ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

42

V. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
Αντιµετώπιση της υπεργλυκαιµίας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2:
Ένας οµόφωνος αλγόριθος για την έναρξη και την προσαρµογή
της θεραπείας στο διαβήτη
Μ. Σταθάτος, Α. Μελιδώνης
∆ιαβητολογικό Κέντρο, «Τζάνειο» Γ.Ν.Π
∆ήλωση οµοφωνίας της Αµερικάνικης ∆ιαβητολογικής Εταιρίας
και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για τη Μελέτη του ∆ιαβήτη23
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπεργλυκαιµίας σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση και των άλλων παραγόντων
καρδιοαγγειακού κινδύνου όπως της δυσλιπιδαιµίας, της παχυσαρκίας, της υπέρτασης, του καπνίσµατος και της υπερπηκτικότητας µειώνει σηµαντικά τη θνησιµότητα, τις µακροαγγειακές και τις µικροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη.
Στόχοι και παρεµβάσεις
γλυκαιµικής ρύθµισης στο Σ∆ 2
Τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες, όπως η DCCT, η
UKPDS, η Kumamoto (1,2,3,4), έχουν συµβάλει στο καθιέρωση γλυκαιµικών στόχων που έχουν ως αποτέλεσµα µικροκαι µακροαγγεικά οφέλη. Ο στόχος γλυκαιµικής ρύθµισης που
προτείνεται πλέον είναι HbA1c<7%1. Σε ορισµένες κατηγορίες
ασθενών ο στόχος αυτός της A1C<7%, δεν συνιστάται επίµονα είτε λόγω συχνών υπογλυκαιµιών, είτε λόγω µικρού
προσδόκιµου επιβίωσης, είτε λόγω συνύπαρξης σοβαρής
καρδιοαγγειακής νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει πιο
χαλαρή απαίτηση στην γλυκαιµική ρύθµιση των διαβητικών
ασθενών5.
Υγιεινοδιαιτητική παρέµβαση
Παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της µείωσης των θερµίδων
που καταναλώνονται και της τακτικής άσκησης βελτιώνουν
τόσο την γλυκαιµική ρύθµιση όσο και άλλους καρδιοαγγειακούς παράγοντες, όπως την αρτηριακή υπέρταση και τις λιπιδαιµικές παράµετρες, µειώνοντας ταυτόχρονα και τις λοιπές
συνέπειες της παχυσαρκίας6. Η υγιεινοδιαιτητική παρέµβαση
είναι ο πιο φτηνός και ταυτόχρονα ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης του Σ∆ 2 παρότι µερικές φορές είναι δύσκολη η ενσωµάτωση της στην καθηµερινότητα του
διαβητικού. Εν γένει όµως η απώλεια βάρους είτε διατροφικά
είτε χειρουργικά οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση της υπεργλυκαιµίας ακόµα και σε υποστροφή του Σ∆ 2(7.
Φαρµακευτική αγωγή
Η υπογλυκαιµική δράση των φαρµάκων εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά των φαρµάκων, τη διάρκεια του διαβήτη, το
µέσο όρο γλυκόζης του αίµατος, τη προηγούµενη θεραπεία
και άλλους παράγοντες. Όταν τα επίπεδα γλυκόζης αίµατος
είναι υψηλά (πχ. Α1c>8.5%), τότε συνιστώνται ισχυρότερα αντιδιαβητικά φάρµακα ή συνδυασµοί αυτών. Ασθενείς µε σχετικά πρόσφατη έναρξη διαβήτη ή A1c<7.5% ανταποκρίνονται
αποτελεσµατικά σε ηπιότερες αντιδιαβητικές παρεµβάσεις. Η
επιλογή των αντιδιαβητικών φαρµάκων εξατοµικεύεται µε
βάση τη µείωση της A1c, την ασφάλεια τους, τις ανεπιθύµητες
ενέργειες, τις πλειοτρόπες δράσεις τους, τη συµµόρφωση των
ασθενών, την ευκολία χρήσης αλλά και το κόστος τους. Ο Σ∆

2 είναι µια εξελισσόµενη νόσος µε ολοένα επιδεινούµενη
υπεργλυκαιµία. Κατά συνέπεια µεγαλύτερες δόσεις φαρµάκων, τροποποιήσεις αυτών ή και συνδυασµοί απαιτούνται
στην πορεία της νόσου.
Μετφορµίνη
Η κύρια δράση της είναι η µείωση της παραγωγής γλυκόζης στο ήπαρ και κατά συνέπεια η µείωση της γλυκόζης νηστείας. Η µονοθεραπεία µε µετφορµίνη µειώνει την A1c κατά
1.5%. ∆εν προκαλεί υπογλυκαιµία ακόµα και σε προδιαβητικά
άτοµα και σταθεροποιεί ή µειώνει λίγο το σωµατικό βάρος.
Σχετίζεται µε µείωση της απορρόφησης της βιταµίνης B12
αλλά σπανιότατα προκαλεί αναιµία. Όταν η κάθαρση της κρεατινίνης <30 ml/min, τότε αντενδείκνυται η χορήγηση της. Τιτλοποιούµε ξεκινώντας µε χαµηλή δόση µετφορµίνης (500 mg)
µία ή δύο φορές την ηµέρα µε τα γεύµατα. Μετά από 5-7 ηµέρες, αν δεν υπάρχουν παρενέργειες από το γαστρεντερικό
σύστηµα, αυξάνουµε τη δόση. Αν παρουσιαστούν παρενέργειες όµως µειώνουµε στην προηγούµενη χαµηλότερη δόση
και την αυξάνουµε πάλι αργότερα. Η µέγιστη δόση φτάνει τα
2000 έως 2500mg σε δύο ή τρεις δόσεις8,9.
Σουλφονυλουρίες (SUF)
Οι SUF µειώνουν τη υπεργλυκαιµία αυξάνοντας την έκκριση ινσουλίνης. Είναι εξίσου αποτελεσµατικές µε τη µετφορµίνη µειώνοντας την A1c κατά 1.5.%10. Η κύρια παρενέργεια
είναι η παρατεταµένη υπογλυκαιµία κυρίως µε την γλιβενκλαµίδη σε σχέση µε τις SUF δεύτερης γενιάς (γλικλαζίδη, γλιµεπιρίδη, γλιπιζίδη κ.α) (πίνακας 1). Χαρακτηριστικό της
θεραπείας µε SUF είναι η πρόσληψη βάρους που κυµαίνεται
στα 2 κιλά. Η µονοθεραπεία µε SUF είναι γρήγορα αποτελεσµατική αλλά η διατήρηση του ευγλυκαιµίας µακροπρόθεσµα
δεν είναι τόσο σταθερή όσο η µονοθεραπεία µε µετφορµίνη ή
µε θειαζολιδινεδιόνες11. Η µελέτη UGDP έδειξε αυξηµένη καρδιοαγγειακή θνησιµότητα µε SUF κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε µε τη µελέτη ADVANCE ή τη UKPDS 12. Το γλυκαιµικό
όφελος των SUF είναι εµφανές στο ήµισυ της µέγιστης δοσολογίας, γι’αυτό οι µεγαλύτερες δόσεις καλό είναι γενικά να
αποφεύγονται.
Γλινίδες
Όπως οι SUF έτσι και οι γλινίδες διεγείρουν την έκκριση
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ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ
A1c% ΜΕ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1-2

Ευρέα οφέλη

Αποτυχία για περισσότερους
τον 1ο χρόνο

1,0-2,0

Μείωση βάρους

Γαστρ/κές διαταραχές,
αντενδεικνύεται επί νεφρικής
ανεπάρκειας

Insulin

1.5-3.5

Ταχέως δραστικά, βελτιωµένο
λιπιδ. προφίλ

Sulfonylurea

1,0-2.0

Ταχέως δραστικά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Βαθµιδα 1: Καλά τεκµηριωµένη
αγωγή
Βήµα 1: Αρχική αγωγή
Lifestyle. Μείωση βάρους και
σωµατικής δραστηριότητας
Metformin
Βήµα 2: επιπρόσθετη αγωγή

1-4 ενέσεις ηµερησίως, παρακολούθηση, ⇑ βάρους, υπογλυκαιµίες,
τα ανάλογα είναι ακριβά
Βάρους, υπογλυκαιµίες,
(ιδίως µε glibeniclamide
ή chlorpropamide)

⇑

Βαθµίδα 2: όχι καλά
τεκµηριωµένη αγωγή
Thiazolidinedione

0,5-1,4%

Βελτιωµένο λιπιδ. Profile (pioglitaz.) Κατακράτηση υγρών, CHF, ⇑ βάρους,
κατάγµατα οστών, ακριβή αγωγή,
πιθανή µείωση Ε.Μ (pioglitaz.)
ενδεχόµενη αύξηση ΜΙ (rosiglitaz.)

0,5-1,0

Απώλεια βάρους

2 ενέσεις ηµερησίως,
συχνές γαστ/κές παρενέργειες,
όχι τεκµηριωµένη η ασφάλεια
µακράς διάρκειας, ακριβή αγωγή

0,5-0,8

Ουδέτερη επίδραση στο βάρος

Γαστ/κές διαταραχές.
3 φορές/ηµ, ακριβή

Glinide

0.5-1.5

Ταχέως δραστική

⇑ βάρους, 3 φορές/ηµ,
υπογλυκαιµίες, ακριβή αγωγή

Αναστολείς

0,5-0,8

Ουδέτερη επίδραση στο βάρος

Όχι τεκµηριωµένη η ασφάλεια
µακράς διάρκειας, ακριβά

GLP-1 αγωνιστές

Άλλα φάρµακα
Αναστολείς α- γλυκοζιδασών

D. M. Nathan et al, Diabetologia DOI 10.1007/s00125-008-1157-y

ινσουλίνης. Έχουν βραχύτερο χρόνο ηµίσειας ζωής και χορηγούνται πιο συχνά. Η ρεπαγλινίδη είναι πιο αποτελεσµατική
από
την
νατεγλινίδη
και
παρόµοια
αποτελεσµατική µε τη µετφορµίνη ή τις SUF, µειώνοντας
την A1c κατά 1.5%. Η πρόσληψη βάρους είναι όµοια µε
αυτής των SUF, αλλά η υπογλυκαιµία είναι λιγότερο συχνή.
Αναστολείς α-γλυκοσιδασών
Οι αναστολείς των α-γλυκοσιδασών µειώνουν τον
ρυθµό απορρόφησης των πολυσακχαριτών στο εγγύς
λεπτό έντερο, µειώνοντας τη µεταγευµατική υπεργλυκαιµία
χωρίς να προκαλούν υπογλυκαιµία. Είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί από τη µετφορµίνη και τις SUF, µειώνοντας την
Α1c κατά 0.5-0.8%13. Κυριότερη παρενέργεια είναι τα γαστρεντερικά ενοχλήµατα µε ποσοστό απόσυρσης 25-45%.
Μια κλινική µελέτη που έλεγχε την ακαρβόζη ως µέσο
πρόληψης του διαβήτη σε ασθενείς αυξηµένου κινδύνου
µε διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη έδειξε µία απρόσµενη

µείωση των σοβαρών καρδιοαγγειακών συµβαµάτων14.
Θειαζολιδινεδιόνες
Οι θειαζολιδινεδιόνες (TZD ή γλιταζόνες) είναι τροποποιητές του συστήµατος πυρηνικών υποδοχέων PPARγ.
Αυξάνουν την ευαισθησία των µυών, του λιπώδη ιστού και
του ήπατος στην ενδογενή και στην εξωγενή ινσουλίνη15.
Οι TZDs όταν χρησιµοποιούνται ως µονοθεραπεία µειώνουν την A1c κατά 0.5-1.4%. Οι TZDs φαίνεται να σκούν
πιο σταθερό γλυκαιµικό έλεγχο συγκριτικά µε τις SUF.
Προκαλούν αύξηση του λιπώδους ιστού µε µικρή µείωση
του κοιλιακού λίπους. Από τις TZDs η πιογλιταζόνη σχετίστηκε µε µείωση κατά 16% του θανάτου, των εµφραγµάτων και των ΑΕΕ. Καθώς τα δεδοµένα για τον
καρδιοαγγειακό κίνδυνο µε τις TZDs δεν είναι συµπερασµατικά συστήνεται προσοχή στη χορήγηση τους καθώς
σχετίζονται µε πρόσληψη βάρους, οιδήµατα, καρδιακή
ανεπάρκεια και κατάγµατα ιδίως στις γυναίκες16,17. Οι TZDs
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συγχορηγούνται µε µετφορµίνη, σουλφονυλουρίες, γλινίδες και ινσουλίνη.

Αγωνιστές του γλυκαγονόµορφου πεπτιδίου-1
(GLP-1, exanetide)

Ινσουλίνη

Το GLP-1 είναι ένα πεπτίδιο που παράγεται φυσιολογικά στα L-κύτταρα του λεπτού εντέρου και ευοδώνει την
έκκριση ινσουλίνης(20. Το exendin-4 είναι οµόλογο του
GLP-1 και δεσµεύεται στους υποδοχείς του GLP-1 στο βκύτταρο και ενισχύει την έκκριση ινσουλίνης. Το exendin4 (exanetide) χορηγείται δύο φορές την ηµέρα υποδόρια.
Η εξανετίδη φαίνεται να µειώνει την A1c κατά 0.5-1%, µειώνοντας κυρίως τα µεταγευµατικά επίπεδα γλυκόζης , ενώ
καταστέλλει τη γλυκαγόνη και καθυστερεί τη γαστρική κένωση. ∆εν προκαλεί υπογλυκαιµία αλλά σε ποσοστό 3045% προξενεί ναυτία, εµέτους και διάρροια που
µειώνονται σταδιακά. Σχετίζεται µε απώλεια βάρους 2-3
κιλών σε 6 µήνες. Είναι αβέβαιη ακόµα η συσχέτιση µε
παγκρεατίτιδες. Η εξανετίδη συγχορηγείται µε SUF, µετφορµίνη και TZDs21, 22.

Η ινσουλίνη αποτελεί την αποτελεσµατικότερη υπογλυκαιµική παρέµβαση και σε θεραπευτική δόση µειώνει οποιαδήποτε τιµή A1c κοντά στα επιθυµητά επίπεδα. Σε
αντίθεση µε τα άλλα αντιδιαβητικά φάρµακα, δεν υπάρχει
µέγιστη δόση ινσουλίνης που να µην είναι θεραπευτική.
Σχετικά µεγάλες δόσεις ινσουλίνης (>1 µονάδα/κιλό) απαιτούνται στο Σ∆ 2 σε σχέση µε το Σ∆ 1 λόγω της ινσουλινοαντίστασης. Παρότι στην αρχή στοχεύουµε στην αύξηση
της βασικής ινσουλίνης µε µέσης ή µακριάς διάρκειας ινσουλίνη, οι ασθενείς µπορεί να χρειαστεί να λάβουν και
ταχεία ή υπερταχεία γευµατική ινσουλίνη. Τα υπερταχέα
και µακράς διαρκείας ανάλογα ινσουλίνης µειώνουν την
A1c το ίδιο µε τις παλαιότερες ινσουλίνες. Η ινσουλίνη δρα
ευεργετικά στο λιπιδαιµικό προφίλ, κυρίως σε ασθενείς µε
κακή γλυκαιµική ρύθµιση αλλά προκαλεί αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 2-4 kg. Η ινσουλινοθεραπεία προκαλεί υπογλυκαιµίες όχι όµως τόσο συχνά στο Σ∆2 όσο
στο Σ∆1. Τα ανάλογα ινσουλίνης µακράς διαρκείας δεν παρουσιάζουν αιχµές στην συγκέντρωση γλυκόζης στο αίµα
και έτσι µειώνουν το κίνδυνο υπογλυκαιµίας σε σχέση µε
τη πρωταφανική ινσουλίνη, ενώ τα υπερταχέα ανάλογα ινσουλίνης µειώνουν το κίνδυνο υπογλυκαιµίας σε σύγκριση
µε τη ταχεία ινσουλίνη18, 19.

Αναστολείς της διπεπτιδυλοπεπτιδάσης 4 (DPP-4)
Το GLP και το γλυκοζοεξαρτόµενο ινσουλινοτρόπο πεπτίδιο (GIP) παράγονται από το έντερο (ινκρετίνες), αλλά
αποδοµούνται πολύ γρήγορα από το ένζυµο DPP-4. Οι
αναστολείς του DPP-4 αναστέλλουν την αποδόµηση του
GLP-1 και του GIP, αυξάνοντας τη γλυκοζοεξαρτώµενη έκκριση της ινσουλίνης και µειώνοντας την έκκριση του γλυκαγόνου. Οι αναστολείς του DPP-4, (η σιταγλιπτίνη και η
βιλνταγλιπτίνη), χορηγούνται είτε µόνοι ή σε συνδυασµό
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µε µετφορµίνη ή TZDs. Οι DPP-4 ανστολείς µειώνουν την
A1c κατά 0.6-0.9%, δεν επηρεάζουν το βάρος και είναι
καλά ανεκτές. ∆εν προκαλούν υπογλυκαιµία σε µονοθεραπεία και υπάρχουν έτοιµοι συνδυασµοί µε µετφορµίνη.
Αλγόριθµος
1η βαθµίδα: καλά τεκµηριωµένες θεραπείες
Το πρώτο βήµα του αλγόριθµου είναι ο πλέον προτεινόµενος τρόπος θεραπείας για τους περισσότερους διαβητικούς ασθενείς. Στον τακτικό αυτοέλεγχο οι στόχοι της
ευγλυκαιµίας είναι 70-130mg/dl για τα σάκχαρα νηστείας
και <180 για το µεταγευµατικά.
• 1ο βήµα: αλλαγή τρόπου ζωής και µετφορµίνη
Μαζί µε την υγειινοδιαιτητική παρέµβαση χορηγείται και
µετφορµίνη τη στιγµή της διάγνωσης του Σ∆ 2.
• 2ο βήµα: προσθήκη 2ου φαρµάκου
Επί αστοχίας της υγειινοδιαιτητικής παρέµβασης και της
µέγιστης δόσης µετφορµίνης, προστίθεται επιπλέον φάρµακο σε 2-3 µήνες (σχήµα 2). Αν η A1c είναι >8.5% ή
υπάρχουν συµπτώµατα λόγω της υπεργλυκαιµίας χορηγείται βασική ινσουλίνη (ενδιάµεσης ή µακράς διαρκείας)
(σχήµα 1). Όµως οι περισσότεροι νεοδιαγνωσθέντες διαβητικοί τύπου 2 θα ανταποκριθούν σε αντιδιαβητικά δισκία
ακόµα και όταν υπάρχει υπεργλυκαιµία µε συµπτώµατα.
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• 3ο βήµα: περαιτέρω ρυθµίσεις
Επί αστοχίας της υγειινοδιαιτητικής παρέµβασης, της
µετφορµίνης, των SUF και της βασικής ινσουλίνης, εφαρµόζεται εντατικοποίηµένο σχήµα ινσουλινοθεραπείας
(σχήµα 1). Η εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία συνήθως αποτελείται από επιπλέον ενέσεις ταχείας ή υπερταχείας ινσουλίνης προ συγκεκριµένων γευµάτων
προκειµένου να µειωθεί η µεταγευµατική υπεργλυκαιµία.
Όταν όµως προσθέτουµε ταχείες ή υπερταχείες ινσουλίνες
επιπλέον της βραδείας ινσουλίνης θα πρέπει να διακόπτονται ή να τροποποιούνται τα ινσουλικοεκκριτικά φάρµακα.
2η βαθµίδα: λιγότερο καλά τεκµηριωµένες θεραπείες
Στην έναρξη της θεραπείας, όταν δεν θέλουµε να
έχουµε υπογλυκαιµίες (π.χ σε επικίνδυνα επαγγέλµατα) ή
όταν η απώλεια σωµατικού βάρους είναι επιθυµητή και η
A1c είναι κοντά στο στόχο (<8%) τότε η εξανετίδη και οι
αναστολεις DDP-4 είναι µια εναλλακτική λύση. Σε ινσουλινοαντίσταση µπορεί να δοθεί πιογλιταζόνη. ∆εν συστήνεται όµως η ροσιγλιταζόνη καθώς αυξάνει τα καρδιαγγειακά
συµβάµατα. Επί αστοχίας αυτών προστίθεται SUF ή βασική ινσουλίνη.
Ειδικές περιπτώσεις ασθενών
Όταν υπάρχει σοβαρός και µη ελεγχόµενος Σ∆ 2 µε
συνοδό υπερκαταβολισµό, ο οποίος ορίζεται ως γλυκόζη
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νηστείας > 250mg/dl, τυχαίες µετρήσεις σακχάρου
>300mg/dl, Α1c >10% ή η παρουσία κετονουρίας ή ως
συµπτωµατικός διαβήτης µε πολυδιψία, πολυφαγία, πολυουρία και απώλεια βάρους, τότε επιλέγεται η ινσουλίνη
µαζί µε υγειινοδιαιτητικές παρεµβάσεις ως θεραπεία εκλογής. Αφού εξαφανισθούν τα συµπτώµατα και µειωθούν τα
επίπεδα γλυκόζης µπορεί να προστεθούν αντιδιαβητικά
δισκία και σταδιακά να µειωθεί ή να διακοπεί η ινσουλίνη.
Συµπέρασµα
Από τις συστάσεις θεραπείας θα πρέπει να συγκρατήσουµε τα εξής: α) Ο στόχος A1c<7% είναι αδιαπραγµάτευτος, β) Οι υγειινοδιαιτητικές παρέµβασεις και η
προσθήκη µετφορµίνης κατά τη διάγνωση του Σ∆2 είναι η
σαφής, αναµφισβήτητη πρώτη παρέµβαση, γ) Γρήγορα
προσθήκη νέων φαρµάκων και ινσουλίνης επί αποτυχίας
ρύθµισης του Σ∆ 2 (δηλαδή εάν η HbA1c είναι >7%), δ)
Εξατοµίκευση τέλος της θεραπευτικής αγωγής, ώστε να
επιλεχθεί η κατάλληλη αγωγή για τον κατάλληλο ασθενή.
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