ترجمه و ویرایش:
دکتر فرزانه سروقدی
فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم

چکیده

مقدمه

آنالــوگ پرمیکــس از درمانهــای
انســولینهای
ِ
مؤثــر دیابــت نــوع  2بــه شــمار میرونــد .بــا ایــن
وجــود راهنمایــی بــا زبــان ســاده و شــفاف دربــاره
برخــی از جنبههــای اســتفاده از آنهــا ماننــد
انتخــاب رژیــم درمانــی بــرای شــروع درمــان،
تشــخیص زمــان تشــدید درمــان و تبدیــل درمــان
بــازال -بولــوس بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس
وجــود نــدارد.

روشها

گروهــی از متخصصیــن مســتقل اســترالیا بــر
اســاس اســناد موجــود و نیــز تجربههــای
شــخصی خــود توصیههایــی را در مــورد اســتفاده
از فرموالســیونهای رایــج انســولین آنالــوگ
پرمیکــس بــرای دیابــت نــوع  2تدویــن کردنــد.

یافتهها

نتایــج مطالعــات مربــوط بــه شــروع و تشــدید
درمــان بــا انســولین نشــان میدهــد کــه
هیــچ یــک از رژیمهــای درمانــی یــا انــواع
انســولین بهعنــوان بهتریــن در تمامــی
شــرایط نمیتوانــد در نظــر گرفتــه شــود و
بهبــود کنتــرل قندخــون بــا هــر رژیــم درمانـی
میتوانــد حاصــل شــود .بنابرایــن عوامــل
فــردی و ترجیــح بیمــار از اهمیــت بیشــتری
برخوردارنــد .راهنماییهــای الزم بــرای
پزشــکان جهــت انتخــاب بیــن انســولین آنالوگ
پرمیکــس یــا بــازال بــرای شــروع درمــان بــا
انســولین و تشــدید درمــان بــا اســتفاده از
انســولین آنالــوگ پرمیکــس ارائــه شــده اســت.
توصیههایــی در مــورد نحــوه تنظیــم دوز دارو،
تیتراســیون ،اســتفاده همزمــان از داروهــای
پایینآورنــده قنــد خــون غیرانســولینی و ســایر
مســائل عملــی و همچنیــن در مــوارد خــاص

مقدمه
یرود.
انســولین آنالــوگ پرمیکــس از درمانهــای مؤثــر دیابــت نــوع  2به شــمار مـ 
بــا ایــن وجــود راهنمایــی عملــی و شــفاف بــرای کمــک بــه پزشــکان جهــت
انتخــاب رژیــم درمانــی مناســب وجــود نــدارد .معیارهــای متعــددی میبایســت در
ایــن زمینــه مــد نظــر قــرار گیرنــد کــه شــامل قنــد پالســمای ناشــتا ( )FPGو
قنــد پالســمای پــس از غــذا ( 1)PPGبــرای حصــول کنتــرل قنــد خــون ،اهمیــت
شخصیســازی درمــان و نیــاز بــه تشــدید رژیــم انســولین جهــت مقابله بــا ماهیت
پیشرونــده بیمــاری دیابــت هســتند .عــاوه بــر ایــن ،منابــع موجــود تقریبـ ًا هیــچ
اطالعاتــی دربــاره تبدیــل رژیــم درمانــی از بازال -بولــوس به پرمیکــس ،در صورتی
کــه بیمــار نتوانــد رژیمهــای درمانــی شــدیدتر را تحمــل کنــد ،ارائــه نمی دهنــد .با
افزایــش شــیوع دیابــت نــوع  ،2مســئولیت مراقبــت از بیمــاران بــه طــور روزافــزون
بــه پزشــکان عمومــی انتقــال مییابــد کــه بســیاری از ایشــان از داشــتن راهنمایی
شــفاف و کاربــردی دربــاره مدیریــت انســولین اســتقبال میکننــد.
بــا توجــه بــه مــوارد ذکر شــده ،نویســندگان مقالــه حاضــر ،گروهــی از کارشناســان
مســتقل متشــکل از متخصصیــن غــدد و پزشــکان عمومــی عالقهمنــد بــه دیابت
از کشــورهای اســترالیا و نیوزلنــد ،در فوریــه  2014در شــهر ســیدنی حضــور بههــم
رســاندند .اهــداف ایــن گــروه تدویــن یــک راهنمــا بــرای مــوارد ذیــل بــود:
 -شروع درمان با انسولین آنالوگ پرمیکس

تبدیــل درمــان از بــازال -بولــوس بــه انســولین
آنالــوگ پرمیکــس ارائــه شــده اســت.

نتیجهگیری

راهنمــای حاضــر جهــت کمــک بــه پزشــکان
عمومــی و متخصصیــن بــرای تصمیمگیــری
آگاهانــه و ارائــه مراقبتهــای بهینــه بــه
بیمــاران دیابــت نــوع  2نگاشــته شــده اســت و
بــر اهمیــت در نظــر گرفتــن عوامــل فــردی و
ترجیــح بیمــار تأکیــد شــده تــا انتخــاب رژیــم
درمانــی انســولین هماننــد اهــداف قنــد خــون
شخصیســازی شــود.

کلید واژهها

انســولین بــازال ،انســولین بایفازیــک آســپارت،
انســولین بایفازیــک لیســپرو ،شــروع رژیــم
انســولین ،تشــدید رژیــم انســولین ،انســولین
آنالــوگ پرمیکــس

 شناسایی زمان تشدید رژیم انسولین -تبدیل از رژیم بازال -بولوس به انسولین آنالوگ پرمیکس در صورت نیاز

روشها

تمرکــز گــروه کارشناســان بــر فرموالســیونهای انســولین آنالــوگ پرمیکــس
رایــج در اســترالیا تــا فوریــه  2014بــوده اســت :انســولین بایفازیکآســپارت
شــامل  30درصــد انســولین آســپارت و 70درصــد انســولین آســپارت پروتامینــه
( ،)BIAsp30و انســولین بایفازیکلیســپرو شــامل  25درصــد انســولین
لیســپرو و  75درصــد انســولین لیســپرو پروتامینــه ( .)lispromix25در
مطلــب حاضــر عبــارات «انســولین آنالــوگ پرمیکــس» اشــاره به انســولینهای
بایفازیــک آســپارت 30و لیســپرومیکس 25و «انســولین پرمیکــس» اشــاره
بــه پرمیکسهــای انســانی و آنالــوگ دارد .تاکیــد اعضــای گــروه کارشناســان
بــر ایــن بــود کــه ایــن راهنمــا بایــد آنقــدر اختصاصــی و بــا جزئیــات باشــد
کــه هــم توســط مراکــز مراقبتــی اولیــه و هــم متخصصیــن قابــل اســتفاده
باشــد ،و تــا حــد امــکان توصیههــا مبتنــی بــر شــواهد ارائــه شــدهاند ،اگرچــه
در مــواردی کــه مــدارک موجــود بــرای راهــکار درمانــی کامــل نبــوده اســت،
بعضــی از توصیههــا براســاس اجمــاع گــروه ارائــه شــدهاند ،کــه ایــن موضــوع
در گــزارش نهایــی ذکــر شــده اســت.
راهنمــای حاضــر تنهــا ب ـرای دیابــت نــوع  2تدویــن شــده و شــامل دیابــت نــوع

کــه اخیــراً توســط نهادهایــی ماننــد انجمــن دیابــت آمریــکا ( ،)ADAانجمــن
دیابــت اروپــا ( )EASDو فدراســیون بیــن المللــی دیابــت ( )IDFارائــه شــده
اســت ،مفهــوم «مراقبــت بیمــار محــور» را کــه شــامل تنظیــم اهــداف بــا
توجــه بــه نیــاز ،ترجیــح و تحمــل بیمــار اســت را توصیــه کردهانــد2و3و
امــروزه ایــن مفهــوم بهصــورت روزافــزون مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه
اســت .اهــداف قنــد خــون کــه بــرای اکثــر بیمــاران مناســب باشــند ،طبــق
جــدول  ،1هنــوز مــورد توصیــه هســتند ولــی درک اهمیــت شخصیســازی
اهــداف نیــز ضــروری اســت .انتخــاب نــوع و رژیــم انســولین میبایســت
بــا توجــه بــه مشــخصات خــاص هــر بیمــار صــورت پذیــرد 5نــه بــا ایــن
رویکــرد کــه یــک نــوع درمــان میتوانــد بــرای همــه کارآمــد باشــد.
بســیاری از دســتورالعملها اکنــون هــر دو انســولین بــازال و پرمیکــس را
بهعنــوان گزینههــای شــروع /تشــدید درمــان بــا انســولین در دیابــت نــوع 2
بهرســمیت میشناســند (جــدول  .)1در واقــع از دســت دادن فــاز اول ترشــح
انســولین یکــی از زود هنگامتریــن عالیــم تشــخیص نارســایی ســلولهای
بتــا در افــراد در معــرض ابتــا بــه دیابــت نــوع دو اســت 9هایپرگلیســمی پــس
از غــذای ناشــی از آن رابطــه مســتقیمی بــا افزایــش ریســک عــوارض دیابــت
ماننــد بیماریهــای ماکرووســکوالر ،رتینوپاتــی و ســرطان دارد .1بــر خــاف
انســولین بــازال ،انســولین پرمیکــس  FPGو  PPGرا باهــم مــورد هــدف
قــرار داده کــه بــرای رفــع معضــل فــوق و دســتیابی بــه کنتــرل قندخــون

 ،1دیابــت بــارداری ،دیابــت اتوایمیــون تاخیــری بالغیــن ( ،)LADAبیماران نارســایی
کلیــوی پیشــرفته یــا دیابــت ناشــی از اســتروئیدها نیســت.
توصیههــای ایــن راهنمــا بــرای کشــورهای اســترالیا و نیوزلنــد تدویــن شــدهاند
ولــی قابلیــت تعمیــم جهانــی دارنــد .مقــررات محلــی تجویــز دارو یــا وضعیــت
تأمیــن مالــی کشــور خاصــی در ایــن راهنمــا گنجانــده نشــده اســت .در
زمــان نــگارش ایــن راهنمــا ،مطالــب و مدارکــی بــرای توصیــه بــه چگونگــی
اســتفاده از انســولینهای ترکیبــی جدیــد ،ماننــد انســولین دگلودک/آســپارت
یــا ســایر رژیمهــای ترکیبــی ماننــد انســولین -اینکرتیــن موجــود نبــوده
اســت .بنابریــن مفــاد راهنمــای حاضــر بــا دریافــت اطاالعــات جدیــد مــورد
تجدیــد نظــر قــرار میگیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه راهنمــای حاضــر توصیههایــی جهــت کمــک بــه
متخصصیــن ارائــه داده و بــه هیچوجــه ایــن توصیههــا اجبــاری نیســتند.
مبنــای ایــن مطلــب تحقیقــات گذشــته بــوده و شــامل مطالعــات جدیــد
انســانی یــا حیوانــی انجــام شــده توســط نویســندگان آن نیســت.

یافتهها

دستورالعملهای موجود

در گذشــته دســتورالعملهای کنتــرل دیابــت نــوع  2اهــداف ثابتــی بــرای
میــزان قنــد خــون در همــه بیمــاران در نظــر میگرفــت .دســتورالعملهایی

جدول  )1اهداف قند خون قابل تعمیم به اکثریت بیماران با توجه به دستورالعملهای موجود

مورد

ADA/EASD 2
ADA4

IDF 1,3

انجمنمتخصصین
5
غدد بالینی آمریکا

انجمندیابتاسترالیا
و شورای ملی سالمت
6
وتحقیقاتپزشکی

کالجسلطنتی
پزشکانعمومی
7
استرالیا

گروه تدوین
دستورالعمل  
8
نیوزلند

(HbA1cدرصد)

>7

>7

>7

>7

>7

6/9-7/1

FPG
(میلیگرم/دسیلیتر)

>130

115

توصیه به افزودن یک واحد
انسولین در صورت FPG
100-139

108-144

108-144

اشاره نشده (بازهها برای
تیتراسیون انسولین ارائه
شدهاند)

PPG
(میلیگرم/دسیلیتر)

>180

160

180

108-180

144-180

اشاره نشده

زمان اندازه گیری
PPG

مشخص نشده
(دو ساعت برای
تشخیصدیابت)

یک الی دو ساعت

دو ساعت

دو ساعت

اشاره نشده

اشاره نشده

نظرات درباره
استفاده از
انسولین پرمیکس

انسولین پرمیکس به
عنوان روشی راحتتر
ولی با قابلیت تطابق
کمتر برای تشدید درمان
انسولین توصیه شده است

انسولینپرمیکس
(یک یا دو بار در روز)
میتواند برای شروع
درمان انسولین استفاده
شود

انسولین بازال برای شروع و
بازال-بولوسبرایتشدید
ترجیحدادهمیشود،ولی
ذکرشدهکهانسولینهای
پریمیکسسادهترندوممکن
است برای برخی از بیماران
مناسبترباشند

درمان انسولین را
میتوان با بازال یا
انسولینپرمیکس
شروع کرد

درمان انسولین را میتوان انسولین پرمیکس را در
صورت باال بودن سطح
با بازال یا انسولین
کرد،
پرمیکس شروع
 PPGو عدم دستیابی به
با
ترکیب
معمو ًال در
هدف HbA1c
دیابت
خوراکی
داروهای
میتوان در نظر گرفت

اهداف باید با توجه به شرایط بیمار به صورت فردی تعیین شوند.
FPG: Fasting Plasma Glucose | PPG: Post Prandial Glucose

ضــروری اســت .بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،تعییــن وضعیــت قنــد خــون
از طریــق پایــش قنــد خــون پیــش از انتخــاب رژیــم شــروع کننــده انســولین
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.2
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه بیانیههــای  ADAو  EASDبــر
ماهیــت پیشــرونده بیمــاری دیابــت نــوع  2و نیــاز بــه تشــدید درمــان بــا زوال
ســلولهای بتــا تأکیــد ویــژهای دارنــد.

مطالعــات مبتنــی بــر شــواهد در مــورد
انســولین آنالــوگ پرمیکــس بــرای
شــروع ،تشــدید و تبدیل رژیم انسولین
شروع درمان با انسولین :انسولین آنالوگ پرمیکس
در مقایسه با آنالوگهای بازال
مجموعــهای گســترده از دادههــای بهدســت آمــده از کارآزماییهــای
متعــدد بالینــی تصادفــی و مطالعــات مشــاهدهای ،پشــتیبان اثربخشــی و
ایمنــی مناســب انســولینهای بایفازیکآســپارت 30و لیســپرومیکس25
در شــروع و تشــدید درمــان بــا انســولین هســتند .ایــن دادههــا توســط
نویســندگان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت10و.11
تعــداد اندکــی کارآزمایــی ،اســتفاده از انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا
انســولین بــازال را جهــت شــروع رژیــم انســولین بــا هــم مقایســه کردهانــد.
بررســی مــدارک و مطالعــات موجــود12و 14نشــان میدهــد کــه درمــان بــا
انســولین آنالــوگ پرمیکــس بهعنــوان شــروع موجــب بهبــود قابــل توجــه
در کنتــرل قنــد خــون همــراه بــا افزایــش مختصــر ریســک هیپوگلیســمی و
ازدیــاد وزن در مقایســه بــا انســولین بــازال میشــود .بررســی اخیــر هشــت
کارآزمایــی کــه شــروع درمــان انســولین بــا انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا
انســولین بــازال را مقایســه کردهانــد حاکــی از ایــن اســت کــه آنالوگهــای
پرمیکــس موجــب کاهــش بیشــتر  ،HbA1cافزایــش وزن و افزایــش
حمــات هیپوگلیســمی میشــوند (میــزان تفاوتهــا بیــان نشــدهاند).15
نویســندگان اذعــان داشــتهاند کــه عواملــی ماننــد پیچیدگــی رژیــم درمانــی
و نیــاز بــه تیتراســیون کــه ممکــن اســت بــر نتایــج تأثیــر بگذارنــد در ایــن
کارآزماییهــای بالینــی لحــاظ نشــده اســت.
کارآزمایــی ( )OnceMixکــه اخیــراً منتشــر شــده رژیــم انســولین
بایفازیکآســپارت 30یــک بــار در روز را بــا یــک آنالــوگ بــازال
(انســولین گالرژیــن یکبــار در روز) جهــت شــروع درمــان انســولین در
دیابــت نــوع  2مقایســه کــرده اســت .16میانگیــن کاهــش HbA1c
 -1/41درصــد بــا انســولین بایفازیکآســپارت 30و  -1/25درصــد بــا
انســولین گالرژیــن بــوده اســت .تفــاوت [(فاصلــه اطمینــان 95درصــد):
-0/16درصــد ( .]p=0/029 )-0/30 ، -0/02بهبــود قابــل توجهــی در
 PPGبــا بایفازیکآســپارت 30پــس از وعــده شــام و پیــش از خــواب در
مقایســه بــا انســولین گالرژیــن حاصــل شــده کــه تفاوتهــای آنهــا بــه
ترتیــب  -168/5میلیگرم/دســیلیتر ( )p=0/04و  -252/7میلیگــرم/
دســیلیتر ( )p>0/01بــوده اســت .در گــروه بایفازیکآســپارت30
ریســک هیپوگلیســمی کلــی ( 6/5در مقایســه بــا  4/8حملــه بــه ازای هــر
بیمــار در ســال )p=0/034 ،و هیپوگلیســمی شــبانه ( 1/1در مقایســه بــا 0/5

حملــه بــه ازای هــر بیمــار در ســال )p=0/003 ،اندکــی باالتــر بــوده اســت.
بــا ایــن وجــود تعــداد بیمارانــی کــه بــه ســطح  HbA1cکمتــر از  7درصــد
بــدون هیپوگلیســمی دســت پیــدا کردهانــد در دو گــروه یکســان بــوده اســت
( 20درصــد بــا انســولین بایفازیکآســپارت 30و 19/4درصــد بــا انســولین
گالرژیــن ) و تغییــرات وزن در دو گــروه تفاوتــی نداشــته اســت.
مطالعــه دیگــری ( )DURABLEلیســپرومیکس 25دو بــار در روز را بــا
انســولین گالرژیــن یــک بــار در روز در بیمارانــی کــه پیشــتر انســولین
دریافــت نکــرده بودنــد مقایســه کــرده اســت  .17درمــان بــا لیســپرومیکس25
منجــر بــه اندکــی کاهــش بیشــتر  HbA1cظــرف مــدت  24هفتــه شــد:
 -1/8±1/3درصــد در مقایســه بــا  -1/7±1/3درصــد ( .)p=0/005گــروه
لیســپرومیکس 25همچنیــن افزایــش وزن بیشــتر 3/6±4/0 :در مقایســه
بــا  2/5±4/0کیلوگــرم ( )p>0/0001و هیپوگلیســمی کلــی بیشــتر
( 28/0±41/6در مقایســه بــا  23/1±40/7حملــه بــه ازای هــر بیمــار در
ســال )p=0/007 ،امــا هیپوگلیســمی شــبانه کمتــر ( 8/9±19/3در مقایســه
بــا  11/4±25/3حملــه بــه ازای هــر بیمــار در ســال )p=0/009 ،داشــته
اســت .مطالعــه پیگیــری طــی مــدت  24مــاه نشــان داد کــه مــدت حفــظ
کنتــرل قنــد خــون بــا لیســپرومیکس  25طوالنیتــر اســت .18

تشــدید رژیــم انســولین :انســولین آنالــوگ
پرمیکــس در مقایســه بــا بازال-پــاس یــا
بازال-بولــوس
یــک مطالعــه متاآنالیــز انجــام شــده در ســال  19 2011رژیــم انســولین
آنالــوگ پرمیکــس را بــا بــازال -بولــوس بــر مبنــای ســه کارآزمایــی
مقایســه کــرده اســت:
 .1مطالعــه ( )PREFERکــه در آن انســولین بایفازیکآســپارت 30دو بــار
در روز بــا انســولین دتمیــر بهعــاوه انســولین آســپارت بههمــراه وعــده
غذایــی مقایســه شــده اســت.20
 .2کارآزمایــی دیگــری بــرای مقایســه لیســپرو میکــس  50س ـه بــار در روز
بــا انســولین گالرژیــن بــه عــاوه انســولین لیســپرو ســه بــار در روز انجــام
شــده است.21
 .3پیگیــری ســه ســاله کارآزمایــی  4Tکــه انســولین بایفازیکآســپارت30
دو بــار در روز ،انســولین آســپارت ســه بــار در روز یــا انســولین دتمیــر یــک
یــا دو بــار در روز را بهعنــوان رژیمهــای شــروع انســولین بــا هــم مقایســه
کــرده اســت .22در کارآزمایــی  4Tدر صــورت عــدم کفایــت کنتــرل قنــد
خــون انســولین آســپارت زمــان نهــار بــه انســولین بایفازیکآســپارت30
دو بــار در روز ،انســولین بــازال زمــان خــواب بــه انســولین آســپارت ســه بــار
در روز و انســولین آســپارت ســه بــار در روز بــه انســولین بــازال اضافــه شــد.
بیشــتر بیمــاران در گروههــای پراندیــال و بــازال را بــه درمــان بــازال-
بولــوس تبدیــل کردنــد.23
بــا توجــه بــه نتایــج ســه کارآزمایــی فــوق ،نتیجهگیــری
نویســندگان ایــن بــود کــه بیمــاران تحــت درمــان بــا رژیــم بــازال-
بولــوس بیشــتر احتمــال دســتیابی بــه  HbA1cهــدف را داشــتند
[نســبت احتمال (( )odds ratioفاصله اطمینــان  95درصــد) ]) 1/11 ;2/77 (1/75 :و
اختالفــی در تعــداد حمــات هیپوگلیســمی یــا افزایــش وزن میــان دو رژیــم
درمانــی وجــود نداشــته اســت  .19نتایــج فــوق بایــد بــا در نظــر گرفتــن ایــن
نکتــه تفســیر شــود کــه جمعیــت کارآزمایــی شــامل بیمــاران بــدون ســابقه
درمــان بــا انســولین و همچنیــن بیمارانــی کــه پیشــتر انســولین بــازال

دریافــت میکردهانــد بــوده اســت.
مطالعــات دیگــری از ســال  2011منتشــر شــده اســت کــه برخــی در زمــان
جلســه گــروه کارشناســی فقــط بهصــورت چکیــده بودهانــد .در مطالعــه
 ،PARADIGMلیســپرومیکس  25یــک بــار ،دوبــار و ســه بــار در روز،
در صــورت نیــاز ،بــا انســولین گالرژیــن بهعــاوه یــک ،دو یــا ســه تزریــق
انســولین لیســپرو در صــورت نیــاز مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت .کنتــرل
قنــد خــون ،تغییــرات وزن ،هیپوگلیســمی ،تعــداد تزریقهــا و افزایــش دوز
انســولین در تمامــی گروههــا مشــابه بــوده اســت  .24یــک مطالعــه فــاز 4
بهنــام  ،GALAPAGOSانســولین بــای فازیــک آســپارت 30یــک بــار یــا
دو بــار در روز را بــا انســولین گالرژیــن یــک بــار در روز بــه عــاوه انســولین
گلولیزیــن یــک بــار در روز در صــورت نیــاز (بــازال  -پــاس) مقایســه کــرده
اســت .در گــروه انســولین بــای فازیــک آســپارت 52/6 ،30درصــد بیمــاران
 HbA1cکمتــر از 7درصــد داشــتهاند ،در مقایســه بــا  43/2درصــد کســانی
کــه رژیــم بــازال -پــاس دریافــت کــرده بودنــد ( .)p=0/005بــا ایــن
وجــود حمــات هیپوگلیســمی در بــای فازیــک آســپارت 30بیشــتر بــوده
اســت 2/9 :در مقایســه بــا  1/2حملــه بــهازای هــر بیمــار در ســال بــرای
هیپوگلیســمی کلــی و  1/0در مقایســه بــا  0/4بــهازای هــر بیمــار در ســال
بــرای هیپوگلیســمی شــبانه ( .25)p>0/01در آخــر مطالعــه LanScape
رژیــم بایفازیکآســپارت 30یــک بــار در روز را بــا انســولین گالرژیــن
یــک بــار در روز بــه عــاوه انســولین گلولیزیــن یــک بــار در روز بــه همــراه
وعــده غذایــی اصلــی مقایســه کــرده اســت .26کاهــش  HbA1cدر دو رژیــم
تفاوتــی نداشــته اســت .تفاوتــی بیــن هیپوگلیســمی کلــی میــان دو رژیــم
مشــاهده نشــده ولــی بــا رژیــم انســولین بــای فازیــک آســپارت 30حمــات
هیپوگلیســمی شــبانه کمتــری اتفــاق افتــاده اســت ( 3/6در مقایســه بــا 5/7
حملــه ب ـهازای هــر بیمــار در ســال.)p=0/02 ،
عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب رژیــم انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا بــازال-
بولــوس جهــت تشــدید درمــان در زمینــه مراقبتهــای اولیــه درمطالعــات
اخیــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .27نویســندگان مطالعــه حاضــر
مــدارک قطعــی و مقایســه مســتقیمی پیــدا نکردهانــد .همچنیــن ایشــان
متذکــر میشــوند کــه کارآزماییهــای بالینــی لزومــ ًا بیانگــر وضعیــت
بیمــاران در شــرایط واقعــی نمیباشــد .بــه نظــر نویســندگان ،پزشــکان
عمومــی بیمــاران خــود را بهتــر میشناســند و در موقعیــت بهتــری جهــت
انتخــاب رژیــم درمانــی مناســب (پرمیکــس یــا بازال-پالس/بــازال-
بولــوس) بــرای بیمارانشــان هســتند .بــا ایــن وجــود پزشــکان عمومــی بایــد
زمــان و انــرژی الزم را جهــت انجــام ایــن کار و پشــتیبانی از بیمــار خــود
اختصــاص دهنــد.

تبدیــل از رژیــم درمانــی بازال-بولــوس بــه
پرمیکــس
تبدیــل از رژیــم انســولین بــازال -بولــوس بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس
نســبت ًا نامتــداول اســت .بــا وجــود اینکــه انســولین بــازال -بولــوس بهعنــوان
«اســتاندارد طالیــی» بــرای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع  2پیشــرفته
بهشــمار مــیرود ،دو گــروه از بیمــاران ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــند
کــه بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو یــا ســه بــار در روز تبدیــل شــوند.
بیمارانــی کــه نمیتواننــد یــا نمیخواهنــد بــا پیچیدگــی رژیــم بازال-بولــوس
کنــار بیاینــد و بیمارانــی کــه درمــان بــا بــازال -بولوس را در بیمارســتان شــروع
کردهانــد( 28کــه معمــو ًال در اســترالیا مطابــق دســتورالعمل انجمــن دیابــت

اســترالیا انجــام میشــود) و دیگــر نیــازی بــه چنیــن رژیــم درمــان شــدیدی
پــس از ترخیــص ندارنــد.
مــدارک و مطالعــات معــدودی دربــاره نحــوه انجــام ایــن تبدیــل وجــود دارد.
برخــی مــدارک از یــک زیرگــروه مشــاهدهای مطالعـهای بهنــام A1Chieve
بهدســت آمدهانــد کــه در آن بیمارانــی کــه دیابتشــان بــا داروهــای ضــد
دیابتــی بهخوبــی کنتــرل نشــده اســت ،شــروع یــا تبدیــل بــه درمــان بــا
انســولین بایفازیکآســپارت ،30انســولین آســپارت یــا انســولین دتمیــر
داشــتند .29ایــن زیرگــروه شــامل بیمارانــی میشــدند کــه درمــان بــازال-
بولــوس بــا اســتفاده از انســولین گالرژیــن ( )n=240یــا )n=784( NPH
بــرای کنتــرل بیمــاری ایشــان ناکافــی بــوده و بیمارانــی کــه درمانشــان
بــه انســولین بایفازیکآســپارت( 30اغلــب دو بــار در روز) تبدیــل شــده
بــود .30ظــرف مــدت  24هفتــه ،متوســط  HbA1cایــن دو گــروه بهترتیــب
حــدودا ً  2/5درصــد و  1/9درصــد کاهــش پیــدا کــرده بــود (p>0/001
در هــر دو گــروه) .نســبتهای هیپوگلیســمی کلــی ،مــاژور یــا شــبانه
گــزارش شــده پــس از تبدیــل بــه انســولین بایفازیکآســپارت 30بهطــور
معنــیداری کاهــش پیــدا کــرده بــود ( p>0/05در تمامــی گروههــا) .بــا
اینکــه کارآزمایــی فــوق تصادفــی نبــوده اســت ،نتایــج نشــان میدهــد کــه
بیمارانــی کــه رژیــم بــازال -بولــوس کنتــرل ناکافــی برایشــان بههمــراه
دارد میتواننــد بــا تبدیــل بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس وضعیــت خــود را
بهبــود ببخشــند .نویســندگان همچنیــن اذعــان میدارنــد کــه نتایــج بهتــر
ممکــن اســت بــه خاطــر تبعیــت بهتــر بیمــار از درمــان بهخاطــر ســادگی
رژیــم انســولین بایفازیکآســپارت 30بهدســت آمــده باشــد.
بــا توجــه بــه اطالعــات نویســندگان مقالــه حاضــر ،تنهــا توصیــه منتشــر
شــده بــرای تبدیــل از درمــان بازال-بولــوس بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس
مربــوط بــه دســتورالعملهای کشــور ترکیــه در مــورد اســتفاده از انســولین
بایفازیکآســپارت 30در دیابــت نــوع  2بــوده کــه بــه زبــان انگلیســی
موجــود نیســت .31در ایــن دســتورالعملها ذکــر شــده کــه تبدیــل درمــان
بیمــاران بــه انســولین بایفازیکآســپارت 30دو یــا ســه بــار در روز بــه
یــک بــار در روز ارجــح اســت.

نتیجهگیریازمدارکومطالبموجود

نتایــج کارآزمایــی شــروع و تشــدید انســولین نشــان داده اســت کــه در کل،
کاهــش مطلــوب  HbA1cهمــراه بــا افزایــش هیپوگلیســمی بــوده و هــر
دو بــازوی مطالعــه بــا افزایــش وزن همــراه هســتند .هیــچ رژیــم درمانــی
یــا انســولین خاصــی بهعنــوان بهتریــن در همــه اهــداف عمــل نکــرده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا وجــود اینکــه اختالفــات گاهــی از نظــر آمــاری
معنــیدار بودهانــد ،معمــو ًال از لحــاظ بالینــی اهمیــت چندانــی نداشــتهاند.
واضــح اســت کــه آنچــه مــورد انتظــار اســت بهبــود در کنتــرل قنــد خــون
اســت بــدون توجــه بــه اینکــه کــدام رژیــم درمانــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .بنابریــن عوامــل فــردی و ترجیــح هــر بیمــار از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود و تمرکــز بایــد بــر انتخــاب رژیــم درمانــی
باشــد کــه بــرای یــک بیمــار مشــخص بهتریــن اســت و باعــث تبعیــت
بهتــر از درمــان توســط وی میشــود.
انتخــاب رژیــم درمانــی کــه بیمــاران از آن تابعیــت کننــد مهــم اســت.
عــدم تبعیــت از درمــان بــا انســولین نتایــج نامطلوبــی بههمــراه دارد
32و 33و برعکــس ،تبعیــت بیمــار از درمــان منجــر بــه نتایــج بالینــی مثبــت
میشــود .34

توضیــح مفصــل دربــاره مبحــث تبعیــت از درمــان از حــوزه مقالــه حاضــر خــارج
اســت .ولــی مطالعــات تبعیــت از درمانهــای ضــد دیابتــی (نــه فقــط انســولین)
نش��ان دادهان��د کـ�ه عواملــی ک��ه تبعیــت از درماــن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
شــامل درک بیمــار از رژیــم درمانــی و منافــع آن ،عــوارض جانبــی ،هزینههــای
دارو ،پیچیدگــی درمــان و تنــاوب و زمانبنــدی دوز دارو اســت35و . 36یــک
مطالعــه نشــان داده کــه عامــل پیشبینــی کننــده اصلــی تابعیــت ،میــزان بــار
درمــان از نظــر بیمــاران بــوده و از نظــر بیمــاران بــار درمــان بــا افزایــش تعــداد
تزریقهــا بیشــتر میشــود .37
شــواهد اندکــی وجــود دارد کــه نشــان دهــد کــدام بیمــاران نیــاز بــه تبدیــل از
درمــان بــازال -بولــوس بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دارنــد.

توصیهها
شــروع رژیم انسولین با انسولین آنالوگ پرمیکس در
مراقبت اولیه
آماده سازی بیمار برای درمان با انسولین

بیمــار ممکــن اســت بــه دالیــل متعــددی از شــروع انســولین واهمــه داشــته
باشــد ،ماننــد تــرس از هیپوگلیســمی یــا افزایــش وزن ،نگرانــی از اینکــه مصــرف

انســولین نشــان دهنــده وخیــم شــدن بیمــاری و بــروز عوارضــی ماننــد
نابینایــی ،قطــع عضــو یــا نارســایی کلیــوی اســت ،مقاومــت در برابــر نیــاز بــه
پایــش قنــد خــون یــا اعتقــاد بــر اینکــه شــروع درمــان بــا انســولین نشــان
دهنــده شکســت شــخص اســت .لــذا برطــرف کــردن نگرانیهــای فــوق
اهمیــت دارد 38و .39همچنیــن هــدف  HbA1cمناســب بایــد بــرای هــر بیمــار
بهصــورت جداگانــه تعییــن شــود .اگــر هــدف خیلــی پاییــن باشــد ،بیمــار
ممکــن اســت بــه خاطــر اجتنــاب از هیپوگلیســمی انســولین را کنــار بگــذارد
کــه ایــن امــر باعــث لطمــه خــوردن کنتــرل قنــد خــون وی میشــود.

انتخابمناسبترینرژیمانسولینبرایبیمار

هنــگام انتخــاب رژیــم انســولین بــرای شــروع ،ماهیــت پیشرونــده دیابــت نــوع
 2و نیــاز بــه تشــدید درمــان در آینــده بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد .توانایــی بیمــار
در تطابــق بــا تشــدید درمــان نیــز بایــد در انتخاب رژیــم آغازیــن تأثیرگذار باشــد.
شــکل  1بهطــور خالصــه خصوصیاتــی کــه باعــث میشــود درمــان بــا انســولین
بــازال یــا آنالــوگ پرمیکــس بــرای بیمــار ترجیــح داده شــود را نشــان میدهــد.
رژیمــی بایــد انتخــاب شــود کــه بهتریــن همخوانــی را بــا خصوصیــات مطــرح
شــده داشــته باشــد .ســن در شــکل  1نشــان داده نشــده اســت ،چــرا کــه میــزان
توانایــی و ضعــف بیمــار از ســن وی مهمتــر اســت .اگــر امیــد بــه زندگــی کوتــاه
باشــد ،احتمــال تشــدید درمــان با انســولین در آینــده از اهمیــت کمتری برخــوردار
میشــود.

برای شروع
گرایش به بازال

گرایش به پرمیکس
افزایش قند خون پس از وعده غذایی چقدر میباشد؟

کمتراز  18میلیگرمبردسیلیتر

آیا بیمار میتواند در صورت نیاز به تشدید درمان رژیم بازال -بولوس را مدیریت نماید؟

بله

بله

آیا در یک یا دو وعده غذایی میزان مصرف کربوهیدارت باالیی دارد؟

خیر

بله

آیا سبک زندگی بیمار (مث ً
ال الگوی تغذیه و ساعات کاری) قابل پیشبینی میباشد؟

خیر

آیندهدسیلیتر
گرم بر
بیشتر از 54
میلیدر
تشدید
برای

خیر

برای تشدید در آینده
گرایش به پرمیکس
تزریقات کمتر را ترجیح میدهد
تعدد۱پایش کمتر را ترجیح می دهد
باکس

تیتراسیون و پایش
انتخاب دوز ،ضعیف

گرایش به بازال
ترجیح بیمار در مورد تعداد تزریقات

با تزریقات بیشتر مشکلی ندارد

ترجیح بیمار در مورد پایش قند خون توسط خود فرد

با پایش بیشتر مشکلی ندارد

توانایی بیمار برای تزریق (توانایی شناختی ،دقت ،نیاز به مراقب)

خوب

شــکل  .1عوامــل مربــوط بــه بیمــار کــه بایــد هنــگام انتخــاب رژیــم انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا بــازال بــرای شــروع درمــان مــد نظــر قــرار گیــرد .این شــکل
عواملــی کــه بــرای شــروع تعییــن کننــده هســتند و همچنیــن عواملــی کــه تعییــن میکننــد تشــدید درمــان در آینــده بایــد بــا رژیــم بــازال -بولــوس یــا انســولین
آنالــوگ پرمیکــس باشــد را ارائــه میدهــد.

انتخاب دوز ،تیتراسیون و پایش

در باکس  ۱راهنمای انتخاب دوز و تیتراسیون هنگام شروع رژیم درمانی با انسولین آنالوگ پرمیکس ارائه شده است
باکس 1
دســتور العمــل انتخــاب دوز و تیتراســیون بــرای
شــروع رژیــم انســولین بــا انســولین آنالــوگ
پرمیکــس یــک بــار در روز
(بر مبنای تجمیع نظرات)
 .هنــگام انتخــاب دوز انســولین و جهــت تیتراســیون دوز راحتــی و ایمنی
را بیشــتر مــد نظر داشــته باشــید.
  .انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــک بــار در روز را پیــش یــا اندکــی پــس
از وعــده غذایــی اصلــی شــروع کنیــد (معمــوال وعــده شــام).
 .با دوز  10الی  12واحد شروع کرده و تیتر کنید*.
 .یــک یــا دو بــار در هفتــه دو واحــد افزایــش دهیــد تــا هــدف مربوطــه
حاصــل شــود (هــدف را بــر اســاس پایینتریــن میــزان قنــد خــون پیــش
از وعــده غذایــی ،کمتــر از  126میلیگــرم /دس ـیلیتر در نظــر بگیریــد
امــا ایــن مقــدار نبایــد بــه کمتــر از  72میلیگــرم /دسـیلیتر برســد) یــا
هیپوگلیســمی تجربــه کنیــد (بــه جــدول تنظیــم دوز مراجعــه فرماییــد).
تیتراســیون دوز بایــد در صورتــی کــه پایــش قنــد خــون توســط بیمــار به
دفعــات پایینتــر از هــدف باشــد متوقــف شــود.
 .اگــر قنــد کمتــر از  72میلیگــرم /دس ـیلیتر باشــد یــا هیپوگلیســمی
اتفــاق بیافتــد ،تیتراســیون را بــه میــزان  2واحــد کــم کنیــد .اگــر
هیپوگلیســمی تــداوم داشــت ،بیمــار بایــد بــا پزشــک مشــورت کنــد.

تنظیم دوز
پایینترین سطح قند خون پیش
از وعده غذایی

تنظیمات برای دوز
بعدی

بیشتر یا مساوی  126میلیگرم/دسیلیتر

 +2واحد

 ۷۳-۱۲۴میلیگرم/دسیلیتر

 0واحد

کمتر یا مساوی  ۷۲میلیگرم/دسیلیتر

 -2واحد

هنــگام تیتراســیون کمتریــن میــزان قنــد خــون مــا بیــن ســه ســطح قنــد
خــون پایــش شــده توســط فــرد ( )SMBGرا (پیــش از غــذا ،حداقــل 8
ســاعت پــس از تزریــق) جهــت تصمیمگیــری دربــاره تنظیــم دوز در نظــر
بگیریــد .اگــر دوز بــه حــد  40الــی  50واحــد برســد ،تقســیم آن بــه دو تزریق
را مــد نظــر قــرار دهیــد.
برنامــه منظمــی جهــت بررســی بالینــی وضعیــت بیمــار تنظیــم کنیــد .در
صورتــی کــه  SMBGبــا وجــود افزایــش دوز انســولین بــه محــدوده هــدف
نرســیده اســت (بیشــتر از  1واحد/کیلوگــرم در روز) درمــان را مــورد تجدیــد
نظــر قــرار دهیــد .عواملــی کــه بایــد مورد بررســی قــرار گیرنــد رژیــم غذایی
بیمــار ،تطابــق بیمــار بــا انســولین ،روش تزریــق و محــل تزریــق هســتند.

* اگر  HbA1cباالتر از مقدار مشخص باشد (میزان پیشنهادی بیشتر یا مساوی  8/5درصد میباشد) میتوان درمان را با  ۶واحد دو بار در روز شروع کرد.

استفاده از سایر داروهای پایین آورنده قند خون

باکس  ۲را جهت راهنمایی در مورد استفاده از سایر داروهای پایین آورنده قند خون هنگام شروع رژیم درمانی با انسولین آنالوگ پرمیکس مطالعه نمایید.
باکس 2
استفاده از سایر داروهای پایینآورنده قند خون (بر مبنای تجمیع نظرات)

 .اســتفاده ترکیبی منوط به قوانین ثبت محلی است.
 .مصرف متفورمین باید همیشــه ادامه پیدا کند مگر اینکه عدم تحمل یا منع مصرف وجود داشــته باشــد (مث ً
ال در بیماران مبتال به نارســایی کلیه)
 .تــداوم مصــرف ســولفونیلاوره بههمــراه انســولین پرمیکــس یـک بــار در روز را مــد نظــر داشــته باشــید .ولــی توجــه داشــته باشــید کــه نبایــد
همزمــان بــا دوز انســولین پرمیکــس مصــرف شــود .در صــورت تشــدید رژیــم انســولین پرمیکــس بــه دوبــار در روز مصــرف ســولفونیلاوره
را قطــع کنیــد.
 .مصــرف مهارکننــده دیپپتیدیــل پپتیداز /4-مهارکننده ســدیم-گلوکز کوترانســپورتر /2-مهارکننده آلفاگلوکوزیداز همراه با انســولین میتواند
ادامه پیدا کند.
 .تیازولیدیندیونها :ترکیب این داروها با انســولین ممکن اســت منجر به تشــدید ادم شود.
 .مصرف آگونیســت  GLP-1ممکن اســت اثر کمکی ( )sparing effectبرای انســولین داشته باشد و میتواند ادامه یابد*.
 .کاهش دوز داروهای غیرانســولینی را ،به غیر از متفورمین ،هنگام شــروع رژیم انســولین مد نظر داشته باشید.

* توضیح مترجم :اطالعات کافی در ارتباط با مصرف همزمان آگونیست  GLP-1و انسولین پرمیکس در قوانین ثبت دارو در ایران موجود نمیباشد.

تشــدید درمــان انســولین بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس
دوبــار در روز در مراقبــت اولیــه
راهنمــای حاضــر تشــدید درمــان انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــک بــار در روز
یــا انســولین بــازال بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز را پوشــش
میدهــد .ســایر گزینههــای تشــدید رژیــم انســولین در ایــن راهنمــا مــورد
بررســی قــرار نگرفتهانــد .بــرای بررســی گزینههــا در خــط دوم رژیــم
انســولین ،بــه مطالعــه بارنــت و همــکاران مراجعــه فرماییــد.40

زمان تشدید درمان
تشــدید رژیــم انســولین بــه انــدازه شــروع آن اهمیــت دارد .بررســی منظــم همــراه
بــا تنظیــم دوز مناســب جهــت حصــول اطمینــان از تبعیــت بیمــار از رژیــم درمانــی
جدیــد در صورتــی کــه کنتــرل قنــد خون مناســب به دســت نیامــده باشــد ضروری
اســت .تشــدید درمــان در صورتــی مــورد نیــاز اســت کــه  HbA1cفــرد ،بــدون

دلیــل بازگشـتپذیری ماننــد مصــرف اســتروئید یــا عــدم پیــروی از رژیــم غذایــی
مناســب ،بــرای مــدت  3تــا  6مــاه باالتــر از هــدف مشــخص بــرای فــرد باقــی
مانــده باشــد .همچنیــن در صورتــی کــه قنــد خــون  2ســاعت پــس از وعــده
غذایــی بیشــتر از  180میلیگــرم /دسـیلیتر و تفــاوت قنــد خــون قبــل و بعــد از
غــذا بیشــتر یــا مســاوی  54میلیگــرم /دس ـیلیتر باشــد و یــا هنگامــی کــه دوز
انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــک بــار در روز بــه حداکثــر  40الــی  50واحــد رســیده
باشــد درمــان بــا انســولین مــی بایســت تشــدید یابــد.

راهنمای عملی برای  تبدیل
راهنمــای عملــی بــرای تشــدید رژیــم انســولین بــازال یــا آنالــوگ پرمیکس یک
بــار در روز بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز موجود اســت.41
باکــس  3و شــکل  2و  3از ایــن منبــع تهیــه شــدهاند .بــرای تیتراســیون و پایــش
هنــگام نیــاز بــه تشــدید درمــان بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز
بــه راهنمــای شــروع (باکــس  )1مراجعــه فرماییــد.

انسولین بازال یک یا دو بار در روز

 HbA1cبیشتر از  ۸درصد
 ۷۳-۱۲۶ FPGمیلیگرم  /دسیلیتر

تبدیل کردن به انسولین آنالوگ پرمیکس دو بار در روز

 ۷ HbA1cالی  ۸درصد
 FPGبیشتر از  ۱۲۶میلیگرم  /دسیلیتر

ادامه انسولین بازال تا رسیدن به  FPGکمتر از  ۱۲۶میلیگرم /دسیلیتر

شکل  .2الگوریتم ساده برای تبدیل از انسولین بازال یک بار یا دو بار در روز (انسانی یا آنالوگ) به انسولین آنالوگ پرمیکس دو بار در روز.

باکس 3
راهنمــای عملــی بــرای تبدیــل انســولین بــازال (یــک یــا دو بــار در روز) و یــا انســولین آنالــوگ پرمیکــس یک
بــار در روز بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز(بــر مبنــای تجمیــع نظرات)
 .از بازال :با دوز معادل یک به یک به انسولین آنالوگ پرمیکس تبدیل شود .دوز به نسبت  50/50بین وعده صبحانه و شام تقسیم شود.
 .از انسولین آنالوگ پرمیکس یک بار در روز :همان دوز به نسبت  50/50بین وعده صبحانه و شام تقسیم شود.
 .تجویز انسولین آنالوگ پرمیکس در هر وعده بالفاصله قبل و یا با شروع مصرف غذا است.
 .تیتراسیون دوز ترجیح ًا هر یک یا دو بار در هفته انجام شود( .باکس )1
 .ابتدا دوز شب را تنظیم کنید و بعد دوز صبحانه تنظیم شود.

بــا توجــه بــه ایــن باکــس ،کل دوز معمــو ًال بهصــورت  50/50پیــش از صبحانــه
و پیــش از شــام تقســیم میشــود .بــا ایــن وجــود ایــن الگــو در بیمارانــی کــه
صبحانــه ســبک میخورنــد یــا وعــده اصلیایشــان ناهــار اســت بایــد تغییــر
کنــد .42در صورتــی کــه مصــرف ســولفونیلاوره قطــع نشــده باشــد هنــگام تشــدید
درمــان بــا انســولین آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز مصــرف آنهــا را قطــع کنیــد.

همچنیــن ترجیــح بیمــار ،بــا توجه بــه عواملــی ماننــد هزینه و میــزان مصــرف دارو،
هنــگام قطــع مصــرف ســایر داروهــای پاییــن آورنــده قنــد خــون غیــر انســولینی
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .اگــر بیمــار از رژیــم بــازال آنالــوگ تبدیــل میکنــد
حتمـ ًا بایــد دربــاره لــزوم سوسپانســیون کــردن مجــدد انســولین پروتامینــه شــده و
نیــاز بــه تزریــق انســولین جدیــد همــراه وعــده غذایــی آگاهــی یابــد.

انسولین آنالوگ پرمیکس یک بار در

 FPGبیشتر از  1۲۶میلیگرم  /دسیلیتر

روز(وعده شام)

 ۷۳-۱۲۶ FPGمیلیگرم  /دسیلیتر

 HbA1cبیشتر از  ۷درصد

تیتر کردن انسولین پرمیکس یک بار در روز جهت
حصول  FPGکمتر از  ۱۲۶میلیگرم  /دسیلیتر

در صورت بروز هیپوگلیسمی شدید هنگام تیتراسیون

اضافه کردن یک تزریق دیگر (تشدید انسولین آنالوگ پرمیکس به دو بار در روز)

شکل  .3الگوریتم ساده برای تشدید انسولین آنالوگ پرمیکس از یک بار به دو بار در روز.41

(توجه :وعده غذایی شام بهعنوان مثال آورده شده است .تزریق هنگام صبحانه نیز ممکن است مناسب باشد ،در این صورت قند خون پیش از وعده شام باید پایش شود).

تشــدید بیشــتر بــرای بیمارانــی کــه انســولین
آنالــوگ پرمیکــس دو بــار در روز مصــرف میکننــد
ممکــن اســت بــه علــت کنتــرل ناکافــی اســتفاده از انســولین آنالوگ پرمیکس ســه
بــار در روز الزم شــود ،ولــی ایــن رژیــم از انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــک بــار یــا
دو بــار در روز بســیار کمتــر متــداول اســت .بــا توجــه بــه تجربه گــروه کارشناســان،
تغییــر از دو بــه ســه تزریــق در روز بــرای بیمــاران مانــع بزرگتــری در مقایســه بــا
تغییــر از یــک بــه دو تزریــق ایجــاد میکنــد .بیمــاران همچنین بایــد بــه اندازهگیری
مکــرر قنــد خــون تمایــل داشــته باشــند .اگر کنتــرل قند خــون بــا انســولین آنالوگ
پرمیکــس دو بــار در روز حاصــل نشــود بیمــار را بــه یــک متخصــص ارجــاع داده یا
بــه راهنمــای عملــی موجــود جهــت تشــدید درمــان مراجعه کنیــد.41
نســبت انســولین کوتــاه و متوســط اثــر در انســولین بایفازیکآســپارت 30و
لیســپرومیکس  25بــرای اکثــر بیمــاران مناســب اســت .نســبتهای پرمیکــس
متفــاوت ،ماننــد  50درصــد انســولین ســریعاالثر  50درصــد انســولین پروتامینــه
نیــز موجــود بــوده و میتوانــد بــرای بیمارانــی بــا نیازهــای خــاص ( PPGبســیار

بــاال یــا مشــکالت هیپوگلیســمی) مناســب باشــد .بــرای اطالعــات بیشــتر در مورد
تشــدید درمــان بــا نســبتهای باالتــر انســولین آنالــوگ پرمیکــس بــه راهنمــای
منتشــر شــده مراجعــه فرماییــد.43

تبدیــل درمــان از رژیــم بــازال -بولــوس
بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس در
مراقبــت اولیــه

راهنمای عملی :عدم کارایی طوالنیمدت درمان

همــه بیمــاران بــا رژیــم درمانــی طوالنــی مــدت بــازال -بولــوس بــه کنتــرل قنــد
خــون مناســب دســت نمییابنــد .دالیــل ایــن امــر متعــدد بــوده و بــا آمــوزش
بیشــتر بیمــار ممکــن اســت اثبــات شــود کــه درمــان مناســب بــوده اســت .بــرای
برخــی دیگــر تبدیــل بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس ممکــن اســت تصمیــم
درســتی باشــد .بــرای مثــال ،برخــی بیمــاران نمیتواننــد یــا تمایــل ندارنــد

پیچیدگیهــای رژیــم بــازال -بولــوس را بپذیرنــد و یــا ممکــن اســت تحــت
درمــان بــا ایــن رژیــم بودهانــد ولــی شرایطشــان فــرق کــرده باشــد .برخــی
دیگــر ممکــن اســت شــمارش کربوهیــدرات ،تنظیــم دوز یــا پایــش مــورد نیــاز را
دشــوار یافتــه یــا نتواننــد دو دســتگاه تزریــق انســولین متفــاوت را مدیریــت کننــد.
بــا وجــود اینکــه همــه متخصصیــن غــدد تجربــه مواجهــه بــا چنیــن موقعیتــی
را داشــتهاند ،تــا ایــن تاریــخ مطالــب منتشــر شــده معــدودی در مــورد ایــن
تغییــر وجــود دارد .بــه جــای توصیــه بــه تبدیــل رژیــم درمانــی در یــک محــدوده
 HbA1cخــاص ،پیشــنهاد مــا تبدیــل درمــان بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس

در بیمارانــی اســت کــه نمیتواننــد یــا نمیخواهنــد از درمــان بــازال -بولــوس
اســتفاده کننــد یــا  HbA1cایشــان بــا وجــود اســتفاده از رژیــم بــازال -بولــوس
و دسترســی بــه آمــوزش و اطالعــات کافــی بــاالی میــزان هــدف باقــی میمانــد.
تبدیــل معمــول بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس بهصــورت دو بــار در روز ،نــه
ســه بــار ،بــوده و راهنمــای تیتراســیون در باکــس  4بهعنــوان توصیــه نشــان
داده شــده اســت .اگــر بیمــاری از رژیــم بــازال -بولــوس تبدیــل میکنــد،
آمــوزش بــه وی دربــاره نیــاز بــه سوسپانســیون کــردن مجــدد انســولین
پروتامینــه ضــروری اســت.

راهنمای عملی :بیماران ترخیص شده از بیمارستان
باکس ۴
الگوریتم تیتراسیون برای تبدیل درمان از رژیم بازال -بولوس به انسولین آنالوگ پرمیکس
(مبنی بر تجمیع نظرات)
 .راهنمایی کلی :طبق معمول تیتراسیون باید با توجه به ترجیحات و خصوصیات بیمار تنظیم شود.
 .راهنمای حاضر به مثابه ردکردن دانش و قضاوت بالینی نیست.
 .مجموع دوز روزانه تمام انسولینها به میزان  20الی  30درصد کاهش یابد.
 .باقیمانده به نسبت  50/50تقسیم شود تا دوز شروع کننده انسولین آنالوگ پرمیکس در وعده صبحانه و شام به دست آید.
 .در صورت الگوهای غذایی غیرمعمول نسبت دوز شروع کننده باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
 .دوز ترجیح ًا هفتهای یک یا دو بار تیتر شود (باکس  .)1ابتدا دوز شام را تنظیم کرده و سپس دوز صبحانه تنظیم شود.
 .ایمنی اولویت دارد ،بدون شتاب پیش بروید.
برخــی از بیمــاران بســتری شــده ،بــه علــت انعطافپذیــری بیشــتر درمــان بــازال-
بولــوس ،تحــت درمــان بــا ایــن رژیــم قــرار میگیرنــد کــه ممکــن اســت پــس از
ترخیــص نیــازی بــه ادامــه آن نباشــد .تحــت ایــن شــرایط تبدیــل درمــان بــه رژیم
انســولین آنالــوگ پرمیکس مناســب اســت.
در بیمــاران مذکــور برخــورد محافظهکارانــه اهمیــت دارد ،چــرا کــه نیــاز بیمــار بــه
انســولین ممکــن اســت نســبت بــه زمــان بســتری در بیمارســتان تغییــر زیــادی
یابــد .برنامهریــزی در زمــان ترخیــص بســیار اهمیــت داشــته و نظــر متخصــص
بایــد در ایــن مــورد دریافــت شــود .بــرای دســتورالعمل تیتراســیون بــه باکــس 4
مراجعــه کنیــد.

نتیجهگیری

هــدف از مطلــب حاضــر ارائــه راهنمــای ســاده و عملــی جهــت اســتفاده از رژیــم
انســولین آنالــوگ پرمیکــس بــرای شــروع و تشــدید درمــان در بیمــاران دیابــت نوع
 2اســت.
بررســی مطالعــات منتشــر شــده مشــخص ًا نشــان میدهــد کــه اســتفاده مناســب
از هــر رژیــم انســولینی منجــر بــه کاهــش  HbA1cمیشــود ،ولــی هــر چــه
بهبــود کنتــرل قنــد خــون بیشــتر باشــد ،ریســک عــوارض جانبــی نیــز بیشــتر
میشــود .بنابرایــن عوامــل فــردی و ترجیحــات بیمــار اهمیــت بیشــتری پیــدا
میکننــد .همانطــور کــه اهــداف قنــد خــون شــخصی ســازی میشــوند ،انتخــاب
رژیــم انســولین نیــز بایــد بهطــور انحصــاری بــرای هــر بیمــار صــورت گیــرد.
شــکل  1بــرای کمــک بــه پزشــکان در انتخــاب انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا
انســولین بــازال جهــت شــروع رژیــم انســولین ارائــه شــده اســت .در ایــن انتخــاب

توانایــی بیمــار در تطابــق بــا رژیــم انســولین آنالــوگ پرمیکــس یــا بازال-بولــوس
در صــورت تشــدید درمــان بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد.
راهنمایــی جهــت انتخــاب دوز ،تیتراســیون و اســتفاده همزمــان بــا داروهــای
کاهشدهنــده قنــد خــون غیــر انســولینی و ســایر مســائل عملــی شــروع و تشــدید
رژیــم انســولین ارائــه شــده اســت .یــک الگوریتــم تیتراســیون بــرای مــورد خــاص
تبدیــل کــردن از بــازال -بولــوس بــه انســولین آنالــوگ پرمیکــس (باکــس  )4ارائــه
شــده اســت .در تمامــی شــرایط بــر اولویــت ایمنــی تأکیــد شــده و انســولین بایــد
بــه آرامــی تیتــر شــود.
گــروه کارشناســی نگارنــده مطلــب حاضــر امیــدوار اســت کــه توصیههــای ارائــه
شــده در آن ،بخصــوص مقادیــر دوزهــا و اهــداف درج شــده ،منبــع مفیــدی بــرای
پزشــکان در ارائــه مراقبتهــای بهینــه بــه بیمــاران دیابــت نــوع  2باشــد.

سپاسگزاری

جلســه کارشناســی توســط شــرکت نــوو نوردیســک شــعبه بینالملــل حمایت شــده
اســت .هزینــه تدویــن مقالــه توســط ایــن شــرکت تقبــل شــده اســت .توصیههــا
و مطالــب و مقــاالت مــورد اســتفاده جهــت تدویــن مقالــه محــدود بــه محصــوالت
یــک شــرکت نشــده و نویســندگان مســئولیت تمــام و کمــال در قبــال محتویــات
مقالــه را میپذیرنــد .مقالــه توســط نــوو نوردیســک جهت بررســی صحت پزشــکی
بررســی شــده اســت .نویســندگان از «آالنــا فیلیپــس» (نــوو نوردیســک اســترالیا)،
بهخاطــر ایــده اولیــه و حمایــت وی در طــی تدویــن دســتورالعملها تشــکر ویــژه
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