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Pendahuluan 
Terapi kombinasi antara obat anti diabetes, sebenarnya sudah dimulai pada 
tahun 1950 dan sampai saat inipun therapy combinasi ini tetap dilakukan dengan 
berbagai alasan antara lain sangat kompleksnya patogenesis diabetes tipe 2, 
menurunkan atau mengurangi efek yang tidak diinginkan dari suatu obat, dan 
dalam rangka mencapai control glucose yang baik atau mencegah / mengurangi 
terjadinya risiko CVD dan progresivitas penyakitnya. 1,2 

Seperti diketahui Diabetes Mellitus tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit 
metabolik yang sangat kompleks seringkali sudah disertai komplikasi mikro 
maupun makrovaskuler pada saat didiagnosis dan seiring dengan meningkatnya 
prevalensi obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 menyebabkan terjadinya 
permasalahan global di seluruh negara yang menyebabkan peningkatan 
pembiayaan bagi penderita diabetes.2,3 

Dalam pengelolaan diabetes mellitus kontrol gula darah  merupakan 
langkah fundamental. UKPDS menyatakan bahwa control glikemia dengan obat 
obat anti diabetes akan menurunkan komplikasi mikrovaskuler. Dari beberapa 
rekomendasi terapi  menyatakan bahwa penurunan kadar glukosa darah  secara 
baik dan tepat  mendekati nilai normal dapat menurunkan komplikasi 
makrovaskuler. Sedangkan ADA merekomendasikan pencapaian dengan A1c < 
7%  dalam pencapaian control glikemik yang baik, dan penurunan kadar A1c 
lebih besar pengaruhnya terhadap resiko terjadinya komplikasi.4  
 Dalam upaya pencapaian control glukosa yang baik dapat dilakukan 
dengan menggunakan monotherapi maupun kombinasi therapi. UKPDS 
menyatakan bahwa penggunaan monoterapi baik sulfonylurea, Insulin ataupun 
metformin dapat diberikan pada penderita baru DMT2. Walaupun demikian pada 
pengamatan selanjutnya akan terjadi keadaan yang menetap bahkan terjadi 
kegagalan kontrol glikemia pada beberapa tahun kemudian, sehingga 
memerlukan tambahan terapi kombinasi obat lainnya.5,6,7,8,9 Pada  penelitian 
lainnya, menyimpulkan bahwa DMT2 dengan terapi kombinasi konvensional 
lebih awal meningkatkan tercapainya glikemik kontrol dengan baik.6,9  Dengan 
demikian therapi kombinasi dapat mencapat target kontrol glikemik yang 
diharapkan dalam upaya pencegahan komplikasi akibat diabetes mellitus. 
 
Diabetes dan komplikasi 

Diabetes melitus tipe 2 sampai saat ini merupakan penyakit yang 
dianggap berbahaya. Pada dasarnya kelainan metabolik pada diabetes tidak 
hanya terjadi pada gangguan pada metabolisme karbohidrat saja tetapi juga 



metabolisme lipid dan protein. Komplikasi yang terjadi dikaitkan dengan keadaan  
hyperglikemia akut atau akibat jangka panjang hiperglikemia sehingga 
munculnya komplikasi baik akut maupun kronis.  Komplikasi kronis yang sering 
terjadi antara lain, Retinopati Diabetik sebagai penyebab kebutaan pada orang 
dewasa, Stroke, 2-4 kali lebih banyak penderita Kardiovaskuler dan stroke pada 
DM tipe 2, Sedangkan 8 dari 10 penderita diabetes mengalami kematian akibat 
kejadian kardiak. Pada umunya peningkatan kematian  penderita diabetes akibat 
Penyakit Jantung vaskuler dihubungkan dengan meningkatnya insidensi obesitas 
Komplikasi kronik lainnya  adalah nefropati diabetik yang merupakan penyebab 
utama gagal ginjal terminal. Sedangkan neuropati diabetik adalah penyebab 
utama penderita mengalami amputasi pada kaki penderita diabetes.  Hasil yang  
didapatkan dari penelitian kohort pada 10,709 penderita di UK. Prevalensi 5 
komplikasi akibat diabetes yang tersering adalah Penyakit Jantung koroner, 
Penyakit cerebrovaskuler, kaki diabetes, retinopati dan nefropati diabetika.10 

Peningkatan risiko PJK pada Diabetes dapat melalui berbagai cara, 
termasuk peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar lipid, factor 
koagulasi, glicasi protein yang menyebbakan kerusakan pada ginjal, hipertensi 
dan  akibat langsung efek toksik  pada dinding pembuluh yang menyebabkan 
proses atherosclerosis berlangsung), atau melaluki factor risiko kombinasi 
hiperglikemia dengan factor risiko tradisional PJK, dan adanya resistensi insulin. 
Begitu kompleksnya  kondisi ko-morbid pada penderita diabetes, kontrol glikemia 
saja tidak cukup untuk menurunkan mortlaitas dan morbiditas.   

Dengan demikian Diabetes mellitus tipe 2 merupakan masalah global dan 
terus menerus menjadi beban. Hal ini dikaitkan dengan : 1. progresifitas penyakit 
serius dan sulit dikendalikan, 2, Patogenesis yang Secara karakteristik didasari 
oleh resistensi insulin dan disfungsi sel beta, yang sampai pada saat ini masih 
banyak belum secara jelas, 3. Jumlah kasus secara epidemipun mencapai 90% 
pada penduduk dunia, 4 Dihubungkan dengan kejadian komplikasi mikro dan 
makroangiopati. 5. Diabetes mellitus menjadi penyakit yang menakutkan serta 
menyebabkan biaya pengobatan yang makin membengkak.4 

Seperti telah dipahami bersama, bahwa hiperglikemia yang berlangsung 
lama dan terus menerus sangatlah jelas akan meningkatkan resiko terjadi 
komplikasi pada penderita diabetes. Kontrol kadar gula darah sangat efektif  
memperbaiki dan memperpanjang kehidupan. Penelitian peneltian UKPDS 
menyimpulkan bahwa penurunan kadar HbA1c lebih besar pengaruhnya 
terhadap resiko terjadinya komplikasi. Dalam penelitian tersebut didapatkan 
bahwa pemberian baik metformin maupun glibenklamid  akan menurunkan 
insidensi komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Walaupun demikian 
dalam kenyataannya, pada kebanyakan penderita diabetes masih mempunyai 
kadar gula darah dengan kontrol yang buruk. 5 

Hambatan utama dalam mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan 
DMT2 adalah kompleksnya patofisiologi DMT2, keterbatasan pengobatan dan 
kepatuhan yang buruk dari penderita. Salah satu keterbatasan ini adalah adanya 
patofisiologi DMT2 sangat komplek, yaitu adanya kegagalan sekresi insulin dan 
resistensi insulin yang mendasar kelainan selanjutnya. Apabila kedua keadaan 



tersebut terjadi pada saat bersama dan timbul secara simultan menyebabkan 
hiperglikemia yang manifest sebagai DMT2.5 

Patofisilogi DMT2.        
 Pathofisiologi Diabetes Mellitus tipe 2 sangat kompleks. Dua keadaan 
yang mendasari Diabetes Mellitus tipe 2 adalah kegagalan sekresi insulin dan 
adanya resistensi insulin.  Pada awalnya, terjadi kegagalan aksi insulin dalam 
upaya menurunkan gula darah, mengakibatkan sel ß pankreas akan 
mensekresikan insulin lebih banyak untuk mengatasi kekurangan insulin. Dalam 
ini toleransi glukosa dapat masih normal, dan suatu saat akan terjadi gangguan 
dan menyebabkan Gangguan toleransi glukosa (IGT) dan belum terjadi diabetes. 
Selanjutnya, apabila  keadaan resistensi inulin bertambah berat disertai beban 
glukosa yang terus menerus terjadi, sel beta pankreas dalam jangka waktu yang 
tidak lama tidak mampu mensekresikan insulin untuk menurunkan kadar gula 
darah, dan disertai peningkatan glukosa hepatik dan penurunan penggunaan 
glukosa oleh otot dan lemak yang mempengaruhi kadar gula darah puasa dan 
pospandrial yang sangat karakteristik pada diabetes mellitus tipe 2. Dan akhirnya 
sekresi insulin dan sel beta pankreas akan menurun dan terjadi hiperglikemia 
yang bertambah berat. 3  

Target Kontrol Glikemik 
Dalam pengelolaan diabetes mellitus kontrol gula darah secara intensive  

merupakan langkah fundamental. UKPDS menyatakan bahwa kontrol glikemia 
dengan obat obat anti diabetes akan menurunkan komplikasi mikrovaskuler. Dari 
beberapa rekomendasi terapi  menyatakan bahwa penurunan kadar glukosa 
darah  secara baik dan tepat  mendekati nilai normal dapat menurunkan 
makrovaskuler maupun mikrovaskuler. ADA merekomendasikan penderita 
dengan A1c < 7%  dalam pencapaian control glikemik yang baik, dan penurunan 
kadar A1c lebih besar pengaruhnya terhadap resiko terjadinya komplikasi.6,8,11  
Dengan demikian, target kontrol glikemia adalah   : 

 Penurunan kadar A1C berhubungan dengan penurunan komplikasi 
diabetes baik mikro maupun makrovaskuler. 

 Target A1C adalan  <7%.   
 Pada individu tertentu A1C dapat kurang dari 6% dengan tidak ditemukan 

hipoglikemi 
 Serangkaian terapi untuk mencapai target dengan tepat, dengan 

memperhatikan penderita dengan riwayat hipoglikemi, peningkatan 
harapan hidup, dan individu disertai penyakit lainnya.  

 Pengelolaan yang agresive dengan diberikan insulin dengan tujuan 
menurunkan morbiditas  pada penyakit akut yang berat, perioperatif, dan 
kehamilan 

UKPDS membuktikan bahwa kontrol glikemik dengan intensive sangat 
berhubungan erat dengan keuntungan klinis pada DMT2; Setiap penurunan A1C 
1% menurunkan insidensi Kematian yang berhubungan dengan DM sebesar 
21%, Infark miokard 14%, Komplikasi mikrovaskular 37%, dan Penyakit 



pembuluh darah perifer 43%. Dengan demikian semakin besar A1C diturunkan 
maka dapat melindungi lebih besar dari komplikasi yang akan terjadi 8 
 
Peran Obat anti diabetes pada insidensi PJK. 

Pengelolaan DMT2 dengan menggunakan obat anti diabetes mempunyai 
variasi berbagai macam, sebagai penambahan dari terapi nutrisional dan olah 
raga. Dalam menentukan obat yang akan digunakan maka perlu mengetahui dan 
mempertimbangkan patofisologi DMT2, sehingga terapi yang diberikan dari 
mono therapi sampai kombinasi terapi. Sampai saat ini penelitian klinik terus 
berjalan untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam pengelolaan DMT2. 

Seperti dikemukakan sebelumnya, DMT2 merupakan ganguan metabolic 
yang sangat kompleks dengan terjadinya gangguan pada  kegagalan sel beta 
pankrease dalam mensekresikan insulin, gangguan pada organ hati yang 
menyebabkan penningktanan glukosa endogen, dan pada otot dan hati terjadi 
resistensi insulin yang menyebabkan penurunan uptake glukosa. Dengan 
memperhatikan hal tersebut maka obat anti diabetespun secara farmakokinetik 
akan mempengarungi patogensis tersebut. Walaupun demikian, terdapat obat 
lain yang bekerja tidak pada keadaan seperti diatas seperti alfa glucosidase 
inhibitor. Obat ini bekerja didalam penghambatan absorbsi di usus, sehingga 
diharapkan tidak meningkatkan kadar gula darah post absorptif maupun post 
pandrial. 

UKPDS mendapatkan hampir seperempat penderita DMT2 dengan 
kontrol glikemik yang baik ( A1C < 7%) selama menjalani pengobatan 3 tahun.  
Sedangkan hampir setengahnya penderita yang mendapat terapi SU atau MET 
selama 3 tahun akan mendapat insulin dan control glikemik baru tercapai pada 
tahun ke 6-9. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi kerusakan pada sel 
beta pancreas yang mendapatkan terapi tunggal OAD, artinya dengan 
perencanaan makan, aktifitas fisik dan pemberian OAD tunggal akan terjadi 
kegagalan sekunder, sehingga menyebabkan kontrol glikemik yang makin 
memburuk.  

Pada dasarnya pengobatan pada DMT2 ditujukan pada disfungsi sel beta 
dan resistensi insulin, sehingga diperlukan adanya suatu terapi OAD yang 
menginterferensi dua keadaan tersebut. Pada keadaan normal, aksi insulin tidak 
hanya meningkatkan ambilan dan penggunaan glukosa di perifer tetapi juga 
mensupresi glukosa endogen yang diproduksi oleh sel hepar.  Pada keadaan 
adanya resistensi insulin, maka kedua keadaan tersebut terjadi kegagalan, yaitu 
gagalnya ambilan glukosa oleh sel sel otot dan gagalnya supresi glukosa 
endogen, selanjutnya menimbulkan hiperglikemia yang sangat khas pada DMT2. 
 MET atau metformin sering juga digunakan sebagai terapi tunggal pada 
DMT2, bersifat sebagai anti hiperglikemia dengan terjadi perbaikan pada 
resistensi insulin di hati dan otot. Dengan terjadinya normoglikemia, maka sifat 
toksisitas hiperglikemi terhadap sel beta pancreas akan diturunkan, sehingga 
akan terjadi restorasi sel ß, pada akhirnya akan terjadi perbaikan fungsi sel ß 
dan sekresi insulin. Dengan demikian issue pada pengelolaan  DMT2 adalah 
mengatasi terjadinya kerusakan pada sel beta pancreas secara terus menerus, 
mengatasi prevalensi semakin meningkat seiring dengan peningkatan faktor 



resiko serta mengatasi hiperglikemia mempunyai kontribusi terhadap morbiditas 
dan mortalitas. 

Alpha-glucosidase inhibitors (AGI): sering digunakan untuk menghambat 
absorpsi karbohidrat di intestinal sehingga tidak terjadi hiperglikemia post 
pandrial, walaupun dapat menurunkan HbA1C, tetapi tidak terlalu nyata dalam 
hal menurunkan HbA1c. Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes 
Mellitus (STOP NIDDM), menunjukan penggunaan AGI dapat mencegah 
konversi dari prediabet ke DMT2.  

Telah diketahui bahwa keadaan IGT merupakan salah satu factor risiko  
kematian. UKPDS memeprlihatkan bahwa pengobatan secara kontrol glukosa 
secara intensive dengan obat anti diabetes  ternyata dapat menurunkan 
komplikasi mikrovaskuler. Dan apabila kontrol glikemik ini tercapai dengan kadar 
yang mendekati nilai normal, ternyata terjadi penurunan komplikasi baik 
makrovaskuler maupun mikrovaskuler. 

Efikasi kombinasi  AGI dengan obat lain, seperti dengan Metformin , 
Sulfonilurea dan Insulin. Pada populasi sebanyak 354 DMT2 pada 6 minggu 
yang mendapatkan terapi obat anti diabetes, kemudian diberikan AGI dan 
dibandingkan dengan kelompok plasebo, ternyata terdapat perbedaan bermakna 
pada kelompok AGI. Sedangkan pada kadar gula darah post pandrial tampak 
perbedaan bermakna dibanding kelompok plasebo. Pencapaian penurun HbA1c 
dengan AGI/insulin lebih rendah 0.4%  dibanding dengan kelompok placebo. 
Dengan demikian dengan terapi kombinasi AGI/insulin  dapat mengontrol glikemi 
dibanding Insulin plasebo. 
 
Thiazolidinedione (TZD): TZD (rosiglitazone, pioglitazone) berikatan dan 
mengaktifasi reseptor peroxisome proliferator-activating-gamma. Selanjutnya 
terjadi perbaikan sensitivitas insulin dan penurunan kadar glukosa hepatik. 
Selain itu TZD juga daapt memperbaiki fungsi sel beta sehingga dapat 
mengontrol kadar gula darah. Pada penelitian Prospective Pioglitazone Clinical 
Trial in Macrovascular Events (PROACTIVE), ternyata Pioglitazone dapat 
menurunkan  cardiovascular event. 
 
Insulin: Insulin pada umumnya digunakan pada penderita DMT1 dan pada 
penderita DMT2 pada keadaaan tertentu sesuai keadaan klinis yang 
diindikasikan pemberian insulin. Pencapaian penurunan HbA1c dengan insulin 
ternyata dapat tercapai tanpa batas. 
 
Terapi kombinasi  
 Terapi kombinasi dini akan mendapatkan Kontrol glukosa yang baik dan 
memperbaiki prognostiK terutama komplikasi mikrovaskuler. Terapi kombinasi  
dengan multitarget terapi hiperglikemia, yaitu pada disfungsi sel beta dan dan 
sindroma resistensi insulin, seperti dislipidemia, hipertensi,  keadaan pro 
etherosklerotik sehingga memproteksi terhadap komplikasi  dan pada penelitian 
prosfectif ternya lebih memberikan keuntungan pengobatan terapai secara 
agresif. 



 Variasi kombinasi dalam pengelolan DMT2 dapat dengan 2 atau 3 obat 
yang berbeda mekinisme kerja yang saling melengkapi. Beberapa terapi 
kombinasi yang direkomendasikan dapat mencapai control glukosa dengan baik. 
Cara terapi kombinasi, pada umumnya antara MET atau TZD sebagai insulin 
sensitiser dengan sulfonylurea sebagai insulin secretagouge, atau selalu 
dipasangkan dengan MET/TZD dengan obat  yang mempunyai mekanisme yang 
berbeda.  
 
Keuntungan Terapi kombinasi pada kasus kardiovakuler  

Pada penelitian EMPIRE, pada penelitian ini menggunakan metformin 
monoterapi atau metformin ditambah rosiglitazone pada 90 penderita 24 minggu 
setelah terapi, ternyata selain kadar gula darah menurun juga terjadi perubahan 
pada      biomarker kardiovaskuler seperti MMP-9, PAI-1 and CRP yang diduga 
menurunkan risiko kardiovaskuler dan bersifat kardioprotektif terutama pada 
penderita dengan terapi kombinasi rosiglitazone dan metformin. Terapi 
kombinasi Rosiglitazone dengan MET terjadi perbaikan petanda risiko PJK 
diabndingkan dengan metformin. 

Pada penelitian UKPDS dan peneliti lainnya menyatakan adanya 
hubungan erat antara  komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler dengan 
pengelolaan secara agresif dan intensive dalam upaya mencapai control 
glikemi.12,13 Penurunan fungsi sel ß pancreas yang semakin berat mendasari 
timbulnya hiperglikemia yang berat. Pemberian monotherapi OAD seringkali 
efektif dalam upaya mengontrol hyperglikemi, tetapi seringkali terjadi kegagalan 
sekunder, sehingga pada suatu saat kontrol glikemia semakin memburuk.14,15. 
Pada penelitian UKPDS, sebanyak 53 % penderita DMT2 baru terdiagnosis yang 
diberikan Sulfonilurea, ternyata pada 6 tahun setelah pengobatan tunggal 
tersebut akan membutuhkan penambahan terapi kombinasi dengan insulin 
dalam upaya mencapai kontrol glikemi. Hal ini didukung dengan penelitian klinik 
lainnya, yang menyatakan lebih dini pemberian terapi kombinasi, yaitu pada 1 
atau 2 tahun setelah terapi tunggal baik kombinasi dengan insulin maupun 
Metformin dapat memperbaiki control glikemi dengan baik. Sedangkan pada 
penelitian observasional, secara umum pada terapi tunggal ini terjadi perburukan 
kontrol glikemi. 16,17      

Pada penderita yang tidak memerlukan insulin, sering kali diberikan terapi 
kombinasi antara OAD ( Sulfonilurea dengan Metformin dalam upaya mencapai 
target gula darah. Penambahan kombinasi lebih dini Metformin pada penderita 
yang mendapat terapi Sulfonylurea dapat tercapai A1C yang diharapkan.27 
Pada penelitian retrospectif, didapatkan perburukan A1C pada penderita yang 
mendapat terapi tunggal Metformin pada 6 bulan setelah diberikan terapi 
kombinasi dengan SU., hal yang sama didapatkan peningkatan A1C dari 6 
menjadi 8,5% pada penderita yang mendapat terapi kombinasi MET dan SU 
pada tahun ke 6.16 

Walaupun tidak pada semua penelitian yang menyatakan bahwa 
peningkatan kadar insulin plasma akan menyebabkan peningkatan risiko PJK. 
Dengan secara langsung peran insulin pada PJK belumlah jelas sepenuhnya 
karena terjadi inkonsistensi hasil penelitian. Dari penelitian penelitian ternyata  



resistensi insulin berhubungan dengan aterosklerotik pada carotis. Sedangkan 
Dislipidemia, peningkatan tekanan darah kelainan hemostatis masih merupakan 
postulat bagian dari sindrome resistensi insulin atau metabolik. Dalam keadaan 
hiperinsulinemia akan menstimulasi progresivitas atherosklerotik, sehingga 
memerlukan terapi intensive untuk mencapai  kontrol glikemik yang baik dapat 
menyebabkan peningkatan risiko PJK. Jika terjadi peningkatan resistensi insulin 
yang merupakan penyebab utama terjadi faktor risiko PJK yang abnormal, terapi 
pada resistensi ini mungkin dapat menurunkan risiko PJK.12,17 

Menurunkan resistensi insulin dan risIko PJK pada penderita DMT2 

Proses atherosklerotik  merupakan reaksi inflamasi yang berkembang akibat 
adanya adiposit dan macrophage. Resistensi insulin merupakan problem penting  
sebagai dasar kelainan dan pada umumnya sebagai penyebab dasar adanya 
kelainan. Target tercapai menurunkan resistensi insulin dan hiperglikemia sangat 
potensial menurunkan insidensi DMT2, dislipidemia, abnormalitas vaskuler, 
hipertensi. 6,8,11 

  
Ringkasan  

1. UKPDS  menyimpulkan bahwa kontrol kadar gula darah secara intensive 
dengan obat obat diabetes dapat menurunkan komplikasi mikro maupun 
makrovaskuler. 

2. Apabila pencapaian control glikemi tercapai dengan menggunakan 
monotherapi akana mengalai kegagalan pada 6-10  tahun setelah 
pengobatan dimulai dan pada akhirnya memerlukan terapi kombinasi. 

3. Terapi kombinasi sejak dini dan lebih awal ternyata dapat menurunkan 
HbA1c dibanding monoterapi.  

4. Pencegahan komplikasi CVD ataupun mikovaskuler/makrovaskluler 
lainnya dapat tercapai dengan kontrol glikemik yang baik yaitu A1c kurang 
dari 7% atau 6.5% baik dengan monotherapi maupun kombinasi terapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rujukan 
1. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H: Global prevalence of 

diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes 
Care 27:1047–1053, 2004.  

2. Hogan P, Dall T, Nikolov P, the American Diabetes Association: Economic 
costs of diabetes in the U.S. in 2002. Diabetes Care 26:917–932, 2003. 

3. DeFronzo RA, Bonadonna RC, Ferrannini E. Pathogenesis of NIDDM. A 
balanced overview. Diabetes Care;15:318-68, 1992. 

4. Hogan P, Dall T, Nikolov P, the American Diabetes Association: Economic 
costs of diabetes in the U.S. in 2002. Diabetes Care 26:917–932, 2003. 

5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Intensive blood-glucose 
control with sulphonylureas or insulin compared with conventional 
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes 
(UKPDS 33). Lancet 352:837–853, 1998.  

6. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Intensive blood-glucose 
control with sulphonylureas or insulin compared with conventional 
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes 
(UKPDS 33). Lancet 352:837–853, 1998.  

7. Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Research Group: The 
effect of intensive treatment of diabetes on the development and 
progression of long-term complications of insulin-dependent diabetes 
mellitus. N Engl J Med 329:977–980, 1993.  

8. U.K. Prospective Diabetes Study Group: UK Prospective Diabetes Study 
16. Overview of six years’ therapy of type 2 diabetes: a progressive 
disease. Diabetes 44:1249–1258, 1995.  

9. Inzucchi SE, Maggs DG, Spollett GR, Page SL, Rife FS, Walton V, 
Shulman GI: Efficacy and metabolic effects of metformin and troglitazone 
in type II diabetes mellitus. N Engl J Med 338:867–873, 1998.  

10. Morgan CL, Currie CJ, Stott NC, Smithers M, Butler CC, Peters JR. The 
prevalence of multiple diabetes-related complications. Diabet Med 
2000;17:146-51.  

11. Stratton MI Adler AI, Neil AW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, et al. 
Association of glycaemia with macrovascular and microvascular 
complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational 
study. BMJ;321:405-12. 2000 

12. Groop LC, Pelkonen R, Koskimies S: Secondary failure to treatment with 
oral antidiabetic agents in non-insulin-dependent diabetes. Diabetes Care 
9:129–133, 1986.  

13. Hanefeld MK, Brunetti P, Schernthaner GH, Matthews DR, Charbonnel 
BH, the Quartet Study Group: One-year glycemic control with a 
sulfonylurea plus pioglitazone versus a sulfonylurea plus metformin in 
patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 27:141–147, 2004.  

14. Wright A, Burden ACF, Paisey RB, Cull CA, Holman RR: Sulfonylurea 
inadequacy: efficacy of addition of insulin over 6 years in patients with 
type 2 diabetes in the UK Prospective Diabetes Study (UKPDS 57). 
Diabetes Care 25:330–336, 2002.  



15. Inzucchi SE: Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes: scientific 
review. JAMA 287:360–372, 2002.  

16. Inzucchi SE, Maggs DG, Spollett GR, Page SL, Rife FS, Walton V, 
Shulman GI: Efficacy and metabolic effects of metformin and troglitazone 
in type II diabetes mellitus. N Engl J Med 338:867–873, 1998.  

17. Wright A, Burden ACF, Paisey RB, Cull CA, Holman RR: Sulfonylurea 
inadequacy: efficacy of addition of insulin over 6 years in patients with 
type 2 diabetes in the UK Prospective Diabetes Study (UKPDS 57). 
Diabetes Care 25:330–336, 2002 

  


