostnadseffektiviteten av Lantus i klinisk användning.«

❙ ❙ Diskussion
Av det redovisade framgår att insulinglargin inte visats ha
fördelar framför NPH-insulin beträffande glukoskontroll.
Kliniska fördelar avseende hypoglykemier är inte enhetligt
redovisat, särskilt om man betänker det skiftande studieun-
derlaget. Detta varierar beträffande diabetestyp, studielängd,
definition av hypoglykemier och verifiering av dessa. Den
sammanlagda bilden av Lantus som ett insulin som ger
mindre risk för hypoglykemier återspeglas inte i studierna.
Det bör noteras att de sex studier [6-10, 14] som inte ingått i
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Tabell III. Hypoglykemiutfall i sex pivotala effektstudier och tre korttidsstudier som ingått i registreringen.

Förste för- Behand- Symto-
fattare Refe- Ålder lings- matiska Nattliga Allvarliga Asymto-
Publicerings- rens Läkemedel och antal (medel- tid <2,0* <2,0* <2,0* matiska
år nummer patienter i studien värde (veckor) Diabetestyp <2,8** <2,8** <2,8** <2,8 mmol/l

EMEA Opubl Lantus/NPH 39 28 Typ 1 **39%, **15 %, **4%, 7% 26%, 27%
»studie 3001« 292/293 38% NS 19% NS NS NS
Ratner 1 Lantus / NPH 38 28 Typ 1 *45%, *23%, *3%, 6% 33%, 20% 
2000 264/270 52% NS 29% NS NS P = 0,0005
Raskin
2000 2 Lantus / NPH 39 16 Typ 1 *91%, 91% *69%, 63% *6%, 5% 2 –

310/309 NS NS NS
Schober 3 Lantus / NPH 11 28 Typ 1 *79%, 79% – **23%, 29% 27%, 25%
2002 174/175 NS NS NS
Rosenstock 12 Lantus Zink 30 37 4 Typ 1 1)
2000 eller 80/NPH

168/88
Pieber 13 Lantus Zink 30 35 4 Typ 1 **76%, 79% Metod oklar **5%, 5% NS –
2000 eller 80/NPH NS 80 / 223,

223/110 61 / 110
P = 0,0037

Benedetti 4 Lantus/NPH 59 52 Typ 2 **35%, 41% Verifiering – 4%, 4% NS
2003 289/281 NS saknas

12%, 24%
P = 0,002 

Rosenstock 5 Lantus / NPH 59 28 Typ 2 *6%, 10% *5%, 5% *0,4%, 2,3% 8%, 5% NS
2001 259/259 NS NS NS
3) 11 Lantus Zink 30 60 4 Typ 2 **20%, 29% Metod oklar **0%, 0% NS 3%, 7% NS
2003 eller 80/NPH NS 7%, 19%

P = 0,0123
1 Författarna rapporterar signifikant färre hypoglykemier hos de NPH-behandlade, men anser inte att skillnaden är kliniskt signifikant. Tillräckliga numeriska data för en beskriv-
ning ges ej.
2 Det är troligt att ett sifferfel föreligger i en tabell i publikationen.
3HOE 901/2004 Study Investigators Group.



registreringsunderlaget (sammanlagt 2 332 patienter) inte
har ändrat bilden av Lantus’ effekter.

Synen på Lantus delas av registreringsmyndigheterna
EMEA och FDA. Det medicinska ställningstagandet delas av
NICE, medan LFN har en oväntat positiv syn vad gäller dia-
beteskontrollen. Uppgiften från LFN att » – – – Lantus kan
uppnå en bättre långsiktig blodsockerkontroll utan att antalet
hypoglykemier ökar« överensstämmer inte med de data som

redovisats av EMEA och FDA eller som återfinns i andra
publicerade studier.

Den positiva bild av Lantus, framför allt i fråga om färre
nattliga hypoglykemier, som finns spridd i sjukvården, delas
inte av granskare av dokumentationen. Möjligen kan en annan
studieuppläggning med denna frågeställning som primär ef-
fektvariabel ge en annan bild. För att påvisa överlägsenhet mås-
te t ex studierna ha hög »power« och vara dubbelblinda i stäl-
let för öppna som i hittillsvarande fall. Tills nya data föreligger
kan Lantus’ eventuella positiva effekter inte framhävas.

Vid färdigställandet av denna artikel förelåg en uppgift på
www.reklistan.nu om att 10 av landets 25 läkemedelskom-
mittéer rekommenderat Lantus. Vilken dokumentation som
gåtts igenom och hur den värderats av de kommittéer som re-
kommenderat eller avstått från att rekommendera Lantus är
inte lättillgänglig. 

Systematiska genomgångar av läkemedelsstudier, både
publicerade och opublicerade sådana, är en metod som un-
derlättar bedömningen av läkemedel. Sjukvården bör kräva
sådana. De genomgångar av dokumentationen som EMEA
och framför allt FDA gör inför registreringsansökningar är
därvid mycket värdefulla.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

*
Se även kommentar på sid 2397 samt artikel under Aktuellt.
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Tabell IV. Hypoglykemiutfall i publicerade studier som inte ingått i registreringen. Definitionerna skiljer sig från dem i tabell III.
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år nummer patienter i studien värde) (veckor) Diabetestyp matiska Nattliga Allvarliga matiska
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Lantus N
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Rossetti 9 Lantus/ 32 12 Typ 1 2)
2003 Lantus/NPH
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Murphy 10 Lantus + Lispro/ 15 16 + 16 Typ 1 B-glukos <2,8 B-glukos <3,5 B-glukos <2,8 –
2003 NPH + vanligt Totala antalet 8/25 nätter

Insulin, CO 25 händelser NS 14/25 nätter 0
NS
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Fritsche 8 Lantus N/ 62 24 Typ 2 B-glukos <4,2 Metod oklar B-glukos <2,8 –
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2003 367/389 3 per patientår 1,3 per patientår 9/367

5,1 per patientår 2,5 per patientår 7/389 NS
P <0,003 P <0,002

B-glukos <4,0 B-glukos <4,0
9,2 per patientår 3,1 per patientår
12,9 per patientår 5,5 per patientår
P <0,005 P <0,001

1 En 24 veckors studie där Lantus i parallella grupper ordinerats vid olika tillfällen (morgon, middag och kväll). Ingen jämförelse mot annan terapi.
2 En 12 veckorsstudie där patienter behandlats med måltidsinsulin och antingen givits NPH 4 ggr dagligen eller Lantus till kvällen eller middag. Då redovisningen av hypo-

glykemier skiljer sig från övriga studier och antalet patienter är litet, redovisas inte resultatet.
3 Jämförelse mellan insuliner givna till natten.

Figur 2. Funnel plot av studier med konfirmerade nattliga
hypoglykemier. Studiernas storlek visas vertikalt. Den hori-
sontella linjen visar den relativa risken (logskala).Värden un-
der 1 betyder fördel för Lantus, värden över 1 fördel för NPH-
insulin.
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SUMMARY

The prescription of insulin glargine has increased in Sweden and during 2003 the
cost in the county of Skåne equalled all intermediate-acting insulins (ATC-code
A10AC01). To investigate the evidence behind claimed advantages of insulin
glargine over existing therapy, we carried out a systematic review. We analysed
the available documentation presented after registration of the drug by the drug
regulatory authorities FDA and EMEA. Data presented at the authorithies’
Internet sites was approached. All published studies not included in the registra-
tion file were also included in the analysis. Data on glycemic control, expressed
as HbA1c, and hypoglycemia was registered. Most studies included a comparison
with NPH insulin, incorporating both type 1 and type 2-diabetes. In six pivotal
studies there were no significant difference between the two insulin treatments re-
garding HbA1c, nor was there any substancial evidence concerning differences re-
garding hypoglycemia. According to FDA, no claim of superiority of insulin glar-
gine could be expressed as all studies had an open design. Studies not included at
registration did not add any new evidence. The claimed advantages of insulin glar-
gine does not seem to be substantiated by available evidence.
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