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1. INTRODUCERE

Despre tratamentul cu insulinã se poate spune cã reprezintã caracteris-
tica cea mai specificã a diabetologiei începând din ianuarie 1922. Deši
descoperirea ši introducerea insulinei în arsenalul terapeutic a reprezentat
unul dintre momentele cruciale, de adevaratã glorie, în istoria medicinii, care a
ši adus ulterior nu mai puøin decât trei premii Nobel unor mari cercetãtori (din
pãcate, primul dintre ele, cel atribuit în 1923 pentru descoperirea insulinei,
reprezintã o "ranã" încã deschisã pentru medicina româneascã prin injustiøia
fãcutã profesorului N.C. Paulescu, asupra cãreia voi reveni), acest moment a
"ridicat vãlul" de pe un domeniu practic necunoscut medicinii pânã atunci ši
anume îngrijirea de duratã a unor pacienøi care îši auto-administreazã (marea
majoritate) un medicament prin injecøii în condiøii de ambulator. În acelaši timp
a devenit destul de repede evident faptul cã descoperirea ši administrarea
insulinei nu a asigurat decât supravieøuirea imediatã a pacienøilor ši cã de fapt
reušita tratamentului depindea de o ajustare continuã a dozelor- sarcinã care
pentru mult timp a revenit practic numai medicului curant- precum ši de capa-
citatea pacienøilor de a respecta, pe termen lung, indicaøiile stricte care se
interferau serios cu calitatea vieøii lor. Mai mult, odatã cu crešterea speranøei
de viaøã a pacienøilor cu diabet zaharat prin tratamentul cu insulinã, medicina
se vedea confruntatã cu un capitol nou, foarte puøin cunoscut ši anume com-
plicaøiile cronice ale diabetului (E. von Jäger a publicat în 1855 în "Beiträgen
zur Pathologie des Auges" ceea ce este consideratã prima descriere a
retinopatiei diabetice, iar pânã în 1875 T. Leber a inventariat în literaturã 19
cazuri. Lui J. Rollo i se atribuie prima descriere a neuropatiei diabetice pe-
riferice în 1797 în "An Account of Two Cases of the Diabetes Mellitus", însã
aceastã complicaøie a fost rar diagnosticatã pânã dupã descoperirea insulinei).

Un pesimist ar putea sã spunã cã în cele peste opt decenii care au tre-
cut de la descoperirea insulinei nu s-au produs schimbãri majore în adminis-
trarea ei. Într-adevãr, calea de administare obišnuitã a rãmas cea subcutanatã
ši deci pacientul trebuie sã se foloseascã în continuare de ac ši de siringã,
injecøiile se fac de mai multe ori pe zi, hipoglicemia este un incident aproape
inevitabil ši pentru prea muløi încã dintre pacienøi mentalitatea de bolnav cro-
nic umbrešte viaøa lor ši a celor apropiaøi lor.

Optimistul are însã ši el numeroase ši consistente argumente atunci când
spune cã schimbãrile sunt evidente. Seringile de unicã folosinøã, acele ultra-
fine, pen-urile, pompele de insulinã, insulinele cu farmacocinetica si farmaco-
dinamica diferitã ši, mai nou, analogii de insulinã (cu profile farmacodinamice
ši mai individualizate), auto-monitorizarea, conceptul strategic al "împuterni-
cirii" pacientului (empowerment) ši nu în ultimul rând accesul la insulinã (cel
puøin într-o mare parte din øãrile lumii), sunt progrese incontestabile, care au
dus la o creštere vizibilã a calitãøii vieøii pacienøilor ši a speranøei lor de viaøã.

Probabil cã este o fatalitate faptul cã marile descopeririri, cum este cea a
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insulinei, au drumul marcat de dispute de prioritate, erori flagrante sau victime
ale unor nedreptãøi istorice. Galen a folosit în scrierile lui termenul de diabet
fãrã a menøiona însã faptul cã termenul îi aparøinea contemporanului sãu,
Aretaeus din Cappadocia. Teoria lui Galen, conform cãreia diabetul este o
afecøiune renalã, a "rezistat" în medicinã timp de mai mult de cincisprezece
secole. Faimosul Claude Bernard n-a acceptat niciodatã faptul cã necunos-
cutul student neamø Victor Hensen a descoperit concomitent cu el glicogenul
hepatic. 

Probabil cã cea mai flagrantã nedreptate l-a avut însã ca victimã pe for-
midabilul cercetãtor, medic, dascãl ši nu în ultimul rând, filosof, care a fost pro-
fesorul Nicolae C. Paulescu (štiu cã, în abordarea acestui subiect, "subiec-
tivismul patriotic", ar putea fi un reproš ušor de invocat). Pentru cei care sunt
interesaøi în detalii recomand cãrøile, realmente pasionante, ale profesorului I.
Pavel "The priority of N. C. Paulescu in the discovery of insulin", Ed. Academiei
R.S.R., Bucurešti 1976 ši "Corespondenøa în sprijinul prioritãøii lui N. C.
Paulescu în descoperirea insulinei", Ed. Academiei R.S.R., Bucurešti 1986.
Acurateøea štiinøificã cu care a descris efectele "pancreinei", este adevarat cã
în condiøii experimentale, la câine, în articolele publicate în 1921, a fost
recunoscutã unanim ši ar fi fost argumente suficiente pentru a i se atribui ši lui
premiul Nobel. Este poate suficient sã citez doar douã fragmente din rãspun-
surile primite de profesorul Pavel la scrisorile lui: "Acordarea Premiului Nobel
pentru medicinã în 1923 a fost cea mai nefericitã alegere din toatã istoria aces-
tor premii… Lucrãrile lui Paulescu au o clasã mai înaltã decât ale cercetãtorilor
canadieni" a scris profesorul Rolf Luft, prešedintele de atunci al Federaøiei
Internaøionale de Diabet ši "Dupã pãrerea mea ši Paulescu trebuia sã
primeascã Premiul… din pãcate, nu existã nici un mecanism prin care Premiul
Nobel, odatã decernat, sã poatã fi revocat" i-a rãspuns profesorul Arne
Tiselius, membru al Institutului Nobel. Dar profesorul Paulescu a fost ši este,
în istoria medicinii ši štiinøei românešti, mult mai mult decât un mare nedrep-
tãøit, iar lectura celor douã cãrøi ale lui "Fiziologie filosoficã. Instincte sociale.
Patimi ši conflicte. Remedii morale" ši "Noøiunile de suflet ši Dumnezeu în
fiziologie", reeditate la editura Anastasia în 1995 ši respectiv în 1999, este un
argument mai mult decât convingãtor.

De ce o carte (numai) despre tratamentul cu insulinã? În literatura naøio-
nalã a specialitãøii noastre au fost scrise multe monografii remarcabile dedicate
diabetului zaharat. În cuprinsul acestora, ca ši în cel al majoritãøii monografiilor
din literatura strãinã tratamentului cu insulinã îi revine doar o secøiune, fapt de
înøeles dacã øinem cont de complexitatea întregii problematici a diabetului
zaharat (etio-patogenie, epidemiologie, complicaøii acute ši cronice, tratament
dietetic, oral s.a.). Din pãcate, deši în multe dintre cãrøile de mai sus se gãs-
esc multe (uneori prea multe) algoritmuri ši tabele pe baza cãrora se fac reco-
mandãri de stabilire a dozelor de insulinã, transpunerea lor în practicã nu este
deloc ušoarã. Nu rareori diabetologii cu experienøã îši dezvoltã propriile algo-
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ritmuri, care însã au o notã prea personalã ši sunt greu de împãrtãšit altora.
Am constatat atât "pe proprie piele", cât ši din experienøa de aproape zece ani
de lucru cu rezidenøii, cã tratamentul cu insulinã reprezintã încã "piatra de
încercare" a practicii de zi cu zi a diabetologului ši nu numai a lui. De altfel,
atunci când mi-am început cariera medicalã insulina era utilizatã de psihiatri
(pentru tratamentul cu "šocuri insulinice" al unor psihoze) ši de cãtre interništi
pentru tratamentul "sindromului duodenal", pentru explorarea secreøiei gastrice
sau pentru stimularea apetitului. 

Nu am lipsa de modestie de a pretinde cã pot oferi soluøii acestor pro-
bleme, însã sper ca mãcar unii dintre cititori (medici sau chiar pacienøi) sã
gãseascã aici unele rãspunsuri sau sugestii.

Nici un moment nu trebuie uitat faptul cã tratamentul cu insulinã repre-
zintã doar una dintre componentele management-ului complex al pacientului
cu diabet zaharat (educaøie, screening-ul pentru complicaøiile cronice, abor-
darea co-morbiditãøii, evaluãri periodice š.a.) ši cã medicul nu trebuie sã-ši
epuizeze eforturile niciodatã într-o singurã direcøie.

Deši introducerea unui capitol de fiziologie a secreøiei ši acøiunii insulinei
ar putea atenua caracterul practic al cãrøii, cred cã cei care sunt interesaøi ši de
aceste aspecte vor gãsi ceea ce doresc, iar cei în crizã de timp pot sã-l "sarã".

Este o onoare pentru mine faptul cã D-l Prof. Nicolae Hâncu a acceptat
colaborarea ši coautoratul la aceastã carte. Nu štiu ce poate fi mai reconfor-
tant profesional decât sã apari pe coperta unei cãrøi alãturi de maestrul tãu. De
asemenea, le muløumesc celor douã colege ale mele, d-na dr. Gabriela Roman
ši d-šoarei Mirela Pop pentru excelentele capitole cu care au participat la
aceastã carte, remarcabile ši pentru faptul cã aceste capitole reflectã o realã
experienøã personalã.

Nu în ultimul rând, le sunt recunoscator d-nei dr. Monica Negrean ši d-nei
Cristina Zegreanu pentru indispensabilul ajutor pe care mi l-au dat în
redactare.

Le suntem recunoscãtori reprezentanøelor Aventis-România, Lilly-România,
NovoNordisk-România ši Romdiamed pentru generoasa ši dezinteresata
susøinere a editãrii acestei cãrøi.

P.S 
În luna august 2003 la lista nedreptãøilor care au marcat destinul acestui om

aparte, Profesorul N. Paulescu, s-a mai adãugat una. Dupã îndelungi eforturi,
Prof. N Hâncu, în numele Federaøiei Române de Diabet, Nutriøie ši Boli
Metabolice, a reušit includerea în calendarul Federaøiei Internaøionale de
Diabet (IDF) a "Premiului Paulescu", a cãrui primã decernare urma sã aibã loc
cu ocazia celui de al XVIII-lea congers al IDF de la Paris. Cu aceeaši ocazie
urma sã fie dezvelitã ši o placã comemorativã, în numele Societãøii Române
de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice, la istoricul spital Hotel Dieu, unde
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Prof. Paulescu ši-a început cariera, alãturi de Prof. Lanceraux, mentorul sãu.
În ajunul acestor festivitãøi un articol apãrut într-un ziar parizian a readus vehe-
ment în discuøie controversata activitate politicã a Prof. Paulescu din deceniile
2 ši 3 ale secolului trecut, fapt care a dus la anularea celor douã momente
menite sã repare parøial o injustiøie majorã. Nu am nici abilitatea nici intenøia de
a perora pe marginea unui subiect atât de delicat cum este antisemitismul.
M-am strãduit sã citesc cãrøile "nemedicale" ale Prof. Paulescu (pãstrate din
fericire în fondul Bibiotecii Universitare "Lucian Blaga" din Cluj) ši recunosc
faptul cã ele pot fi de-a dreptul šocante pentru cititorul de astãzi. Cred însã cã
acestea trebuie neapãrat analizate în contextul politic, istoric, social ši eco-
nomic al anilor '20. Pe de altã parte însã, caracterizarea lapidarã fãcutã
Profesorului de cãtre un filosof ši comentator politic contemporan nouã, ca
"fascist ši rasist" o consider simplistã, nedreaptã ši prin acestea, inacceptabilã.
Cineva care a definit naøionalismul ca "... iubirea naturalã care-i leagã între
dânšii pe membrii unei naøii. Baza naøionalismului este familia, iar suprema
formã naturalã e neamul... Bestial nu este naøionalismul încadrat în iubirea
socialã a neamului tãu; bestial devine cel care rupt de aceastã comunitate de
iubire, alunecã în aventura revoluøiilor sângeroase, împotriva familiei ši nea-
mului... " merita mult mai mult...

Alãturat reproducem comentariul Prof. G. Bolli, primul deøinãtor al premiului
IDF “N. C. Paulescu” decernat cu ocazia celui de al II-lea Congres al Federaøiei
Române de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice, Satu Mare, nov. 2003.

Ioan Andrei Verešiu
Ian. 2004
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Comment about Paulescu's discovery of insulin

A few years ago I fell in love with the fascinating book by Michael Bliss "The disco-
very of Insulin". Going through the historical chapters, I was impressed by the intuition
and determination of Frederick Banting, the generous help of J.J.R. Macleod and
James Collip, whose work ultimately resulted into the formulation of a pancreatic extract
suitable for injection into humans.  This resulted as the discovery of the most life
saving drug of mankind.  At the time I read the Bliss' book, I had no idea of the role
played by Nicolae Paulescu in the history of discovery of insulin.  Although his name
was mentioned, Bliss did not expand on the work of Paulescu considerably and I was
left with the impression that Paulescu belonged to the quite large group of people of
those who were "close to discover insulin but eventually didn't".

It has been only in November 2003 that I understood the real contribution of Nicolae
Paulescu to the discovery of insulin after reading his original paper "Recherche sur le
rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive" (published in Archives Internationales de
Physiologie 17:85-103, 1921), kindly donated to me by Prof. Pierre Lefebvre from
Liege, the city where Paulescu's paper was printed on 31st August 1921.  It is difficult
to express the surprise, the admiration and the enthusiasm for the experiments
described by Paulescu.  It is clear that in November 1920, Paulescu already made the
"perfect" experiment where he injected a dog with diabetes (secondary to pancreatec-
tomy which he had done himself) an extract of pancreas from another dog.  He shows
in a table the decrease of initial hyperglycaemia after the injection of pancreatic extract
and its subsequent rebound with time, thus proving not only the blood glucose lower-
ing effect of his extract but also the time action profile of his extract.  In addition,
Paulescu has proven that the effect of the pancreatic extract is not limited to blood and
urinary glucose, but extends to ketone body metabolism and protein metabolism as
well.  In other words, Paulescu has fully elucidated the key role of internal secretion of
pancreas on multiple metabolic pathways.  In the same paper, Paulescu describes
several other experiments all confirmatory of the previous experiment thus proving con-
sistency of his experimental work.

Paulescu did not make his pancreatic extract available for use in humans affected by
diabetes mellitus.  The Toronto group in 1922 did it.  Therefore Banting and Macleod
got the Nobel Prize.  Interestingly, the committee gave the prize not for the discovery of
insulin but for making it available to humans.  Therefore, the question of "discovery" of
insulin is still open.

Without starting or reiterating the old dispute on the individual merits of the discovery
of insulin, I think that it is time to value the pioneering work of Paulescu who has
preceded that of Banting and his Canadian colleagues by at least one year.  The scien-
tific, methodological and research approach by Paulescu to the problem of the pancre-
atic extract is impressive, and the elegance of his convincing paper simply astonishing.

I believe that Nicolae Paulescu should be recognised as the scientist who has first
demonstrated beyond any doubt the blood glucose lowering effects  of a pancreatic
extract in animals (in addition to the effects on ketone body and protein metabolism).
Banting and the Toronto group remain the people who "re-discovered" insulin and made
it available for use in humans.

Prepared on 29 Dec 03 for N. Hancu
Prof. Geremia B. Bolli
Di.M.I.
University of Perugia
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2. INSULINA

Insulina, hormonul hipoglicemiant produs de celulele ß din pancreasul
endocrin, este o proteinã de dimensiuni relativ mici, pe care baza de date
SCOP (Structural Classification of Proteins) o încadreazã in clasa "Proteine
mici, Grupa Insulin-like". Este formatã din douã lanøuri polipeptidice, care
însumeazã 51 de aminoacizi. În soluøie, în funcøie de concentraøie ši de pH, se
gãsešte sub formã de monomeri, dimeri ši hexameri, care au forma unor
cristale romboedrice. Tendinøa la oligomerizare produce mici variaøii ale
lanøurilor laterale ši ale lanøului central, ca rezultat al constrângerilor pe care le
impune structura cuaternarã structurii terøiare, însã care nu influenøeazã activ-
itatea moleculei (3). Deši dupã primele cercetãri s-a crezut cã insulina are o
greutate molecularã mai mare (aprox. 12.000 daltoni), s-a constatat ulterior cã
aceasta se datora oligomerizãrii ši cã greutatea realã este de 5.808 daltoni.

S-au constatat interesante asemãnãri structurale ale insulinei cu doua alte
polipeptide ši anume relaxina ši bombyxina-II, ceea ce poate oferi ocazia unor
speculaøii filogenetice. Relaxina este un hormon care intervine in travaliu (pro-
duce o "relaxare" a simfizei pubiene), produce "acomodarea" uterului ši influ-
enøeazã motilitatea spermatozoilor. Este formatã din douã polipeptide cu 24 de
aminoacizi ši are o structurã terøiara foarte asemanãtoare cu insulina.
Bombyxina-II a fost descoperitã la viermele de mãtase (Bombyx mori) ca un
peptid de origine cerebralã care produce reducerea concentraøiei trehalozei
(principalul glucid la aceastã specie) în hemolimfã ši induce meioza in ovar.
Similitudinea structuralã cu insulina este de 50% pentru lanøul A ši de 32%
pentru lanøul B ši este primul polipeptid insulin-like descris la nevertebrate (4).

Structura primarã a insulinei (anexa 1) a fost descrisã în 1955 de cãtre F.
Sanger (Premiul Nobel în 1959)(3).

Molecula de insulinã este formatã din douã lanøuri polipeptidice, lanøul A acid
(fig.2.2), format din 21 de aminoacizi ši lanøul B, bazic (fig.2.3), format din 30
de aminoacizi. 

Cele douã lanøuri sunt unite prin douã punøi disulfidice, Cis A 7 - Cis B 7 ši
Cis A 20 - Cis B 19, iar lanøul A mai are o punte disulfidicã "internã" Cis A 6 -
Cis A 11. Lanøul A este o strucurã aparent compactã în jurul cãreia este înfãšu-
rat lanøul B. În tabelul 2.1 sunt redate diferenøele în structura primarã a insu-
linei la mai multe mamifere.

Tabelul 2.1. Diferenøele în structura primarã a insulinei la 
mai multe mamifere.
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Monomerul de insulinã este o structurã globularã cu un "nucleu" hidrofob ši
o manta formatã în principal din aminoacizi polari însã având ši douã zone
hidrofobe care în cursul dimerizãrii ši hexamerizãrii sunt acoperite. 

Insulina folositã iniøial era în stare amorfã, pânã în 1925 când Abel a reušit
pentru prima datã cristalizarea insulinei, iar nouã ani mai târziu Scott a
descoperit faptul cã cristalele romboedrice sunt complexe de Zn-insulinã.
Analiza cristalelor cu raze X s-a fãcut iniøial cu o rezoluøie de 2,8 Å (Hodgkin
1969) ajungându-se apoi pânã la 1,1 Å (1981). Hexamerul de insulinã este for-
mat din asamblarea a trei dimeri de insulinã în jurul a doi ioni de Zn, situaøi la
o distanøã de 17 Å, în directã relaøie cu His B 10 din fiecare dimer.

Lanøul A are douã regiuni anti-paralele care formeazã un alfa-helix imper-
fect, stabilizate prin legãtura disulfidicã internã, iar cele douã extremitãøi,
-COOH ši NH2 sunt situate în acelaši plan. Lanøul B are de asemenea o con-
formaøie de alfa-helix, iar la nivelul glicinelor din poziøiile B20 ši B23 se produce
rãsucirea acestuia în sens invers ceea ce îi conferã aspectul literei V. Legãtura
disulfidicã A7-B7 este situatã la suprafaøa moleculei, iar legãtura A20-B19 face
parte din nucleul hidrofob (3).

La pH neutru ši la concentraøii fiziologice (aprox 1ng/ml) insulina este dis-
tribuitã sub formã de monomeri (forma activã a hormonului), pentru ca la con-
centraøii mai mari sã formeze dimeri, iar în prezenøa Zn sã se producã
asocierea în hexameri. Formarea dimerilor este mediatã de interacøiunile
hidrofobe dintre mai muløi aminoacizi din lanøul B, care formeazã ši legãturi de
hidrogen cu aceiaši regiune (B24-B26) din molecula vecinã. 

Conformaøia monomerului de insulinã poate avea variaøii de la un cristal la
altul (Derewenda et al cit de 3) datorate în primul rând capãtului NH2 al lanøu-
lui B. Acesta poate avea douã conformaøii exterme, starea "T" în care acest
capãt al lanøului B este desfãšurat ši starea "R" în care capãtul NH2 este o
extensie a lanøului B. Relevanøa acestor modificãri conformaøionale nu este
încã clarã (Nagawa ši Tager 1991).

Analiza cristalograficã a monomerului nativ de insulinã este imposibilã
datoritã faptului cã la concentraøii necesare formãrii cristalelor insulina este
întotdeauna dimerizatã. Conformaøia moleculei de insulinã care se regãsešte
practic în toate cristalele, ši deci ši în circulaøia sanguinã, este cea din dimerul
simetric (molecula 2, conform convenøiei din China, faøã de molecula 1, din
dimerul asimetric).

Hexamerul de insulinã este toroidal ši foarte stabil. Granulele secretorii
mature din celulele ß-pancreatice conøin arii dense de aprox 50Å diametru, cu
o conformaøie asemãnãtoare cu a cristalului hexameric de insulinã. S-a propus
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astfel cã hexamerul cu doi ioni de Zn este forma de depozitare a insulinei,
aceastã formã rãspunzând atât criteriului de eficienøã a depozitãrii ši ferind în
acelaši timp insulina de acøiunea enzimelor proteolitice (Blundell et al 1972).
Studii ulterioare (prin rezonanøã magneticã nuclearã) au demonstrat faptul cã
hexamerul 2 Zn-insulinã mai conøine un locus, în centrul hexamerului, în care
este legat un ion de Ca, care are de asemenea un efect stabilizator. 

Fenolul este folosit ca ši conservant în preparatele comerciale de insulinã
(0,2%) ši poate uneori sã transforme cristalele romboedrice în structuri mono-
ciclice (prin "desfãšurarea" lanøurilor B).

La concentraøii de 10 ori mai mari ale Zn decât cele necesare cristalizãrii
insulinei ši când în locul fosfatului se folosešte acetatul ca soluøie tampon, pro-
dusul devine insolubil la pH de 7,4. Cu aceastã tehnologie au fost produse
douã insuline cu efect prelungit, insulina "Ultralente®", forma cristalinã ši cu
efect mai îndelungat ši insulina "Semilente®", forma amorfã cu un efect mai
scurt.

Amestecarea insulinei cu protamina, în prezenøa Zn, fenolului sau meta-cre-
zolului produce un precipitat. Acest precipitat a fost realizat pentru prima datã
de cãtre Hagedorn ši colaboratorii la Copenhaga în încercãrile de a prelungi
efectul insulinei administratã subcutan. Ei au constatat cã acest precipitat,
obøinut prin titrare, are o solubilitate minimã la pH-ul fiziologic ši faptul cã în
cursul titrãrii se produce un moment în care proporøia este cea potrivitã, pe
care Hagedorn l-a numit "izofan". Analiza chimicã ulterioarã a acestui precipitat
aratã o proporøie de doi ioni de Zn ši 22 de molecule de fenol per hexamer ši o
moleculã de protaminã la 8,5 monomeri de insulinã (Derewnda et al, 1989).
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3. FIZIOLOGIA SECREØIEI ŠI ACØIUNII INSULINEI

3.1. Elemente de embriogenezã ši morfopatologie a    
pancreasului endocrin

Studiul morfologiei macro- ši apoi microscopice a pancreasului a fost o pre-
ocupare a anatomištilor mult înainte de a se face vreo legãturã între acesta ši
diabetul zaharat. Spre exemplu, au trecut zeci de secole de la descrierile pan-
creasului fãcute de cãtre "šcoala hippocraticã" ši pânã la descrierea "diabetu-
lui pancreatic" de cãtre von Mehring ši Minkowski ši au trecut mai mult de 50
de ani de la descoperirea insulelor, care-i poartã numele, de cãtre Paul
Langerhans, pânã la recunoašterea rolului lor în secreøia endocrinã a pan-
creasului. Oarecum la fel, deši embriogeneza pancreasului era relativ bine
cunoscutã, primele cercetãri datând din  ‘60, progresele fãcute în ultimul dece-
niu în geneticã încep abia acum sã dezvãluie mecanismele moleculare ale
diferenøierii, proliferãrii, dezvoltãrii funcøiilor specifice ši supravieøuirii celulelor
pancreatice. Deši ar putea sã parã ca øinând de domeniul cercetãrii zise fun-
damentale, ši deci având un interes "limitat" pentru practicieni, pe cunoašterea
acestor mecanisme se bazeazã conceptul de "plasticitate" a pancreasului, cu
importante implicaøii etio-patogenetice ši terapeutice. 

La ora actualã eforturile cercetãtorilor sunt concentrate în direcøia
identificãrii (1):

- celulelor stem ši a celulelor progenitoare pancreatice, capabile de
auto-regenerare ši de diferenøiere specificã;

- semnalelor care genereazã proliferarea anumitor celule progenitoare
pancreatice specifice;

- semnalelor de "instruire" care induc diferenøierea celulelor stem ši/sau a
celulelor progenitoare în celule ß-pancreatice, capabile sã secrete în mod
fiziologic insulina.

Embriogeneza pancreasului începe în sãptãmânile 4-5 prin formarea celor
doi muguri pancreatici, ventral ši dorsal, din celulele endodermale ale epiteliu-
lui intestinului primitiv (2). În sãpt. a 7-a se produce fuziunea celor doi muguri,
care vor forma capul ši, respectiv, corpul ši coada pancreasului. Din sãpt. 8-9
pot fi identificate deja toate cele patru tipuri de celule endocrine (dispersate ši
nereunite încã în insule Langerhans), iar din sãpt. 10-12 sunt prezente ši struc-
turile acinare exocrine (cu granule de zimogeni). Semnalele de iniøiere a "pro-
gramului pancreatic" au ca øintã reprimarea unei familii de gene (hh) respon-
sabile de dezvoltarea intestinului. Aceste semnale sunt activina- B ši factorul
de creštere a fibroblaštilor (FGF) secretate de cãtre notocord, cel puøin pentru
mugurele dorsal (1). În tranziøia de la endoderm la structurile pancreatice inter-
vin mai muløi factori de transcripøie, dintre care doar o parte sunt cunoscuøi
(pdx-1, p-48, pax-4, pax-6, beta 2, Nkx 2.2, Nkx 6.1) (3) (fig. 3.1)
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Fig 3.1. Factorii de transcripøie care intervin în formarea
structurilor pancreatice (3).

Fig. 3.1 Etapele diferenøierii celulelor pancreatice (p48, pax6, ipf1/pdx1,
Nkx2.2, Nkx6.1 = factori de transcripøie, E = ziua de viaøã embrionarã, P1 =
prima zi post-natal) (3,4)

O parte dintre factorii de transcripøie intervin ši în dezvoltarea sistemului ner-
vos, între aceštia ši mugurii pancreatici, fiind o strânsã relaøie de vecinãtate în
primele faze ale embriogenezei (3) Existã ši alte similaritãøi între embriogeneza
celulelor pancreatice endocrine ši neurogenezã (2, 4). De altfel, în evoluøia filo-
geneticã, peptide înrudite cu insulina se gãsesc în neuronii giganøi ai sistemu-
lui nervos al nevertebratelor ši sunt implicate în procesul de creštere, pentru
ca apoi aceste peptide sã fie prezente în celule endocrine dispersate în canalul
alimentar, iar insulele Langerhans sã aparã abia la vertebratele primitive (2).
Unele caracteristici electrofiziologice ale celulelor mature mai sunt prezente
doar la nivelul neuronilor (Dean P.M., Matthews E.K., 1970, cit de 2).

Factorul de transcripøie Ipf1/Pdx1 (insulin promoter factor1/pancreatic duo-
denal homeobox factor 1) este necesar ši ulterior, pentru a menøine fenotipul
caracteristic celulei ß, (printre altele, secreøia de insulinã ši expresia trans-
portorului de glucoza GLUT 2). Este de menøionat faptul cã în patru dintre cele
cinci tipuri de diabet zaharat de maturitate cu debut la tineri (MODY), sub-
stratul genetic corespunde unor factori de transcripøie ši, de asemenea, mai
muløi factori de transcripøie par a fi implicaøi în patogeneza diabetului zaharat
tip 2 (5).
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Aša-zisa "plasticitate" a pancreasului endocrin se definešte ca fiind capaci-
tatea acestuia de a-ši adapta masa de celule în vederea asigurãrii home-
ostaziei glicemice optime (6). Aceastã caracteristicã a fost observatã atât în
condiøii fiziologice (sarcina), cât ši patologice (obezitate, diabet) ši ea se rea-
lizeazã printr-un echilibru dinamic între crešterea masei de celule (prin repli-
care ši neogenezã) ši scãderea ei (în principal prin apoptozã). Fig. 3.2.

Fig. 3.2. Mecanismele prin care se realizeazã plasticitatea ši
menøinerea masei de celule  ß-pancreatice.

Aša cum se vede din figura de mai sus, masa de celule existentã la un
moment dat este heterogenã din punct de vedere al capacitãøii de dife-
renøiere/proliferare. Masa de celule senescente, deši ši-a pierdut capacitatea
de diferenøiere, continuã sã fie funcøionala pentru o lungã perioadã, chiar dacã
la parametri diferiøi de celulele tinere. 

Al doilea grup major de mecanisme, cu efect determinant asupra
masei/funcøiei-celulare, sunt cele responsabile de moartea celularã. Aceasta
se produce prin apoptoza ši/sau necrozã. 

Necroza este rezultatul unei disfuncøii celulare acute, care duce la crešterea
rapidã a volumului celulei, ruperea membranei celuare ši dispersarea în spa-
øiul extracelular a conøinutului acesteia, fiind afectate astfel ši celulele vecine ši
generând un efect chemotactic pentru celulele proinflamatoare (7). Acest
proces morfopatologic este caracteristic tipului 1 de diabet, autoimun, ši este
paralel cu ceea ce a fost descris de cãtre Gepts W în 1965 ca ši insulitã, adicã
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infiltrarea limfocitarã a insulelor Langerhans ši cu prezenøa marker-ilor circu-
lanøi ai agresiunii autoimune îndreptatã împotriva antigenelor celulelor.
Intensitatea procesului de distrucøie a celulelor este variabilã, el fiind aproape
complet la un an de la debutul diabetului, atunci când debutul se produce
înainte de pubertate, ši mult mai atenuat când debutul se produce dupã vâr-
sta de 20 de ani. Existã deci o heterogenitate a susceptibilitãøii celulelor la
agresiunea inflamator/imunã, produsã de factori (inductori sau protectori) care
ar putea fi manipulaøi în scop terapeutic (7).

Apoptoza (moartea celularã "programatã") este un proces mult mai
complex, activ, implicând un consum energetic ši care este dirijat de sem-
nale/receptori specifici, bine conservaøi în evoluøia filogeneticã. Morfologic con-
stã în condensarea cromatinei nucleare, reducerea volumului celulei ši for-
marea corpilor apoptotici care sunt apoi fagocitaøi, prevenindu-se astfel
dispersarea conøinutului celulei în interstiøiu ši deci amorsarea unui rãspuns
inflamator/imun (8). Dacã necroza este un proces caracteristic diabetului
zaharat tip 1 autoimun, apoptoza este mecanismul principal prin care se
produce reducerea masei de celule   în diabetul zaharat tip 1 ši - foarte
probabil - ši în diabetul zaharat tip 2 (7, 8) (fig 3.3).

Fig 3.3. Mecanisme de inducere a apoptozei celulelor ß pancreatice.
(Chandra J et al, Diabetes, 50, 2001)

În tabelul 3.1 sunt redaøi câøiva dintre inductorii apoptozei  ß-celulare ši
efectorii acestora

δ



14

Tabelul 3.1. Inductori ai apoptozei celulelor  ši efectorii acestora (7, 8)

Un alt mecanism care poate influenøa masa de celule   [masa de celule   =
volumul relativ al celulelor ß(% din pancreas) x masa pancreasului] existentã
la un moment dat este hipertrofia acestora, indusã de diverši stimuli. Ea poate
fi tranzitorie ši ar putea fi deci un mod mai "economicos" de adaptare pentru
cã în acest caz "plasticitatea" nu implicã replicarea/neogeneza ši apoptoza (6).

Pe lângã mecanismele mai sus descrise, masa ši funcøia celulelor sunt
influenøate ši de mai muløi factori hormonali ši metabolici. (tabelul 3.2).

Tabelul 3.2. Factori hormonali ši metabolici care inhibã sau
stimuleazã masa/funcøia celulelor   (9).
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(Abrevieri: AGL= acizi graši liberi, IL-1= interleukina 1, IFN- =interferon-,
IGF-I, IGF-II=factorii de creštere insulin-like I,II, GH= hormonul de creštere,
PRL= prolactina, PL= hormonul lactogen placentar, TGF= transforming growth
factor, HB-EGF= proteina factor de creštere epidermal-like, care leagã hepari-
na, aFGF= factorul de creštere fibroblastic acid, VEGF= factorul de creštere
vascularã endotelial, PDGF= factorul de creštere derivat din trombocite, HGF=
factorul de creštere hepatocitar/scatter factor, GLP-1= polipeptidul glucagon-
like 1, GIP= polipeptidul gastroinhibitor, IAPP= polipeptidul insular amiloidic
(amilina), CCK= colecistokinina, NGF= factorul de creštere nervoasã, NT-3=
neurotrofina-3, Pref-1= factorul preadipocitar 1, FA-1= antigenul fetal 1, PSP=
proteina calculilor pancreatici, PTP= proteina pancreaticã filiformã.)

Insulele Langerhans, la adult, sunt în numãr de aprox. 1 milion (reprezen-
tând 3% din masa totalã a pancreasului), conøin aprox. 3000 de celule
endocrine fiecare, au un diametru mediu de 140  m ši sunt distribuite printre
acinii exocrini, fiind mai dense la nivelul cozii pancreasului ši mult mai rare în
porøiunea posterioarã a regiunii cefalice (care este bogatã în celule PP ši
provine embriologic din mugurele pancreatic ventral) (2,10). Au un "miez" for-
mat din celule   (70-80 % din masa de celule endocrine) ši o "manta" formatã
din celulele A (care secretã glucagon ši constituie 15-20% din masa endo-
crina), celulele D (secretã somatostatina ši au o proporøie relativã de 5-10%) ši
celulele PP (secretã polipeptidul pancreatic ši au o proporøie relativã de
15-25%) (2). Aceastã arhitecturã a insulelor precum ši vascularizaøia de tip
portal a acestora, în care celulele ß sunt dispuse în amonte, iar celelalte celule
endocrine ši acinii exocrini în aval, constituie suportul morfologic al relaøiilor de
tip paracrin între acestea ši anume, efectul trofic al insulinei asupra acinilor
exocrini ši supresia secreøiei de glucagon de cãtre insulinã (ceea ce explicã
atrofia pancreasului exocrin ši lipsa supresiei secreøiei de glucagon în diabetul
tip 1) (3).

Tabelul 3.3. Principalele caracteristici morfo-funcøionale ale celulelor
pancreasului endocrin (2, 10).

º
º
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Din punct de vedere al morfopatologiei "clasice", modificãrile pancreasului
în diabetul zaharat tip 1 pot fi considerate ca având puøine elemente caracte-
ristice. "Insulita", adicã infiltrarea limfo-monocitarã a insulelor Langerhans
(observatã încã de cãtre von Mehring), este un proces distribuit neuniform, pe
aceiaši secøiune putând chiar sã lipseascã sau sã fie prezentã doar în unele
insule (de obicei aparøinând aceluiaši lobul exocrin) (11). La un an de la debu-
tul diabetului tip1 se pot constata insule în care celulele ß lipsesc complet (în
aprox 70% dintre insule), insule cu populaøia de celule   intactã ši insule cu infil-
tratul limfo-monocitar. Se mai pot observa o moderatã atrofie a pancreasului
exocrin ši uneori o moderatã fibrozã interstiøialã, ambele fiind nespecifice ši
inconstante. Progresele importante s-au fãcut însã în ultimele douã decenii ši
au fost datorate studiilor de imunohistochimie (12,13) care au relevat faptul cã
celulele ß (nu ši celulele A, D ši PP) ale pacienøilor cu diabet tip 1 exprimã la
suprafaøa lor molecule din clasa II a complexului major de histocompatibilitate
HLA (98% dintre acešti pacienøi au alelele DR3 ši/sau DR4), deši acestea nu
sunt prezente în mod normal la suprafaøa celulelor endocrine. Aceastã modifi-
care transformã celulele ß în celule care pot prezenta autoantigeni sau
autoantigeni modificaøi limfocitelor T-helper autoreactive (care, secretând
diverse citokine, activeazã prin mecanisme paracrine macrofagele ši
limfocitele T citotoxice), devenind astfel øinte ale unui proces de agresiune
autoimunã prin inducerea apoptozei sau a necrozei acestora. Aceleaši modi-
ficãri, dar de intensitate mai redusã au fost descrise ši în diabetul autoimun cu
debut tardiv (LADA) (2).

În ceea ce privešte morfopatologia pancreasului în diabetul zaharat tip 2,
variaøiile cantitative privind numãrul, volumul ši conøinutul în granule secretorii
ale celulelor endocrine, constatate în diverse studii, nu pot fi considerate ca ši
caracteristice, probele studiate provenind de la loturi inomogene ca vârstã,
vechime a diabetului, indice de masã corporalã. Relativ caracteristicã este
însã aša zisa "amiloidoza" insularã (remarcatã de Opie E.L în 1900), datoratã
depunerii extracelulare, strict limitatã la nivelul insulelor care conøin celule ß, a
unui material amorf care s-a dovedit a fi format dintr-un polipeptid fibrilar de-
numit "polipeptidul insular amiloid" sau "amilina". Acest polipeptid este prezent
ši în granulele secretorii ale celulelor ß ši face parte din familia calcitoninei

Proporøia
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(care mai include polipeptidul înrudit cu gena calcitoninei, CGRP ši
adrenomedulina) (14, 15, 16). Dacã între cantitatea de amilinã insularã ši vâr-
sta pacienøilor cu diabet zaharat tip 2 s-a constatat o relaøie direct proporøio-
nalã, mai puøin clare sunt relaøiile cu vechimea diabetului ši severitatea aces-
tuia (2). Cel puøin în studii experimentale, s-a constatat faptul cã depunerea de amilinã
este uniformã ši severitatea ei se coreleazã invers cu masa de celule β, α ši δ (17).

3.2. Biosinteza insulinei

Biosinteza insulinei se desfãšoarã dupã modelul de acum destul de bine
cunoscut al sintezei hormonilor polipeptidici. De altfel, celula ß dispune de
organitele specifice acestui scop ši anume un reticul endoplasmic rugos abun-
dent ši granule secretorii. Semnalul inductor (glucoza), acøionând la nivelul
regiunii promotoare a genei proinsulinei, situatã pe braøul lung al cromozomu-
lui 11, iniøiazã sinteza de ARN mesager ši transcripøia preproinsulinei (un pro-
hormon cu 110 aminoacizi), care apoi este translatatã la nivelul reticulului
endoplasmic rugos ši scindatã în proinsulinã. Aceasta la rândul ei, este trans-
portatã în aparatul Golgi, care are un mediu bogat în Zn ši Ca ši unde se
formeazã granulele de secreøie imature. În interiorul acestor granule proinsuli-
na este scindatã, de cãtre endopeptidazele legate de membranã, în produši de
scindare succesivã (proinsulinã scindatã la nivelul aminoacizilor 65,66 ši proin-
sulinã scindatã la nivelul aminoacizilor 32,33, din care apoi sunt îndepãrtaøi
aminoacizii adiacenøi locului de scindare), pentru ca în final sã rãmânã insuli-
na ši peptidul C (conecting peptide) (fig 3.4).

Fig. 3.4. Procesarea proinsulinei
Granulele care conøin cristale de insulinã (hexameri având în centru un atom

Lanøul A

C

C

Lanøul A

Lanøul B

Lanøul B
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de Zn) sunt numite granule mature. Cristalizarea hexamericã a insulinei are
probabil scopul de a stabiliza moleculele ši de a stopa acøiunea peptidazelor.
Aceste granule pot rãmâne în compartimentul de depozitare a insulinei, pot fi
absorbite în granule mai mari unde insulina este degradatã prin crinofagie, sau
secretate prin exocitozã. Întreg acest proces de biosintezã dureazã aprox
douã ore (din care 5-10 min revin transcripøiei ši scindãrii preproinsulinei în
proinsulinã, 30 min formãrii granulelor secretorii imature ši aprox. 60 min.
scindãrii proinsulinei în insulinã ši peptid C).

Pragul de concentraøie al glucozei care stimuleazã sinteza proinsulinei, este
mai mic decât cel necesar secreøiei insulinei, ceea ce, în condiøii fiziologice,
previne depleøia completã de insulinã a celulelor ß (18). Stimularea sintezei de
proinsulinã de cãtre glucozã ši aløi secretagogi depinde de capacitatea celulei
ß de a genera ATP, iar cuplarea stimulului metabolic cu biosinteza este asigu-
ratã de crešterea concentraøiei intracelulare de K.

Studierea mutaøiilor naturale ši a celor induse artificial ale moleculei de
insulinã au contribuit la elucidarea unor aspecte ale biosintezei ši acøiunii aces-
teia (19). Au fost identificate câteva familii în care unii membrii aveau o mutaøie
punctiformã în gena insulinei, ceea ce genera molecule de insulinã modificate
ca structurã primarã (Val-A3 era înlocuitã cu Leu, Phe-B24 înlocuitã cu Ser ši
Phe-B25 înlocuitã cu Leu), care au o imunoreactivitate practic identicã cu
insulina normalã, însã cu o capacitate de legare de receptori mult redusã.
Indivizii cu aceastã mutaøie, transmisã autosomal dominant, au forme ušoare
de diabet sau scãdere a toleranøei la glucozã. Fiind heterozigoøi, acešti pacienøi
secretã ši molecule normale de insulinã însã au o hiperinsulinemie evidentã
datoritã remanenøei prelungite în circulaøie a moleculelor de insulinã anormalã.
A fost de asemenea descrisã la membrii câtorva familii cu hiperproinsulinemie
asimptomaticã o mutaøie în molecula de proinsulinã (Arg-65 înlocuitã cu His)
care altereazã procesarea intra ß-celularã a acesteia (nerecunoašterea locu-
lui de clivare a lanøului A de peptidul C). 

3.3. Secreøia insulinei

Procesul de biosintezã a insulinei se încheie cu formarea granulelor secre-
torii mature care conøin insulina biologic activã. Fiecare celulã ß conøine
aproximativ 13,000 de granule secretorii (20). Calea principalã de eliberare a
insulinei din celulele ß în spaøiul interstiøial este exocitoza Ca2+-dependentã a
granulelor secretorii. Studii efectuate în ultimul deceniu au reušit sã descifreze
mai multe dintre complexele evenimente ale procesului pre- ši post-exocitotic
în celulele endocrine (21). 

Stimulul fiziologic al secreøiei de insulinã, glucoza, produce la concentraøii în
domeniul normalului, oscilaøii ale potenøialului de membranã între platouri de
depolarizare (peste care se suprapun secvenøe de potenøiale de acøiune) ši
intervale inactive de repolarizare (22), care sunt consecinøa unor oscilaøii ale
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concentraøiei intracelulare a Ca2+ ši care se materializeazã în secreøia pulsato-
rie a insulinei. Activitatea electricã a celulelor ß este liniar dependentã de con-
centraøia glucozei ši atunci când aceasta depãšešte aprox 360 mg/dl descãr-
carea potenøialelor de acøiune devine practic continuã.

La nivelul membranei celulelor ß au fost identificate cel puøin 10-20 de tipuri
de canale ionice dintre care cele mai importante în secreøia insulinei sunt
canalele de K+-ATP dependente ši canalele de Ca2+ dependente de voltaj.
Canalele de K+-ATP dependente sunt spontan deschise la concentraøii mici ale
glucozei ši prin efluxul ionilor pozitivi de K+ se menøine electronegativitatea
intracelularã caracteristicã potenøialului de repaus. Pãtrunderea glucozei în
celulele ß, prin intermediul transortorilor GLUT 2 ši apoi glicoliza genereazã
crešterea concentraøiei de ATP (ši scãderea celei de ADP) ceea ce are ca o
primã consecinøã închiderea canalelor de K+-ATP dependente scãderea elec-
tronegativitãøii intracelulare, deschiderea canalelor de Ca2+ dependente de
voltaj ši influxul ionilor de Ca2+ ši declanšarea depolarizãrii. ATP-ul acøioneazã
ca ši un blocant al canalelor de K+ în timp ce Mg-ADP produce deschiderea
acestora. Celula ß depolarizatã mai poate rãspunde ši la aløi stimuli electro-
genici cum este arginina care are o moleculã puternic electropozitivã ši care
are un efect minor asupra secreøiei de insulina la concentraøii mici ale
glucozei însã acest efect devine major la concetraøii mari ale glucozei, atunci
când canalele de K+ sunt complet închise (23) (fig 3.5)

Fig 3.5. Modificãrile electrofiziologice produse de stimularea
celulei ß. (23)
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Canalul de K+ (inwardly - rectifying potassium channel) este format din patru
subunitãøi ši existã douã tipuri de astfel de canale: Kir 6.1 ši Kir 6.2. Primul este
prezent în celulele musculare netede vasculare ši în astrocite ši are caracte-
ristici diferite faøã de cel de al doilea, care este prezent în majoritatea celulelor.
Fiecare canal de K+-ATP dependent este asociat cu un receptor pentru sul-
fonilureice (SUR), structurã polipeptidicã complexã care face parte din familia
transportorilor numiøi "caseta care leagã ATP "(ATP binding casette ABC). (fig
3.6) 

Fig. 3.6. Topologia membranarã a Kir6.2 ši SUR1 (23). 

S-au descris douã tipuri de astfel de receptori: SUR1, prezenøi în celulele ß
ši α pancreatice, în celulele intestinale care secretã GLP-1 ši în neuroni, ši
SUR2, cu douã subtipuri SUR2A, prezenøi în musculatura scheleticã ši car-
diacã, ši SUR2B în celulele musculare netede.

Grodsky ši col au demonstrat cu mai mult de 30 de ani în urmã
(Endocrinolgy, 1968) faptul cã secreøia de insulinã se desfãšoarã bifazic, cu o
primã fazã de secreøie rapidã (care dureazã 5-10 min), urmatã de o fazã de
secreøie mai lentã însã susøinutã în timp (câteva ore). Faza rapidã de secreøie
poate fi indusã, alãturi de glucozã, ši de aløi stimuli cum sunt sulfonilureicele,
însã pentru faza de secreøie lentã este necesar un stimul metabolic (ex
glucoza, aminoacizi).

Mãsurarea capacitantei membranei celulare (direct proporøionalã cu

Legarea / hidroliza nucleotidelor
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suprafaøa acesteia) este metoda care a permis monitorizarea cu o foarte bunã
rezoluøie temporalã (aprox 1 ms) a dinamicii traficului granulelor secretorii (24).
Alipirea membranei granulelor secretorii de membrana celularã ši deschiderea
porului de secreøie produce o creštere a suprafeøei acesteia din urmã ši astfel
o modificare a capacitanøei care poate fi înregistratã. 

O familie de proteine denumite SNAP (soluble NSF attachement protein,
NSF= N-ethylmaleimide sensitive fusion protein), este implicatã în fuziunea
membranelor. Cele mai importante dintre acestea sunt syntaxina ši SNAP-25,
aparøinând membranei celulare ši synaptobrevina, care øine de membrana
granulelor secretorii. Acestea produc fuziunea membranelor dupã modelul
unui fermoar (22). Aceste proteine, alãturi probabil de proteine din familia
synaptotagminelor ar putea juca rolul de senzori pentru ionii de Ca2+. Un alt
grup de proteine care leagã GTP, proteinele Rab, au de asemenea un rol
important în secreøie, acøionând ca ši "frâne" ale acestui proces (25). În condiøii
experimentale lipsa acestor proteine produce scãderea toleranøei la glucozã.

Din punct de vedere funcøional dar ši spaøial pool-ul de granule secretorii
este format din mai multe compartimente. Imediat sub membrana celularã sunt
situate granulele care constituie compartimentul gata pregãtit pentru secreøie
(readly-releasable pool). Aceste granule pot fi secretate imediat, fãrã nici o
pregãtire (priming) prealabilã. Un al doilea compartiment cuprinde granule
situate în apropierea primului (la o distanøã de aprox un diametru al granulelor)
care pentru a putea fi secretate necesitã "pregãtire". În timp ce secreøia gra-
nulelor din primul compartiment nu necesitã consum energetic, exocitoza celor
din al doilea compartiment este ATP-dependentã (22). Proteinele SNARE nu
intervin numai în fuziunea membranelor, ci ele au ši importantul rol de a
direcøiona influxul de ioni de Ca2+ spre zonele membranei plasmatice vecine cu
granulele secretorii.

Dupã golirea, prin stimulare, a compartimentului "gata pentru secreøie"
capacitatea de secreøie se restabilešte treptat pe parcursul a aprox 1,5 min
necesare reumplerii acestuia din compartimentul imediat vecin (22). Un al
treilea compartiment este format din granulele secretorii situate în citoplasmã
ši care parcurg traseul spre membrana celularã prin mišcãri saltatorii sau prin
difuziune lentã, prin reøeaua microtubularã, în care un rol major îl au kinesi-
nele ATP-dependente. În condiøii experimentale, distrugerea reøelei microtubu-
lare cu vincristinã produce o reducere cu peste 50% a secreøiei de insulinã
indusã de glucozã (26). Aceastã reducere se coreleazã cu o scãdere cu 85%
a mišcarilor saltatorii ale granulelor (22).

Reglarea metabolicã a secreøiei insulinei de cãtre glucozã este mediatã de
modificãrile în concentraøia K+ în spaøiul sub-membranar. Modificãrile concen-
traøiei ADP ši ATP "pregãtesc" granulele pentru secreøie prin modificarea pH-
ului intragranular. Odatã produsã exocitoza membranele granulelor secretorii
sunt endocitate printr-un proces mediat de clathrin.

Relevanøa pentru diabet a proceselor mai sus sumarizate este intens eva-



22

luatã la ora actualã. Perturbãri în glicoliza sau în metabolismul oxidativ ar
putea induce modificãri ale concentraøiei dinamice a ADP ši ATP. Polimorfismul
genelor care codificã canalele de Ca2+ sau alte proteine care participã la exo-
citozã ar putea fi diabetogen. Polimorfismul unei singure nucleotide din gena
care codifica syntaxina s-a dovedit a se asocia cu vârsta de debut ši necesarul
de insulinã la pacienøii cu diabet tip 2 (27). Nu în ultimul rând, acizii graši liberi,
a cãror concentraøie în sângele portal este crescutã la pacienøii cu diabet ši/sau
obezitate ši/sau sindrom metabolic, exercitã de asemenea efecte complexe
asupra secreøiei de insulinã. Prezenøa unui aport de acizi graši liberi este
necesarã pentru secreøia normalã a insulinei. O creštere rapidã a concentraøiei
acestora amplificã secreøia de insulinã indusã de glucozã, prin crešterea con-
centraøiei de acil-CoA ši stimularea unor enzime care intervin în exocitozã.
Expunerea cronicã la concentraøii crescute de acizi graši liberi produce acelaši
efect, dar prin intermediul obezitãøii se reduce efectul stimulator al glucozei.
Crešterea concentraøiei de c-AMP are efect incretinic prin stimularea, via
lipaza hormono-sensibilã din celulele ß, a lipolizei (28).

3.4. Mecanismele de acøiune ale insulinei

3.4.1. Aspecte generale

Insulina este un hormon cu o îndelungatã ontogenezã, în cursul cãreia s-au
"rafinat" efecte metabolice multiple asupra majoritãøii celulelor. În urmã cu mai
mult de o jumãtate de secol Levine ši Col (cit de 29) au emis ipoteza conform
cãreia insulina îši exercitã efectul principal, cel asupra glicemiei, prin facilitarea
transportului glucozei prin membrana celularã, ipotezã confirmatã în 1971 prin
descoperirea de cãtre Roth ši Col a receptorilor insulinei. Ulterior au fost
descrise ši unele dintre etapele post-receptor ale acøiunii insulinei ši în primul
rând fosforilarea resturilor tirozinice a mai multor proteine citozolice, printre
care familia de proteine denumite "substratul receptorului de insulinã" (cel mai
bine cunoscut este insulin receptor substrate-1), principalul generator de sem-
nale intracelulare, precum ši efectul de stimulare a sintezei unui alt mediator
intracelular major, fosfatidilinozitolul 3-fosfat. Au rãmas însã, din pãcate, eveni-
mente produse de acøiunea intracelularã a insulinei incomplet cunoscute ši de
asemenea ši relevanøa lor pentru etio-patogeneza ši tratamentul diabetului.

3.4.2. Receptorii pentru insulinã

Receptorii pentru insulinã sunt structuri polipeptidice complexe care se
gãsesc practic în toate øesuturile vertebratelor, numãrul lor pe suprafaøa unei
celule variind între 40 în cazul eritrocitelor circulante ši 200.000 în cazul
adipocitelor ši al hepatocitelor (30). Gena acestor receptori este localizatã pe
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braøul scurt al cromozomului 19 (19p13).
Precursorii receptorilor (proreceptor) sunt clivaøi post-translaøional în douã

subunitãøi, α ši ß, care se dimerizeazã ši care în drumul lor spre membrana
celularã sunt glicate ši acilate. Receptorul matur este un heterotetramer 2α-2ß.
Subunitãøile α sunt situate extracelular ši conøin locul de legare a insulinei, în
apropierea capãtului NH-terminal. Subunitãøile ß sunt legate de subunitãøile α
prin punøi disulfidice noncovalente ši traverseazã membrana celularã, porøi-
unea intracelularã conøinând resturi tirozinice fosforilate distribuite în trei regiu-
ni importante: regiunea juxtamembranarã, domeniul catalitic ši locul de fosfo-
rilare COOH-terminal (fig. 3.7).

Fig 3.7. Receptorul de insulinã. (30)

Receptorul pentru insulinã face parte dintr-o familie care mai include recep-
torul pentru IGF-1 ši aša-numitul insulin receptor-related receptor (IRR), un
receptor "orfan" pentru care nu s-a identificat încã un ligand. Omologia struc-
turii de aminoacizi în aceastã familie este de 80%.

Subunitatea α a receptorului în stare liberã exercitã un efect inhibitor asupra
kinazelor din zona intracelularã. Fiecare subunitate α are douã locuri de legare
a insulinei, care odatã fixatã produce modificãri conformaøionale ale celor douã
subunitãøi. Regiunea transmembranarã a receptorului are, se pare, rolul de a

Subunitãøile a

S
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stabiliza modificãrile conformaøionale ale subunitãøilor a, induse de legarea
insulinei. Legarea insulinei ši modificãrile conformaøionale ale subunitãøilor a
induc activarea tirozin kinazelor, ceea ce produce autofosforilarea resturilor
tirozinice ale subunitãøilor intracelulare ß (30). Autofosforilarea resturilor
tirozinice din regiunea intramembranarã a subunitãøii ß este absolut necesarã
pentru legarea domeniului fosfo-tirozinic al proteinelor din substratul recep-
torului de insulinã (IRS). Autofosforilarea resturilor tirozinice din zona cataliticã
(aša-numita "regulatory loop") crešte de 10-20 de ori activitatea kinazelor.
Mutaøiile din aceastã serie duc la pierderea activitãøii biologice a receptorului ši
în final la insulinorezistenøã severã. Secvenøa aminoacizilor din aceastã zonã
are similitudini cu cea a altor receptori cum sunt cei pentru IGF-1, IL-4.        

Regiunea COOH-terminalã a subunitãøii ß are funcøii mai puøin bine cunos-
cute ši pare a fi implicatã în activitatea mitogenã a receptorului (29).

Efectul major al legãrii insulinei de receptorii specifici constã în facilitarea
transportului transmembranar al glucozei. Acest efect este prezent însã numai
în musculatura scheleticã, în adipocite ši la nivelul miocardului. Pe de altã
parte însã, insulina stimuleazã sinteza proteicã în toate celulele, acøionând la
nivelul genelor specifice ši favorizând preluarea aminoacizilor ši sinteza lipide-
lor în øesutul adipos, ficat ši musculatura scheleticã ši inhibã lipoproteinlipaza
hormonosensibilã. Insulina inhibã gluconeogeneza la nivelul ficatului ši
rinichilor ši stimuleazã transportul transmembranar al ionilor ši sinteza de ADN
în practic toate øesuturile (fig. 3.8).

Fig 3.8. Efectele insulinei la nivelul øesuturilor periferice (29).
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3.4.3. Cãile de semnalizare postreceptor 

Multitudinea de efecte produse de insulinã în diverse celule poate fi expli-
catã prin activarea unor cãi diferite de semnalizare post-receptor (mesageri
secundari) (29). Douã dintre aceste cãi sunt mai bine cunoscute: calea recep-
tor de insulinã/fosfatidilinozitol-3-kinaza (IRS/PI 3-K) ši calea Ras/proteinki-
naza mitogen activatã (MAPK). 

Substratul receptorului pentru insulinã (IRS-1) este cel mai bine caracterizat
mesager secundar. Face parte dintr-o familie de proteine care include patru
membri (IRS 1-4), care au în comun trei secvenøe: domeniul omolog cu pleck-
strina, domeniul legãrii fosfotirozinei ši domeniul legãrii ansei regulatoare.  

El acøioneazã ca ši substrat ši pentru alte sisteme de receptori cum sunt cei
pentru familia IL 6 (hormonul de creštere, omostatina), IL 2 (IL 2, IL 4, IL 9, IL
13 ši IL 15) ši pentru interferoni (IFN a/ß ši IFN ?) (30). IRS conøine cel puøin 8
locuri de fosforilare a tiroizinei ši cel puøin 30 de locuri de fosforilare pentru
serinã/treoninã. 

IRS-1 poate exercita, paradoxal, un efect inhibitor asupra receptorului de
insulinã, producând insulinorezisetenøã. Astfel de forme de IRS-1 au fost
extrase numai din adipocite ši din celulele musculare striate (sediile insuli-
norezistenøei clinice!). Factorul de necrozã tumoral α (TNF α) induce insuli-
norezistenøã prin efectul inhibitor asupra activitãøii tirozinkinazice a receptoru-
lui de insulinã ši a IRS-1 (31).   

Calea IRS/PI 3-K genereazã PI 3-K, apoi activeazã alte kinaze fosfatidili-
nozitol dependente, printre care proteinkinaza C (PKC) ši, în continuare, alte
kinaze cum este serinã/treoninã (AKT kinaza)(produs al protoomogenei AKT)
care la rândul ei acøioneazã asupra glicogen sintetazei (GSK-3). PKC poate
poate fi activatã ši de diacilglicerol ši ea activeazã la rândul ei MAPK ši pro-
duce transcripøia factorului NF-KB care induce sinteza de proteine. 

Calea Ras/MAPK este implicatã în efectul proliferator ši de creštere al insu-
linei. În fig. 3.9 este redat schematic modul de producere al specificitãøii acøiu-
nii insulinei, iar în fig. 3.10 sunt prezentate cele douã cãi majore de sem-
nalizare post-receptor.
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Fig 3.9. Efectele tisulare specifice ale insulinei (29)

Fig 3.10. Activarea cãilor de semnalizare intracelularã de
cãtre insulinã (29)

Specificitatea acøiunii insulinei

Receptorul
de insulinã

Numãrul de receptori de suprafaøã
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3.4.4. Cãile alternative de semnalizare

În afara modului de acøiune via receptorii specifici ši substratul receptorului
pentru insulinã (IRS), insulina poate produce efecte directe ši asupra altor
proteine membranare sau citosolice. Astfel pp120 este o glicoproteinã
hepatospecificã care regleazã reciclarea receptorilor pentru insulinã (29).
Receptorul pentru hormonul de creštere care leagã proteine ši insulinã (GRB-
IR) produce, sub acøiunea insulinei, o atenuare a rãspunsului la stimularea pe
calea clasicã. Existenøa acestor cãi diferite de semnalizare argumenteazã de
asemenea diversitatea acøiunilor insulinei în diferite øesuturi. 

3.4.5. Transportorii de glucozã

Funcøia majorã a insulinei, aceea de a facilita transportul transmembranar ši
intracelular de glucozã, se exercitã prin intermediul unor proteine complexe
atašate mambranelor celulare ši membranelor organitelor celulare numite
transportori de glucozã (GLUT). Familia de proteine GLUT are opt membri.
Prototipul folosit pentru descrierea acestor proteine este GLUT 4. Acesta este
un lanø polipeptidic cu 12 domenii transmembranare. Prima ansã extracelularã
conøine locurile de glicare, iar capãtul COOH-terminal, intracelular, conøine situl
de fosforilare ši o secvenøã aminoacidicã care faciliteazã endocitoza rapidã a
transportorului (29).

GLUT 1 este prezent ubiquitar ši este implicat în transportul transmembra-
nar al glucozei în condiøii bazale, independent de insulinã. În cele mai multe
celule, aceastã cale este singura prin care se produce influxul de glucozã. 

GLUT 2 este exprimat mai ales de cãtre celulele ß pancreatice ši hepatocite.
El asigurã un flux transmembranar constant de glucozã la glicemii fiziologice
ši la nivelul celulelor ß asigurã cuplarea stimulului glicemic cu secreøia de
insulinã. 

GLUT 3 este prezent mai ales la nivelul sistemului nervos central ši având
o afinitate mare pentru glucozã asigurã eficienøa maximã pentru captarea
glucozei la acest nivel. 

GLUT 4 este majoritar în celulele insulinosensibile, adipocite, celulele
musculare netede ši miocite. El este depozitat în organite specifice, veziculele
GLUT 4. Stimulul insulinic produce translocarea din aceste locuri de depo-
zitare spre membrana celularã (32). Veziculele GLUT 4 parcurg patru etape
evolutive: "înmugurirea", fisiunea, "ancorarea" ši fuziunea cu membrana
celularã (fig. 3.11).
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Fig. 3.11. Formarea veziculelor de GLUT 4 (29)

Mai multe proteine (mai ales din familia SNAP) regleazã aceste procese, un
rol important revenind ši PI-3 kinazei.

GLUT 5 este transportorul pentru fructozã ši este prezent în celulele
membranei epiteliale ale intestinului subøire ši în rinichi.

GLUT 6 este incomplet descris. 
GLUT 7 este transportorul de glucozã la nivelul microzomilor. 
GLUT 8 este modulat de insulinã, însã cu funcøii incomplet cunoscute. 

3.4.6. Efectele metabolice ale acøiunii insulinei

Insulina, ca ši principalul hormon anabolizant, produce efecte asupra tutu-
ror verigilor metabolismului intermediar, detalierea acestora depãšind intenøiile
acestui paragraf. 

3.4.6.1. Efectele asupra metabolismului proteic
Primele observaøii sistematice privind acøiunea insulinei aupra metabolis-

mului proteic (ca ši asupra corpilor cetonici) pot fi considerate ca fiind fãcute
de N. Paulescu. În articolul publicat în Arch. Int. Phisiol. în 31 mai 1921 (cit de
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33) este redatã evoluøia concentraøiei urinare de glucozã ši uree la câinele pan-
createctomizat dupã administrarea extractului pancreatic. Mai târziu, în 1933,
Aschley DW ši col comunicã în J. Clin. Invest. observaøiile privind pozitivarea
bilanøului azotat la pacienøi odatã cu iniøierea tratamentului cu insulinã (cit de
34). Insulina, administratã în doze suprafiziologice, produce o reducere cu
pânã 30% a proteolizei, rezultând astfel o reducere a concentraøiei plasmatice
ši intracelulare a aminoacizilor. Prezenøa aminoacizilor esenøiali este absolut
necesarã pentru realizarea acestui efect al insulinei. În condiøii fiziologice,
dupã un prânz mixt, secreøia prandialã de insulinã produce o creštere cu
10-20% a sintezei proteice. Insulina are deci atât un efect de reducere a pro-
teolizei, cât ši de creštere a sintezei proteice. La nivelul ficatului, insulina
crešte viteza de sintezã a albuminei o scade pe cea a fibrinogenului, a
antitrombinei III ši a apolipoproteinei B-100 (34). Într-un studiu efectuat de Asu
CJ ši col (35) s-a constatat cã dupã expunerea la insulinã, din 150 de tipuri de
mARN hepatocitare evaluate, la 11 s-a produs o creštere a concentraøiei, la 2
concentraøia a scãzut, iar restul au rãmas nemodificate. În afara acestui
mecanism de acøiune, insulina poate modula ši acøiunea unor factori de iniøiere
a sintezei proteice cum sunt IF-2 (initiation factor 2) ši GEF (guanine
nucleotide exchange factor). 

3.4.6.2. Efectele asupra metabolismului proteic
Unul dintre cele mai importante efecte ale insulinei este cel asupra sintezei

glicogenului, forma sub care este stocatã glucoza la regnul animal. Sinteza glico-
genului este doar una dintre etapele complexe ale metabolismului hidraøilor de
carbon, care mai include glicoliza, oxidarea piruvatului de cãtre sistemul piruvat-
dehidrogenazei, ciclul acizilor tricarboxilici, ciclul pentozo-fosfat, gluconeogeneza
ši glicogenoliza. Pe lângã rolul major al acestor cicluri metabolice în generarea
energiei, glicoliza produce spre exemplu, la nivelul eritrocitelor, 2,3-difosfoglicer-
at, influenøând astfel legarea oxigenului la acest nivel, iar în hepatocite metabo-
lismul hidraøilor de carbon are ca ši produs "secundar" glicerolul, necesar sintezei
trigliceridelor (36). 

Glicogenul este un polimer intens ramificat al a-D-glucopiranozei, care se
gãsešte în primul rând în hepatocite ši celulele musculare scheletice, sub forma
unor granule de mãrimi diferite, extramitocondrial. Glicogenina este miezul prote-
ic al glicogenului ši are propretãøi enzimatice. 

Locul major de acøiune al insulinei, în sinteza glicogenului, este asupra kinazei-
3 glicogen sintazei (GSK-3), care catalizeazã fosforilarea glicogen sintazei în mai
multe locuri. Insulina activeazã AKT kinaza, pe o cale dependentã de PI-3 kinazã
(29). Este posibil sã existe ši alte sedii de acøiune ale insulinei în glicogenezã, cum
este componenta proteicã a glicogenului, glicogenina. Fosforilarea glicogen sin-
tazei produce inactivarea acesteia; ea poate fi produsã de mai multe kinaze. Pe
de altã parte, hormoni glicogenolitici, cum este adrenalina, pot produce fosfori-
larea glicogen sintazei prin crešterea concentraøiei de kinaze cAMP-dependente. 
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3.4.6.3. Efectele asupra metabolismului proteic
Insulina are ši importante efecte asupra metabolismului lipidelor, în primul

rând prin efectul ei antilipolitic prin inhibarea lipoproteinlipazei hormonosensi-
bile. Aceste efect se produce prin inactivarea protein-kinazei cAMP-depen-
dente de cãtre fosfodiesteraza inhibatã de GMP (cGI-PDE)(29). Ši în acest caz
hormonii de contrareglare îši produc efectul prin crešterea concentraøiei de
cAMP. Aša cum am amintit mai sus, insulina moduleazã ši sinteza apolipopro-
teinei B, însã are efecte ši asupra receptorilor pentru LDL, crescând activitatea
acestora ši implicit catabolismul LDL (37). 

3.4.6.4. Efectele asupra metabolismului proteic
Un efect de asemenea major al insulinei este cel asupra cetogenezei.

Cetogeneza, sursã energeticã în condiøii de inaniøie, este suprimatã odatã cu
reducerea ofertei de substrat care sunt acizii graši liberi cu lanø lung, produši
în exces ca urmare a lipolizei. În condiøii de insulino-deficienøã, cetogeneza
este consecinøa diminuãrii efectului antilipolitic al insulinei ši a exacerbãrii efec-
tului lipolitic al hormonilor de contrareglare (38). 

3.4.6.5. Efectele asupra metabolismului proteic
Transportul transmembranar al ionilor este de asemenea modulat de

insulinã, la nivelul tuturor celulelor. Efectele sunt complexe, ea stimulând pe de
o parte influxul ionilor de Na+ ši efluxul celor de H+, ši pe de altã parte
favorizând efluxul Na+ ši influxul de K+ (39).  
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4. GLUCAGONUL, SOMATOSTATINA ŠI AMILINA

Având în vedere importantele corelaøii funcøionale ale acestor hormoni cu
insulina, am considerat ca oportunã o prezentare concisã a acestui subiect. În
cazul polipeptidului pancreatic (PP) secretat de celulele PP ale pancreasului
endocrin ši de celulele intestinale ši care are variaøii circadiene legate de
alimentaøie nu s-au descris deocamdatã relaøii semnificative cu secreøia de
insulinã. 

4.1. Glucagonul

Glucagonul este un polipeptid relativ mic, cu dimensiuni apropiate de cele
ale insulinei, având 29 de aminoacizi. A fost izolat, purificat, descris ši dozat la
intervale apropiate de insulinã. O caracteristicã importantã a acestui hormon
este o neobišnuitã conservare filogeneticã a structurii lui primare (1).
Glucagonul provine dintr-un preprehormon a cãrui genã se gãsešte în celulele
A din pancreas ši din intestinul subøire (fig 4.1), prin procesarea cãruia se
formeazã ši GRPP (glucagon-related polypeptide), oxintomodulina (un
inhibitor al secreøiei gastrice) ši GLP-1 ši 2 (glucagon-like peptide). 

Fig 4.1. Procesarea diferitã a proglucagonului în pancreas ši
intestinul subøire (8).
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GLP-1 s-a dovedit a avea un important efect asupra secreøiei de insulinã
(stimuleazã atât biosinteza cât ši secreøia insulinei), un efect inhibitor asupra
evacuãrii gastrice ši asupra secreøiei de glucagon, efecte pe care se bazeazã
utilizarea terapeuticã în diabetul tip 1 ši 2. GLP-1 este produs ši la nivelul sis-
temului nervos central, iar administrarea lui intraventricularã are un efect
inhibitor asupra apetitului ši aportului de apã (2). 

Efectul glucagonului se produce asupra unor receptori specifici care
activeazã adenilat-ciclaza ši cresc astfel concentraøia intracelularã de cAMP.
La nivelul ficatului produce inhibarea sintezei de glicogen ši stimuleazã
glicogenoliza ši neoglucogeneza, crescând astfel producøia hepaticã de glu-
cozã. La nivelul adipocitelor stimuleazã lipoliza ši implicit crešte cetogeneza
hepaticã (3). Eliberarea de glucagon este produsã de diverši stimuli:
hipoglicemia, scãderea concentraøiei de acizi graši liberi, crešterea concen-
traøiei unor aminoacizi, descãrcãri adrenergice ši vagale, stress-ul,
înfometarea ši unele medicamente (furosemid, L-dopa, clonidina).

4.2. Somatostatina

Somatostatina (somatotropin release inhibiting factor- SRIF) este secretatã
de celulele D ale pancreasului endocrin, celulele intestinale ši unii neuroni.
Efectele somatostatinei sunt foarte diverse, majoritatea inhibitorii. Ea reduce
drastic secreøia de insulinã ši glucagon, inhibã secreøia mai multor hormoni
intestinali (ex. gastrina, motilina), inhibã secreøia ši acøiunea hormonului soma-
totrop, poate induce senzaøia de saøietate, toate acestea (cu excepøia efectului
inhibitor asupra secreøiei insulinei) putându-i conferi un rol terapeutic în diabet
(4). Administrarea de somatostatinã s-a dovedit a atenua fenomenul "dawn" la
pacienøii cu diabet tip 1, însã exacerbeazã hipoglicemia la cei cu diabet tip 2.   

4.3. Amilina

Amilina (sau polipeptidul amiloidic insular) este constituentul major al
amiloidozei fibrilare care se constatã în pancreasul pacienøilor cu diabet tip 2
ši este în acelaši timp o componentã normalã a celulelor ß, fiind co-secretatã
împreunã cu insulina (5). Are o evidentã omologie structuralã cu calcitonin
gene-related peptide, un neuropeptid produs de celulele C ale tiroidei (6).
Polimerizarea moleculelor de amilinã duce la formarea fibrilelor de amiloid. În
tabelul 4.1 sunt redate câteva dintre efectele amilinei.
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Tabelul 4.1. Efectele amilinei. 

Acumularea progresivã a fibrilelor de amiloid la pacienøii cu diabet zaharat
tip 2 ar putea contribui la deteriorarea funcøiei celulelor ß. Prevenirea depo-
zitãrii amiloidului insular ar putea fi una din abordãrile terapeutice de viitor. 

4.4. Factorii de creštere insulin-like

Factorii de creštere insulin-like 1 ši 2 (IGF 1 ši 2) au în primul rând un efect
major asupra proliferãrii ši diferenøierii celulare, dar ši importante efecte meta-
bolice, asemãnãtoare insulinei. Între IGF 1 ši 2 existã o corespondenøã de 65%
în ceea ce privešte secvenøa aminoacidicã ši deši ambele molecule sunt
monocatenare, ele seamãnã cu molecula de insulinã prin prezenøa a trei punøi
disulfidice ši prin faptul cã pot fi identificate domeniile A, B ši C (corespunzã-
tor peptidului C). Factorii de creštere insulin-like se caracterizeazã printr-o
deosebitã stabilitate structuralã filogeneticã, fiind prezenøi ši la nevertebrate,
iar IGF-1 are o structurã primarã identicã la porcine ši bovine. Receptorii pen-
tru IGF sunt ubiquitari, iar între receptorul pentru IGF-1 ši cel pentru insulinã
existã o evidentã asemãnare structuralã. 

Efectele biologice IGF-1 pot fi defalcate în efecte pe termen scurt, insulin-
like ši efecte pe termen lung, de inducere a proliferãrii ši diferenøierii celulare.
La concentraøii mari, insulina acøioneazã ši asupra receptorului IGF-1. S-au
constatat asocieri posibile între IGF-1 ši complicaøiile micro- ši macrovasculare
ale diabetului zaharat ši existã studii care au evaluat eficienøa acestuia în trata-
mentul insulinorezistenøei de tip A (7).
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5. FIZIOPATOLOGIA CLINICÃ A INSULINO-DEFICIENØEI 

Prototipul stãrilor de insulino-deficienøã este diabetul zaharat tip 1 (DZ 1), cu
manifestarea lui extremã ceto-acidoza diabeticã. În DZ 1 insulino-deficienøa se
produce prin distrucøia progresivã, printr-un complex mecanism imunologic, a
celulelor ß pancreatice. Deši debutul clinic al acestui tip de diabet are, de multe
ori, aspectul acut, el se produce abia atunci când peste 80-90% din masa de
celule ß a fost distrusã, pe parcursul a mai multor luni sau ani în care se des-
fãšoarã faza preclinicã, asimptomaticã. Faøã de acest punct de vedere "clasic",
existã în ultimii ani date experimentale care se cer confirmate ši susøin o
evoluøie mult mai rapidã a procesului de distrucøie a celulelor ß într-o perioadã
care precede cu puøin debutul clinic (1).

Predispoziøia geneticã pentru DZ 1 este doveditã la ora actualã (cu toate cã
la 85% dintre pacienøi nu se pot evidenøia antecedente familiale), iar implicaøia
majorã revine genelor antigenelor leucocitare umane (HLA)(Fig. 5.1).

Fig. 5.1. Regiunea HLA localizatã pe braøul scurt al cromozomului 6. (1)

S-au identificat cel puøin încã 20 de locusuri cãrora li se poate atribui 50-
70% din transmiterea predispoziøiei (2). În ceea ce privešte complexul major
de histocompatibilitate (HLA, studiile epidemiologice au relevat existenøa aša
ziselor gene de susceptibilitate (care cresc sau modificã riscul) ši a genelor
"protectoare". 95% dintre pacienøii cu DZ 1 sunt pozitivi pentru HLA-DR3 ši/sau
DR4 în timp ce în populaøia generalã acest genotip este prezent doar la 40%.
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Într-un studiu efectuat în øara noastrã pe 204 familii (756 membri) frecvenøa
pacienøilor cu DZ 1 pozitivi pentru HLA-DR3 ši/sau DR4 a fost de 90%, iar la
membrii lor de familie neafectaøi de DZ 1 a fost de 70% (3).

În mod obišnuit celulele ß nu exprimã moleculele HLA din clasa II, însã ele
sunt prezente la declanšarea procesului patologic. Moleculele din clasa II sunt
exprimate de celulele care prezintã antigeni limfocitelor T, cum sunt
macrofagele ši celulele dendritice. Este foarte probabil cã polimorfismul genei
DQ A1 ši DQ B1 poate induce modificãri în secvenøa aminoacidicã a lanøului ß
al HLA din clasa II, ceea ce modificã capacitatea lor de a accepta ši prezenta
autoantigeni derivaøi din celulele ß (4). Agresiunea autoimunã este substratul
a ceea ce, din punct de vedere morfopatologic, a fost descris ca "insulitã",
adicã prezenøa infiltratului inflamator limfocitar la nivelul insulelor pancreatice,
imediat dupã debutul diabetului. La 1 an dupã debut, insulita este rar prezen-
tã, însã se constatã necroza difuzã a celulelor ß ši atrofia consecutivã a
insulelor, dispersarea celulelor α ši δ ši, rar, insule regenerate din epiteliul duc-
tal (1). În ultimele decenii, au fost identificaøi mai muløi autoanticorpi, dintre care
cel mai bine descriši sunt anticorpii antiinsulari citoplasmatici (ICA), autoanticor-
pii antiinsulari de suprafaøã, autoanticorpi anti decarboxilaza acidului glutamic
(GAD) ši autoanticorpii antiinsulinã (IAA). În tabelul 5.1 este redatã frecvenøa cu
care se deceleazã anticorpii anti-GAD în diferite forme de diabet (1).

Tabelul 5.1. Frecvenøa prezenøei anticorpilor anti GAD

Mecanismul patogenetic prin care se realizeazã distrucøia celulelor ß este
complex ši include participarea mai multor citokine ši mai ales a factorului de
necrozã tumoralã a (TNF α) ši a interleukinei 1 (IL-1) secretate de macrofage
ši a unor agenøi citotoxici, cum sunt radicalii liberi de oxigen (inclusiv deficitul
de antioxidanøi) ši oxidul nitric. Existã modele patogenice imune în care sunt
incluse ši virusuri, substanøe chimice, proteine bacteriene ši animale. 

Implicaøiile metabolice complexe ale insulinei fac ca ši consecinøele insuli-
nodeficienøei sã fie la fel de complexe, interesând practic toate etapele
metabolismului intermediar ši energetic. Modul în care se manifestã



39

consecinøele fiziopatologice ale insulinodeficienøei depinde de rapiditatea
instalãrii ši durata acesteia.     

Deficitul absolut (în DZ tip 1) sau relativ (în DZ tip 2) de insulinã produce
dezechilibre metabolice acute a cãror caracteristicã comunã este "criza hiper-
glicemicã" ši care se manifestã sub forma cetoacidozei diabetice ši/sau sub
forma stãrii hiperglicemice hiperosmolare. Aceste dezechilibre grave sunt pre-
cipitate cel mai frecvent de: subdozarea sau omisia tratamentului cu insulinã,
infecøii, debutul diabetului ši evenimente vasculare (coronariene, cerebrale),
care pe lângã accentuarea deficitului de insulinã produc ši stimularea intensã
a secreøiei hormonilor de contrareglare. Atât în cetoacidoza diabeticã, cât ši în
starea hiperglicemicã hiperosmolarã, acest context hormonal produce "virajul"
metabolismului spre o stare de catabolism intens tradusã prin glicogenolizã,
neoglucogenezã, lipolizã, proteolizã ši cetogenezã. Deši nu întru totul susøi-
nutã de argumente concrete, cea mai plauzibilã explicaøie a lipsei cetogenezei
în starea hiperglicemicã hiperosmolarã este faptul cã insulinosecreøia, chiar ši
minimã, este suficientã pentru a menøine inhibatã lipoliza. La pacienøii cu
cetoacidozã diabeticã, valorile peptidului C s-au constatat a fi de 5-10 ori mai
mici decât la cei cu stãri hiperglicemice hiperosmolare (5, 6). 

În figura 5.2 este redatã schematic patogeneza cetoacidozei diabetice ši a
stãrii hiperglicemice hiperosmolare.
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Fig. 5.2. Patogeneza cetoacidozei diabetice ši a stãrii 
hiperglicemice hiperosmolare (6).

Pe termen lung, consecinøele insulinodeficienøei ši hiperglicemia consecu-
tivã sunt foarte numeroase ši sunt reunite sub denumirea de complicaøii micro-
("specifice") ši macro-vasculare, comune atât DZ tip 1, cât ši DZ tip 2. Unul din-
tre mecanismele majore în producerea acestor complicaøii este glicarea
macromoleculelor (7). Glicarea proteinelor este un proces continuu, care se
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produce ši în condiøii fiziologice, însã care, în condiøiile expunerii la hiper-
glicemie prelungitã, este mult mai intens ši are ca ši consecinøã formarea în
exces a aša-zišilor produši finali de glicare avansatã, care altereazã funcøio-
nal ši morfologic aceste proteine. Reacøia de glicare este reversibilã în primele
douã etape, pentru ca apoi sã ducã la formarea de produši stabili (fig. 5.3).  

Fig. 5.3. Formarea produšilor avansaøi de glicare din glucozã 

Din punct de vedere practic, glicarea proteinelor poate fi evaluatã prin
dozarea hemoglobinei glicate (mai ales) ši a fructozaminei. Dozarea hemoglo-
binei glicate a revoluøionat practic diabetologia actualã, oferind o modalitate de
a avea o privire mult mai completã asupra unui parametru atât de variabil cum
este glicemia.  
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6. FIZIOPATOLOGIA CLINICÃ A INSULINO-REZISTENØEI

Odatã cu publicarea în 1988 a articolului lui G. Reaven privind insuli-
norezistenøa în patologia umanã (1), sensurile acestui concept fiziopatologic
au devenit mult mai complexe. Aceasta se datoreazã în primul rând constatãrii
asocierii dintre insulinorezistenøã ši riscul cardiovascular, precum ši faptului cã
ea s-a dovedit un mecanism patogenetic major al DZ tip 2. Acest din urmã fapt
a început sã fie bãnuit odatã cu punerea la punct, la începutul lui 1960, a
metodei de dozare a insulinemiei plasmatice ši când s-a constatat faptul cã
frecvent, la pacienøii cu DZ tip 2, concentraøia acesteia este crescutã.În sensul
mai larg, insulinorezistenøa este caracterizatã prin scãderea ratei de preluare
mediatã de insulinã a glucozei la nivel celular (2).

Cu alte cuvinte, insulina, chiar secretatã în exces ("compensator") nu îši
produce adecvat efectele, în primul rând asupra metabolismului glucozei, dar
ši a lipidelor, la nivel celular. Insulinorezistenøa este un mecanism patogenetic
fundamental (iniøial?) al sindromului metabolic, entitate nosologicã de sine
stãtãtoare (fig. 6.1).

Fig. 6.1. Consecinøele insulinorezistenøei

Descrierea fiziopatologiei insulinorezistenøei din sindromul metabolic
depãšešte intenøiile acestui paragraf.

O a doua categorie de situaøii caracterizate de insulinorezistenøã este
reprezentatã de:

- secreøia în exces a hormonilor de contrareglare (STH, cortizol, glucagon,
catecolamine)

- anticorpii antiinsulinã
- anticorpii antireceptor de insulinã
Secreøia în exces a hormonilor de contrareglare (acut, în hipoglicemii ši

Secreøia inadecvatã de insulinã

Insulinorezistenøa
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cronic, în patologia endocrinã) produce de fapt o stimulare a proceselor meta-
bolice antagonice celor produse de insulinã. 

Anticorpii antiinsulinã s-au dovedit a fi prezenøi la majoritatea pacienøilor, la
scurt timp dupã iniøierea insulinoterapiei, mai ales când aceasta se fãcea cu
insulinã animalã. Perfecøionarea metodelor iniøiale de extragere ši purificare a
insulinei animale (extractul acid etanolic cristalizat cu zinc) ši apoi sinteza insu-
linelor cu structurã primarã umanã a redus progresiv "agresiunea" imunolog-
icã produsã de aceastã moleculã exogenã. Conøinutul în proinsulinã este
criteriul actual de evaluare a puritãøii, însã în anii insulinoterapiei cu insuline
animale preparatele comerciale de insulinã erau contaminate ši cu aløi hormoni
pancreatici. O evaluare efectuatã la 111 pacienøi cu diabet trataøi cu insulinã (3)
a constatat cã 91% aveau anticorpi la insulinã, 51% la polipeptidul pancreatic
ši 14% la glucagon. Spre deosebire de insulinele comerciale de origine ani-
malã, insulinele umane produse prin tehnologia ADN recombinant au în can-
titãøi minime contaminaøi de origine bacterianã sau fungicã (4). 

Chiar ši în condiøiile identitãøii cu insulina umanã, insulinele comerciale induc
reacøii imunologice datoritã cãii de administrare, adaosului de antiseptice, sta-
bilizatori ši, mai ales în cazul celor bazale, datoritã prezenøei protaminei. 

De cele mai multe ori anticorpii antiinsulinã nu induc o insulinorezistenøã
manifestã clinic, însã pot altera farmacocinetica insulinei prin legarea acesteia,
crearea unui rezervor suplimentar de insulinã circulantã ši prelungirea astfel a
duratei ei de acøiune (5).

Un al doilea mecanism de insulinorezistenøã imunologicã este cel prin anti-
corpi anti-receptori de insulinã. Clasic s-au descris douã tablouri clinice ale
acestui tip de rezistenøã la insulinã: tipul A care apare la paciente tinere ši se
asociazã cu hirsutism, ovar polichistic, virilism moderat, creštere precoce ši
acceleratã ši acantosis nigricans ši tipul B, la femei mai în vârstã (dar ši la bãr-
baøi) la care se asociazã ši alte manifestãri autoimune ca hipergamaglobuline-
mia, proteinuria, nefritã cu complement scãzut, leucopenie, alopecie,
hipertrofia glandelor salivare ši anticorpi anti-ADN. Aceste cazuri sunt rare ši
pot avea toatã gama disglicemiei, de la glicemie bazalã modificatã la hiper-
glicemii severe, care necesitã doze neobišnuit de mari de insulinã. Clasificarea
în tipul A ši B de insulinorezistenøã a fost revizuitã inclusiv fiziopatologic, prin
faptul cã s-a constatat cã aša-zisul tip A de insulinorezistenøã se produce de
fapt ši prin anomalii genetice ale receptorilor pentru insulinã (6).
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7. PREPARATELE FARMACEUTICE DE INSULINÃ 

7.1. Consideraøii introductive

Nimic din ceea ce s-a petrecut în ultimii mai mult de 80 de ani în domeniul
insulinoterapiei nu a egalat importanøa fundamentalã a desfãšurãrilor dintre
august 1921, momentul publicãrii lucrãrilor lui Paulescu, ši 11 ianuarie 1922,
data primei injecøii cu insulinã fãcutã lui Leonard Thomson (2). Deši primul
extract de insulinã administrat era impur ši incomod (prin cantitate), progresul
terapeutic pe care l-a produs nu a mai fost atins în ciuda unei efervescente ši
continui cercetãri pentru ameliorarea medicamentului ši a modului lui de
administrare. În anii urmãtori primei injecøii cu insulinã eforturile s-au concen-
trat asupra:

- crešterii maximale a gradului de puritate, în anii '80 înregistrându-se insu-
linele monocomponent (standardul actual de puritate, care înseamnã mai puøin
de 10 ppm-pãrøi pe milion contaminanøi)

- sintezei insulinelor cu structurã primarã umanã, iniøial prin semi-sintezã
prin modificarea insulinei porcine, apoi prin biosintezã prin tehnica ADN-
recombinant ši apoi sinteza analogilor de insulinã umanã cu scopul de a
imbunãtãøi farmacocinetica insulinei umane

- ameliorãrii modului de administrare a insulinei, care în ciuda progreselor
fãcute rãmâne nefiziologic, prin administrarea ei în circulaøia sistemicã (sub-
cutan) ši nu în cea portalã. Din pãcate, unul din dezideratele majore ale
insulinoterapiei, ši anume obøinerea confortului maxim pentru pacienøi a fost
doar parøial realizat, iar "insulino-fobia" rãmâne încã o realitate. 

În tabelul 7.1 sunt redate etapele perfecøionãrii tratamentului cu insulinã. 

Tabelul 7.1. Etapele perfecøionãrii tratamentului cu insulinã (2)

Etapa experimentalã 1921-1922:
- 22.06.1921 -  publicarea articolelor lui Paulescu în Archives Internationales

de Physiologie (Liege)
- 06.08.1921 - Efect hipoglicemiant la cãøeaua Marjorie al extractului lui 

Banting ši Best
- sfâršit de 1921 - purificarea extractului de cãtre Collip 
- 11.01.1922 - prima injecøie cu insulinã fãcutã lui Leonard Thompson
- martie 1922 - primii šase pacienøi trataøi cu insulinã la Toronto General 

Hospital

Etapa producøiei industriale de insulinã animalã 1922-1928
- mai 1922 - contractul dintre Universitatea din Toronto ši Eli Lilly
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- mai 1923 - primii 600 de pacienøi trataøi cu insulinã (British Medical Journal)
- oct. 1929 - începerea comercializãrii insulinei de cãtre Eli Lilly
- 1926 - cristalizarea insulinei animale de cãtre Abel 
- 1928 - primul caz de rezistenøã la insulinã (Root)

Producerea insulinelor retard 1935-1950
- 1935 - producerea insulinei protaminã-zinc (Hagedorn)
- 1941 - Ulrich realizeazã asocierea dintre insulina ordinarã ši prota-

min-zinc insulinã
- 1945 - descrierea secvenøei aminoacidice a insulinei (Sanger)
- 1949 - tehnica "isofan" pentru producerea insulinei NPH (Hagedorn)
- 1950 - cristalizarea zinc-insulinelor ši posibilitatea amestecãrii insu-

linelor (Moller H) 

Insulinele umane de semisintezã ši biosintezã 1960-1970
- 1960 - dozarea imunologicã a insulinei (Berson Yalow)
- 1961 - sinteza insulinei umane (Katzoyanis)
- 1962 - izolarea ši cristalizarea insulinei umane
- 1967 - descrierea proinsulinei (Steiner)
- 1972 - constatarea imunogenicitãøii insulinei umane (Deckert)
- 1974 - producerea de insulinã de semisintezã (Ciba-Geigy)
- 1979 - primele 3 cazuri de alergie la insulinã umanã (Teuscher)

Insulinele animale înalt purificate - anii 1970
- 1972 - Eli Lilly: insulina "single peak"
- 1973 - Hoechst: insulinele CR ši CS
- 1974 - Nordisk: insulinele SP cromatografiate
- 1974 - Novo. Insulinele monocomponent de origine porcinã
- 1977 - Endopancrina: Insulinele Monopic
- 1977 - Insulinele monocomponent de origine porcinã ši bovinã

Analogii de insulinã umanã - 1996 -
- 1996 - Înregistrarea insulinei Lis-Pro (Humalog®) - Eli Lilly
- 1997 - Înregistrarea insulinei Lis-Pro - NPL 25 (HumalogMix 25®)

Eli Lilly 
- 1999 - Înregistrarea insulinei Aspart (NovoRapid®) - Novo-Nordisk
- 2000 - Înregistrarea insulinei Aspart-NP 30 (NovoMix 30®) - Novo-

Nordisk
- 2001 - Înregistrarea insulinei Glargin (Lantus®) - Aventis Pharma 

Insulinele comerciale existente la ora actualã pot fi clasificate în
funcøie de:

• origine: 
- animale (la ora actualã exclusiv porcine);
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- umane (biosintetice, provenite de fapt din culturi de Esch coli sau
Saccharomyces cerevisiae);

- analogi de insuline umane (de fapt o "variantã" a insulinelor umane);

•  profilul farmacocinetic ši farmacodinamic de acøiune:
- insuline cu acøiune rapidã;
- insuline cu duratã scurtã de acøiune;
- insuline cu duratã intermediarã de acøiune;
- insuline cu duratã lungã de acøiune;
- insuline bifazice (amestecuri de insuline cu acøiune rapidã sau

duratã scurtã ši insuline cu duratã intermediarã de acøiune);

•  concentraøie:
- insuline cu concentraøia de 40 U/ml (folosirea lor a fost sistatã

oficial în øara noastrã începând cu 01.01.2003);
- insuline cu concentraøia de 100 U/ml (flacoane, cartuše, siringi

preumplute - NovoLet, Optiset)
- insuline hiperconcentrate, 500 U/ml (pentru insulinorezistenøe

severe);

• profilul "fiziologic" de acøiune (am folosit ghilimelele pentru ca nici una
dintre insulinele comerciale, administrate subcutan, nu reproduce identic
profilul fiziologic de acøiune al insulinei endogene):

- insuline prandiale;
- insuline bazale;

În tabelul 7.2. sunt redate carcteristicile farmacodinamice ale insulinelor
comerciale.

Tabelul 7.2. Caracteristicile farmacodinamice ši preøurile insu-
linelorfolosite în øara noastrã (dec 2003)
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7.2. Farmacocinetica ši farmacodinamica 
insulinelor comerciale

Farmacocinetica insulinelor evalueazã absorbøia acestora de la locul de
administrare ši dinamica concentraøiei lor plasmatice. Aceasta se face fie prin
injectarea de insulinã marcatã radioactiv, de obicei cu I125, ši urmãrirea ratei de
dispariøie a depozitului subcutan -metoda indirectã- sau prin dozãrile dinamice
ale insulinemiei plasmatice, metoda directã (în aceastã situatie secreøia endo-
genã de insulinã poate influenøa rezultatele). 

Farmacodinamica urmãrešte efectele metabolice (în primul rând pe cele
asupra glicemiei) ale insulinelor. Neajunsurile pe care le-ar putea produce
hipoglicemiile ši acøiunea hormonilor de contrareglare au fost depãšite odatã
cu punerea la punct a tehnicii menøinerii euglicemiei prin perfuzia adaptatã de
glucozã (clamp-ul euglicemic) (5, 6). Prin aceastã tehnicã efectul insulinei exo-
gene este evaluat indirect prin parametri cum sunt cantitatea de glucozã ši rit-
mul cu care ea este administratã pentru a menøine euglicemia. Deši existã un
decalaj temporal între dinamica concentraøiilor plasmatice ale insulinei ši
dinamica glicemiilor, prin aceastã tehnicã se poate explora ši farmacocinetica
insulinelor.
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Deši metodele de evaluare a farmacocineticii ši a farmacodinamicii insu-
linelor s-au perfecøionat continuu, complexitatea proceselor de absorbøie ši acøi-
une a acestora precum ši protocoalele neuniforme de studiu, explicã de ce într-o
metaanalizã a 22 de studii (7) cu insuline umane cu acøiune scurtã, s-au con-
statat intervale largi de timp pentru apariøia acøiunii (0,08 - 0,5 ore), pentru dura-
ta acøiunii maxime (0,75 - 4 ore) ši pentru durata totalã a actiunii (4 - 12 ore).

Monomerii de insulinã au tendinøa naturalã de a se asocia prin legãturi non-
covalente ši de a forma dimeri, tetrameri si hexameri, fenomen observat ši în
granulele secretoare din celulele ß. Ši preparatele comerciale conøin, într-o
stare de echilibru, monomeri ši polimeri (75 % hexameri) de insulinã. Procesul
de absorbøie a insulinelor dupã administrarea subcutanã parcuge etapele de
dizolvare în spaøiul interstitial, disociere pânã la stadiul de monomeri ši apoi de
difuzie prin peretele capilar (absorbøia pe cale limfaticã este nesemnificativã)
(8). Absorbøia analogilor cu acøiune rapidã este acceleratã prin faptul cã etapa
de disociere nu mai este necesarã.

Rata de absobøie subcutanã a insulinelor este influenøatã de mai muløi factori:
• Insulinele umane, atît cele prandiale cât ši cele bazale, se absorb mai

repede ši au o duratã de acøiune mai scurtã decât cele animale. Acest fapt se
datoreazã unei hidrofilii mai pronunøate a primelor (7).

• Volumul ši concentraøia insulinelor administrate sunt invers proporøionale
cu viteza de absorbøie (6,7,8). Insulinele cu concentraøia de 100 U/ml se
absorb însã cu aceeaši cineticã ca ši cele cu concentraøia de 40 U/ml, datoritã
faptului cã se administreazã în volume proporøional mai mici.

• Factori hemodinamici locali ši calitãøile membranei capilare. Crešterea
perfuziei sanguine în zona de administrare sau fenomenul de recrutare de noi
capilare prin expunerea la cãldurã, masaj local sau prin efort fizic accelereazã
absorbøia. Suprafaøa ši permeabilitatea membranei capilare (efectul de "bari-
erã" pentru moleculele de insulinã care au o dimensiune de aproximativ 6000
Da) sunt, de asemenea, direct proporøionale cu viteza de absorbøie.

• Locul de administrare. Absorbøia cea mai rapidã a insulinelor se produce
din øesutul subcutanat abdominal (mai ales, din jumãtatea superioarã a regiu-
nii abdominale). Ea descrešte progresiv la nivelul braøelor ši apoi al feselor ši
coapselor. Într-un studiu cu insulinã marcatã cu I125 s-a constatat faptul cã rata
de diminuare a depozitului subcutan de insulinã este cu 86% mai rapidã la
nivelul abdomenului decît al coapsei (9). De asemenea, glicemiile postprandi-
ale sunt cu 29% mai mici dupã injectare în regiunea abdominalã, comparativ
cu coapsa (10). Aceastã variabilitate a vitezei de absorbøie a insulinelor, în
funcøie de locul de administrare, argumenteazã indicaøia ca insulinele prandi-
ale sã fie administrate în øesutul celular subcutanat abdominal (cu excepøia
unei zone circulare cu un diametru de aproximativ 4-5 cm periombilical), iar
cele bazale la nivelul coapsei (în cadranul lateral care este mai bogat în øesut
celular subcutanat). Rotaøia locurilor de administrare, pentru a preveni lipodis-
trofia, trebuie sã se facã în interiorul aceloraši regiuni (5,6,8).
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• Profunzimea injecøiilor este ši ea direct proporøionalã cu viteza de
absorbøie. Injectarea intramuscularã accelereazã absorbøia ši s-a constatat cã
ea se poate produce, uneori, chiar ši folosind ace de 8 mm, mai ales la subiecøi
cu indice de masã corporalã mai mic ši la copii (11). Printr-o tehnicã de ultra-
sonografie s-a putut constata la un lot de copii cã 30% dintre ei, folosind tehni-
ca lor obišnuitã ši ace de 12,7 mm, îši injectau insulina intramuscular (11).

Factorii mai sus menøionaøi explicã importanta variabilitate a famacocineticii
ši farmacodinamicii insulinelor administrate subcutanat care, exprimatã prin
coeficientul de variaøie, este de 25% intraindividual ši de 50% interindividual
(8). Aceastã variabilitate a ratei de absorbøie fiind mai exprimatã în cazul insu-
linelor cu acøiune intermediarã ši lungã, se recomandã ca modificarea dozelor
acestora sã se facã la intervale de 2-5 zile (3).

Dupã absorbøia în circulaøia generalã, insulinele circulã liber sau legate de
anticorpi, care sunt imunglobuline din clasa Ig G, policlonale (6). Prevalenøa
acestor anticorpi la pacienøii trataøi cu insulinã (a se vedea ši mai sus) a scãzut
progresiv odatã cu crešterea gradului de purificare a insulinelor, ea fiind 50-
60% la pacienøii trataøi cu insuline porcine monocomponent ši de 44% la
pacienøii trataøi numai cu insuline umane (12). Imunogenicitatea insulinelor
umane este datoratã, în primul rînd, preparatelor cu acøiune intermediarã, care
conøin protaminã (6,12). Legarea insulinelor de anticorpi este reversibilã, însã
ea poate reduce cantitatea de insulinã liberã, capabilã sã acøioneze la nivelul
receptorilor, ši se poate constitui astfel un "al doilea depozit" de insulinã, pe
lângã cel subcutanat. Rata de înjumãtãøire a insulinei în plasmã (T 1/2) este
scurtã, de 3-5 minute. Distribuøia insulinei se face în trei compartimente, unul
plasmatic ši unul extravascular cu echilibrare rapidã, ši un al treilea comparti-
ment tot extravascular, cu echilibrare lentã, care corespunde legãrii insulinei
de receptorii specifici.

Degradarea ši excreøia insulinelor exogene se produce mai ales la nivelul
ficatului (60-80%) ši într-o proporøie mai micã la nivelul rinichilor (10-20%))(1).
Degradarea hepaticã este mediatã de receptorii de insulinã. Complexele
insulinã-receptor sunt internalizate ši apoi degradate intracelular. La nivelul
rinichilor insulina este filtratã la nivelul glomerulilor ši, parøial, reabsorbitã în
tubii contorøi proximali, unde este ši degradatã. În urina finalã se poate regãsi
cel mult 1% din insulinã (5, 21).
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7.3. Insulinele prandiale                                                   
(cu acøiune rapidã ši cu duratã scurtã)

Insulinele prandiale sunt cele cu duratã scurtã de acøiune (sinonime:
regular, solubile, cristaline. În øara noastrã a fost folositã o perioadã ši denu-
mirea de "ordinarã" printr-o neinspiratã traducere probabil a denumirii origi-
nale "regular") ši cele cu acøiune rapidã (analogi de insulinã umanã). Aceste
insuline se injecteazã practic întotdeauna înaintea meselor, cu excepøia aša
ziselor doze "corective" ši de asemenea sunt singurele care se folosesc în
tratamentul crizelor hiperglicemice ši pentru pompele de insulinã. Ele se
injecteazã întotdeauna în regiunea abdominalã, locul în care absorbøia este
cea mai rapidã însã se pot injecta ši intamuscular ši intravenos, în urgenøe.

Insulinele cu duratã scurtã de acøiune sunt soluøii clare care conøin insulinã
cristalinã, stabilizatori ši antiseptice. Dupã injectarea lor subcutanat au loc
procesele de disociere, dizolvare ši difuzie, ceea ce face ca intervalul nece-
sar pînã la apariøia acøiunii (50% din acøiunea maximã) sã fie de 30 minute
pânã la o orã, în cazul insulinelor umane, ši de 30 minute pînã la douã ore,
în cazul insulinelor animale (3). Insulinele cu duratã scurtã de acøiune umane
se absorb mai rapid decât cele porcine datoritã diferenøelor din regiunea B30
(treoninã în insulinele umane ši alaninã în cele porcine), care le fac mai
hidrofile (58).

Acest decalaj între momentul injectãrii ši cel al instalãrii acøiunii impune
administrarea lor cu cel puøin 30 minute înaintea meselor, ceea ce creeazã un
discomfort pentru pacienøi. Chiar ši respectând acest interval, momentul de
acøiune maximã (la 2-3 ore pentru insulinele umane ši la 3-4 ore pentru cele
porcine) este mai tardiv decât cel al insulinei endogene, ceea ce explicã hiper-
glicemiile postprandiale, iar durata acøiunii efective (3-6 ore pentru cele umane
ši 4-6 ore pentru cele porcine) se extinde peste durata crešterii postprandiale
a glicemiei, ceea ce creeazã riscul hipoglicemiilor tardive. Apariøia mai precoce
a efectului ši durata mai scurtã de acøiune a insulinelor prandiale umane le
oferã acestora un avantaj cel puøin teoretic faøã de cele porcine (6).

Un progres semnificativ în farmacocinetica ši farmacodinamica insulinelor
prandiale l-a reprezentat sinteza analogilor de insulinã umanã cu acøiune
rapidã. Ipoteza de la care s-a plecat a fost cã reducerea/anihilarea tendinøei
naturale a insulinelor la agregare ar putea crešte viteza lor de absorbøie ši
scurta durata lor de acøiune. Primul dintre aceštia a fost insulina Lis-Pro (Eli
Lilly&Co). Înregistrarea acestuia s-a fãcut în anul 1996. Sinteza insulinei
lispro s-a bazat pe observaøia conform cãreia hormonul IGF-1 (insulin-like
growth factor-1), deši are similaritãøi de structurã cu insulina, nu are tendinøa
la agregare. Aceastã caracteristicã a fost atribuitã secvenøei lisinã-prolinã în
IGF-1 faøã de prolinã (B28)-lisinã (B29) în insulina umanã. Prin inversarea
acestei succesiuni (de unde ši numele de lispro) s-a obøinut un analog cu o
constantã de dimerizare de 300 de ori mai micã decât cea a insulinei umane
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(12). Deši afinitatea insulinei lispro faøã de receptorii IGF-1 este cu 50% mai
mare decît a insulinei umane, in vitro nu s-au constatat diferenøe între capa-
citatea mitogenã a acestora (12). Profilul farmacocinetic al insulinei lispro
este mult mai apropiat de dinamica secreøiei prandiale endogene de insulinã.
Debutul acøiunii se produce mai repede decât în cazul insulinelor cu duratã
scurtã de acøiune (la aproximativ 5-15 minute dupã injectare), momentul de
acøiune maximã este mai precoce, iar durata totalã a acøiunii efective este
mai scurtã. 

Deši se absoarbe mai repede ši atinge concentraøii plasmatice mai pre-
coce ši mai mari decât insulinele prandiale umane, efectul farmacodinamic
al insulinei lispro, evaluat prin clamp euglicemic, este similar (11). Avantajele
substituøiei prandiale cu lispro, constatate în studii sistematice (12,13) sunt:

• reducerea hiperglicemiilor postprandiale
• reducerea frecvenøei hipoglicemiilor postprandiale tardive
• flexibilitate mai mare a tratamentului din punctul de vedere al pacienøilor,

datoritã faptului cã lispro se administreazã imediat preprandial sau chiar ši
postprandial (foarte important, mai ales în cazul copiilor).

Durata mai scurtã de acøiune a insulinei lispro impune o mai atentã sub-
stituøie bazalã, aceasta însemnând, de cele mai multe ori, administrarea a
cel puøin douã injecøii de NPH sau înlocuirea acesteia cu glargin (5). La
pacienøii cu diabet zaharat tip 1, care mai au o secreøie rezidualã de insulinã
endogenã (evaluatã prin dozarea peptidului C), lispro poate acoperi eficient
intervalul interprandial (11).

În anul 2000 a fost înregistrat în øara noastrã un al doilea analog de
insulinã umanã cu acøiune rapidã, insulina aspart (Novo-Nordisk S/A). La
acest analog, reducerea tendinøei de agregare a monomerilor de insulinã
s-a produs prin înlocuirea prolinei din poziøia B28 cu acidul aspartic, care prin
electronegativitatea sa împiedicã agregarea (11). Studiile preclinice au
demonstrat faptul cã eficienøa hipoglicemiantã a insulinei aspart este aceeaši
cu a insulinelor umane prandiale, însã absorbøia este de 2-3 ori mai rapidã,
atinge efectul maxim mai precoce ši are o duratã a acøiunii efective mai
scurtã (14).

Adaosul de Zn, cu efect stabilizator, în cazul analogilor cu acøiune rapidã,
nu le modificã propietãøile farmacocinetice (11).

7.4. Insulinele bazale                                                      
(cu durata de acøiune intermediarã ši lungã)

Caracteristica fundamentalã a insulinelor bazale este absorbøia lor mai
lentã ši durata mai mare a acøiunii comparativ cu insulinele prandiale.
Întârzierea absorbøiei este realizatã prin reducerea solubilitãøii lor la pH-ul
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fiziologic, prin adaosul protaminei, în cazul insulinelor NPH, ši prin adaosul
de Zn în cazul insulinelor lente.

Insulinele cu acøiune intermediarã sunt suspensii neomogene, tulburi, cu
tendinøã la precipitare. Acest precipitat trebuie resuspendat prin agitare
ušoarã, înainte de administrare. Resuspendarea incompletã poate produce
o variabilitate mare a acøiunii acestor insuline, dupã cum ši agitarea prea
energicã poate deteriora mecanic insulina.

Pentru profilul de acøiune al insulinelor intermediare ši cu durata lungã, vezi
Tabelul 7.2. În general, ele ating 50% din efectul maxim la 2,5 -3 ore dupã
injectare, iar la 13-16 ore mai este prezent doar 25% din acest efect (21).

Insulinele NPH ši lente umane, la fel ca ši cele prandiale se absorb mai
repede ši au o duratã de acøiune mai scurtã decât cele animale (15,21). Din
punct de vedere clinic, însã, diferenøele sunt minime (22). De asemenea, în
studii comparative, nu s-au constatat diferenøe clinic semnificative între insu-
linele NPH ši lente (16).

Locul de administrare pentru insulinele intermediare este coapsa (cadra-
nul medial), zona din care absorbøia lor este cea mai înceatã (17). Efortul
fizic (mersul, alergarea, dansul) poate accelera absorbøia lor.

Profilul farmacocinetic al insulinelor intermediare (concentraøia lor plas-
maticã parcurge o curbã ascendentã ši apoi descendentã) are un dezavan-
taj pentru substituøia bazalã. Acest profil de acøiune explicã, cel puøin în
parte, hipoglicemiile nocturne ši hiperglicemiile matinale, mai ales atunci
când ele sunt administrate înainte de cinã (21). Acest dezavantaj poate fi
atenuat prin administrarea lor înainte de culcare, mutându-se astfel vârful de
acøiune în a doua jumãtate a nopøii, în perioada de creštere a rezistenøei la
acøiune a insulinei ši realizându-se o insulinemie eficientã matinal (21, 6, 7).

În categoria insulinelor cu duratã lungã de acøiune intrã insulina ultralentã
ši analogul de insulinã cu duratã lungã Glargin (Aventis Pharma), înregistrat
la noi în øarã în anul 2000. În studiile clinice s-a demonstrat cã farmacodi-
namica insulinei ultralente, chiar dacã diferitã de cea a insulinelor intermedi-
are în unii parametri, se traduce în efecte foarte asemãnãtoare (21,7).
Regimurile de insulino-terapie care folosesec pentru substituøia bazalã insuli-
na ultralentã nu diferã semnificativ faøã de cele în care sunt folosite insulinele
NPH ši lente. Efectul de vârf al insulinei ultralente este mai atenuat decât cel
al insulinelor intermediare (3), însã ea are o mare variabilitate intra ši
interindividualã a absorbøiei (18). Substituøia bazalã cu insulinã ultralentã
umanã necesitã de cele mai multe ori administrarea în douã injecøii (21,3,7).

Încercãrile de a sintetiza un analog de insulinã care sã asigure o substi-
tuøie bazalã apropiatã de cea fiziologicã au fost marcate iniøial de cîteva eše-
curi (11). Astfel, a fost sintetizatã, prin tehnica ADN recombinant, proinsulina
umanã care a dovedit o acøiune farmacodinamicã asemãnãtoare cu a insu-
linelor intermediare, având chiar o hepatospecificitate mai mare decât acestea
(15). Studiile preclinice au arãtat, însã, faptul cã proinsulina astfel sintetizatã
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avea o mitogenicitate inacceptabilã. Singurul analog cu o duratã lungã de acøi-
une care s-a dovedit a fi ši eficient ši sigur, ceea ce a dus la înregistrarea lui
în Europa ši SUA, este Glarginul. Acesta provine din modificarea diarginil-insu-
linei, care este un produs intermediar de scindare a proinsulinei (având faøã de
insulinã douã resturi de argininã în plus în poziøiile B32 ši B33), la care
asparagina din poziøia A21 este substituitã cu glicinã, ceea ce îi modificã sol-
ubilitatea ši îi stabilizeazã structura hexamericã în øesutul subcutanat (18,19).

Glarginul, spre deosebire de toate celelalte preparate de insulinã bazale,
este o soluøie limpede, însã datoritã pH-ului acid, nu poate fi amestecatã cu
insulinele cu duratã scurtã de acøiune (19). Spre deosebire de celelalte insu-
line bazale, absorbøia glarginului realizeazã o curbã plasmaticã a concentraøiei
" în platou".

Un al doilea analog cu duratã lungã de acøiune (insulina detemir, Novo
Nordisk) este în curs de înregistrare.

7.5. Amestecurile de insulinã

Amestecul insulinelor bazale ši prandiale în aceeaši seringã a devenit o
practicã frecventã începînd din anii 1970, odatã cu realizarea compatibilitãøii
fizice dintre acestea (acelaši pH). Avantajul major al acestor amestecuri a fost
cã se reducea numãrul de injecøii, pãstrându-se principiul insulinizãrii bazale ši
prandiale.

Farmacodinamica ši farmacocinetica acestor amestecuri este, în general,
foarte apropiatã de cea a fiecãrei insuline în parte, cu condiøia ca ele sã fie
administrate imediat dupã aspirare în seringã. 

O observaøie importantã a fost cã amestecul dintre insulinele cu duratã
scurtã de acøiune ši insulinele lente (zinc-insulinã) poate produce, datoritã
excesului de zinc din insulinele lente, o reducere a vitezei de absorbøie a insu-
linelor cu duratã scurtã de acøiune, întârziind apariøia efectului lor. Amestecul
dintre insulinele cu duratã scurtã de acøiune ši insulinele intermediare s-a
dovedit a fi mai stabil, caracteristicile farmacocinetice ši farmacodinamice ale
fiecãrei insuline fiind pãstrate. Acest lucru a dus la producerea pe o scarã tot
mai largã a insulinelor aša-zis "premixate", care sunt amestecuri în proporøii
variabile (10/90, 20/80, 30/70, 50/50), între insuline cu duratã scurtã de acøi-
une ši insuline NPH. Începînd cu anul 1999, a fost produs ši primul amestec
premixat dintre analogul de insulinã cu acøiune rapidã lispro ši insulina inter-
mediarã NPH modificatã (denumitã NPL). Au fost înregistrate proporøii ale
acestui amestec de 25/75 ši 50/50 (prima cifrã este proporøia de insulinã
lispro).
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În tabelul 7.3 sunt redate câteva dintre caracteristicile farmacologice
ši clinice ale amestecurilor de insulinã.
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88..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  TTRRAATTAAMMEENNTTUULLUUII  CCUU  IINNSSUULLIINNÃÃ

8.1. Regimurile de insulinoterapie

Insulina este medicamentul care asigurã supravieøuirea pacienøilor cu diabet
zaharat tip 1 ši controlul glicemiilor pentru un numãr semnificativ (ši în
creštere) dintre pacienøii cu diabet zaharat tip 2 ši paciente cu diabet
gestaøional.

Insulinele de care dispunem la ora actualã, alãturi de introducerea (începînd
din anii 70) ši crešterea accesibilitãøii mijloacelor de automonitorizare glicemicã
ši de evidenøele oferite de cele douã studii majore, DCCT (pentru diabetul de
tip 1) ši UKPDS (pentru diabetul de tip 2), constituie fundamentul pentru ceea
ce se poate numi "filosofia" (1) actualã a tratamentului cu insulinã, care
urmãrind un echilibru glicemic optim, este dedicatã realizãrii urmãtoarelor
obiective majore:

- promovarea ši menøinerea stãrii de bine, clinic ši psihosocial, a
pacienøilor;

- evitarea hipoglicemiilor severe, a hiperglicemilor simptomatice ši a
cetoacidozei; 

- promovarea crešterii ši dezvoltãrii normale a copiilor;
- prevenirea complicaøiilor micro- ši macrovasculare.

Insulinosecreøia fiziologicã are, la nivel circadian, douã componente majore:
secreøia bazalã ši secreøia prandialã, stimulatã (8, 13).

Secreøia bazalã se desfãšoarã interprandial, nocturn ši în perioadele de
post, este de aprox. 1U/h (U = unitãøi internaøionale, iar standardul gravimetric
actual este de 28,7 U/mg insulina) sau 0,35 U/kg/24h. Prin înregistrarea acti-
vitãøii electrice a celulelor   s-a dovedit cã secreøia bazalã este pulsatorie, în
"jeturi", la intervale de aprox. 10 min. Chiar dacã efectul caracterului pulsator
al secreøiei este minim asupra insulinemiei din circulaøia sistemicã, el este evi-
dent la nivelul circulaøiei portale (13). Rolul major al secreøiei bazale este acela
de a reduce producøia hepaticã de glucozã în perioadele postabsorbtive ši noc-
turn, menøinând-o la nivelul necesar în primul rînd consumului cerebral
(1,9 - 2,1 mg/kg/min) (8).

Secreøia prandialã este declanšatã de ingestia caloricã (mai ales de hidraøi
de carbon) ši duce la crešteri de 5 - 10 ori ale nivelului bazal al insulinemiei. În
condiøii fiziologice se secretã aprox. 1,35 U pentru 12 g de hidraøi de carbon ši
aprox. 0,45 U pentru 100 kcal provenite din celelalte principii alimentare,
respectiv proteine ši lipide (13). Secreøia prandialã este perfect sincronizatã cu
crešterea glicemiei în perioada absorbtivã ši se desfãšoarã bifazic, avînd o
fazã precoce, rapidã, cu o duratã de aprox. 5 min, urmatã de o fazã tardivã,
lentã, la sfîršitul cãreia, la aprox. 2 - 4 ore postprandial rata de secreøie revine
la nivel bazal. Aprox. 50 % din insulina secretatã prandial este extrasã la prima
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trecere prin ficat. 
Insulinoterapia trebuie sã se bazeze pe cunoašterea secreøiei fiziologice de

insulinã, cu scopul reproducerii ei cât mai fidele (1). Din acest motiv, regimurile
de insulinoterapie intensive, constând în injecøii multiple de insuline prandiale
ši bazale ši ajustarea continuã a dozelor, bazatã pe autocontrol glicemic, au
fost denumite "funcøionale", "pseudofiziologice" sau "substituøie insulinicã
apropiat-normoglicemicã" (3). Regimurile de tratament denumite "con-
venøionale" constau în administrarea a 1-2 injecøii/zi, de cele mai multe ori
amestecuri de insuline, cu o implicare modestã a pacienøilor în auto-control (5).
Ele continuã sã fie, probabil, cel mai frecvent folosite ši la ora actualã (14). În
general, aceste regimuri sunt rezultatul unui compromis între obiectivele ter-
apeutice ši confortul ši dorinøele pacienøilor (15).

Tratamentul continuu cu insulinã este o indicaøie absolutã pentru diabetul
DZ tip 1. Cel puøin pânã la ora actualã, nici o altã abordare farmacologicã
(transplantul de pancreas sau de celule ß-pancreatice nefiind abordãri farma-
cologice) nu s-a dovedit a fi eficientã. Iniøierea tratamentului cu insulinã duce
la remisia promptã a simptomelor specifice DZ tip 1, însã, ulterior, pacientul ši
echipa de îngrijire trebuie sã se angajeze într-un efort de duratã pentru
realizarea ši menøinerea echilibrului glicemic optim, având drept scop pre-
venirea complicaøiilor acute ši a celor tardive, micro ši macrovasculare, gener-
atoare de invaliditate, precum ši pãstrarea unei calitãøi cât mai bune a vieøii.

Cele douã mari trialuri clinice, DCCT ši UKPDS (16, 17), au dovedit superi-
oritatea strategiilor intensive de tratament, faøã de cele convenøionale, în pre-
venirea ši reducerea progresiei, complicaøiilor micro- ši macro-vasculare ale
diabetului zaharat tip 1 ši tip 2.

Normalizarea completã ši durabilã a glicemiilor este foarte greu de obøi- nut,
cu excepøia unor condiøii speciale (1). Fluctuaøiile glicemiei sunt inevitabile
chiar ši în cursul regimurilor intensive de tratament ši sunt datorate imperfecøi-
unilor (caracterului nefiziologic) insulinoterapiei subcutanate. Ele nu trebuie sã
fie demobilizatoare pentru pacient ši echipa de îngrijire. Media zilnicã a
glicemiilor este mult mai importantã pe termen lung decât o valoare izolatã (1).

Întotdeauna trebuie sã se øinã cont de faptul cã, atât în DCCT cât ši în
UKPDS, s-a constatat cã orice reducere a nivelului hemoglobinei glicate pro-
duce o diminuare semnificativã a riscului pentru complicaøii tardive.

Alegerea unui regim de insulinoterapie trebuie sã øinã cont de necesitãøile
pacientului, de gradul lui de motivare ši dorinøã de implicare, de prezenøa sau
nu a unor afecøiuni concomitente (mai ales a acelora care pot limita speranøa
de viaøã), ši de suportul lui familial ši financiar. Øinând cont de acestea, obiec-
tivele terapeutice trebuie sã fie realiste (5).

Ajustãrile terapeutice trebuie sã se bazeze mai mult pe valorile glicemiilor
obøinute de cãtre pacienøi, prin auto-control, decât pe "predicøiile de manual"
privind farmacodinamica insulinelor (1).

Nu în ultimul rând, reušita oricãrui regim de insulinoterapie se bazeazã pe
contactul eficient ši permanent dintre pacienøi ši echipa de îngrijire (medici de
familie, diabetologi, educatori, dieteticieni ši psihologi).
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Datã fiind varietatea regimurilor folosite în tratamentul cu insulinã, o siste-
matizare a lor poate fi utilã nu numai din considerente teoretice ši didactice, ci
ši practice. Într-un manual de referinøã (15), sunt prezentate 10 astfel de opøi-
uni terapeutice.

Un criteriu de sistematizare poate sã fie cel care se bazeazã pe tipul de
insuline folosit, prandiale (P) ši/sau bazale (B), ši pe numãrul de injecøii (14).
În tabelul 8.1 este prezentatã o astfel de propunere de sistematizare (18).

Tabelul 8.1. Regimuri de insulinoterapie

(B)
(B)
(B1
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- Ca insuline prandiale pot fi folosite: insuline cu duratã scurtã de acøiune
sau analogi cu acøiune rapidã (lispro, insulina aspart), iar ca insuline bazale,
insulinele intermediare ši lente (NPH, lente) ši cele cu duratã lungã de acøi-
une (ultralente ši glargin). Combinarea insulinelor se poate face extempora-
neu (în siringã) sau pot fi folosite insuline premixate (în regimurile con-
venøionale).

- Având în vedere faptul cã utilizarea pen-urilor a crescut în ultimii ani,
inclusiv în øara noastrã, chiar ši pacienøii care fac regimul C2 îši fac de fapt
patru injecøii (injectându-ši insulina prandialã ši bazalã separat).

- Este foarte important de menøionat faptul cã ceea ce deosebešte carac-
terul convenøional de cel intensiv (funcøional) al regimurilor de insulinoterapie
nu este neapãrat numãrul de injecøii cât mai ales gradul de implicare al
pacienøilor în tratament, respectiv ajustarea continuã a dozelor de insulinã în
funcøie de toate particularitãøile vieøii cotidiene.

Regimul 1 (dimineaøa), care constã în administrarea unei singure injecøii
de insulinã bazalã (B1), dimineaøa, sau a unui amestec de insulinã bazalã ši
prandialã (C1) este foarte rar recomandat la ora actualã. Insulina adminis-
tratã în acest mod nu acoperã cele 24 h, regimul fiind evident nefiziologic.
Încercãrile de a crešte dozele pentru a ameliora glicemiile matinale cresc
riscul pentru hipoglicemii în a doua jumãtate a zilei. Acest regim, aša-zis
minimal, poate fi o alternativã de rezervã pentru pacienøii cu speranøã de
viaøã redusã sau necooperanøi, pentru perioada de remisiune a diabetului
zaharat tip 1 ši pentru pacienøii cu diabet zaharat tip 2 cu o rezervã insulini-
cã endogenã suficientã (1,12,14). Trecerea la oricare dintre celelalte
regimuri de insulinoterapie duce la o ameliorare metabolicã evidentã.

Fig. 8.1. Regimul B1, dimineaøa
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Analogul de insulinã bazalã glargin a schimbat deja aceste afirmaøii,
devenite "clasice". În primul rând pentru faptul cã el are o duratã de acøiune
efectivã de 24 de ore ši în al doilea rând pentru cã studii recente (19,20) au
demonstrat faptul cã efectul insulinei glargin este acelaši indiferent de
momentul administrãrii, dimineaøa sau seara.

Fig. 8.2. Regimul B1 cu insulinã glargin (dimineaøa)

Regimul bazal 1 (seara), adicã administrarea unei injecøii de insulinã
bazalã seara la culcare, are ca ši argumentaøie fiziopatologicã reducerea
producøiei hepatice nocturne de glucozã, care este crescutã în diabetul
zaharat tip 2. Frecvent, acest regim de insulinoterapie se iniøieazã în cazul
ešecului secundar al terapiei orale, situaøie în care insulina se asociazã
terapiei anterioare. Acest regim constituie, de multe ori, o etapã care pre-
cede regimurile cu mai multe injecøii (14). Totuši, un studiu frecvent citat (21)
a demonstrat faptul cã pentru pacienøii cu DZ tip 2 regimul de administrare a
unei injectii de insulinã bazalã seara, combinat cu administrarea de met-
formin peste zi este superior regimului cu injecøii multiple în condiøiile în care
la acelaši echilibru glicemic nu produce crešterea în greutate ši asigurã o
calitate mai bunã a vieøii pacienøilor.
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Fig. 8.3. Regimul B1 (seara).

Regimul bazal 2 (B2). Administrarea a douã injecøii de insuline bazale,
dimineaøa ši seara, deši rar practicatã, poate fi eficientã la pacienøii cu diabet
zaharat tip 2 cu rezervã insulinicã endogenã suficientã, ši eventual în peri-
oada de remisiune a diabetului zaharat tip 1. 

Fig. 8.4. Regimul B2.
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Regimul C2, care constã în administrarea a douã amestecuri de insuline
prandiale ši bazale (amestecuri extemporanee, în siringã sau premixate), la
micul dejun ši la cinã, este încã cel mai frecvent folosit (12,14). Cele douã
componente ale injecøiei matinale acoperã necesarul de insulinã dintre micul
dejun ši prînz ši respectiv, între prînz ši cinã, iar amestecurile administrate la
cinã acoperã necesarul de insulinã pânã la culcare ši, apoi, pe cel nocturn. 

Fig. 8.5. Regimul C2.

În acest regim de insulinoterapie, insulina bazalã administratã dimineaøa
are ši rolul impropriu de insulinã prandialã pentru masa de prînz, nereušind
sã acopere eficient, de obicei, aceastã perioadã post-absorbtivã decât even-
tual pentru prânzuri usoare. Acest mod de administrare a insulinei creeazã
pentru pacienøi douã momente de vulnerabilitate la hipoglicemii înaintea
mesei de prînz (dacã pacientul nu ši-a luat gustarea de la mijlocul dimineøii,
sau dacã întârzie masa de prînz), ši nocturn, în prima jumãtate a nopøii (3).
Distribuøia dozelor în cele douã injecøii de insulinã, cel puøin la iniøierea trata-
mentului, este 2/3 dimineaøa ši 1/3 la cinã; iar, raportul dintre insulinele P ši
B este de 1/2 dimineaøa (1/4 la copii) ši 1/1 seara (1, 14).

Insulinele premixate, dintre care cel mai frecvent folosite sunt cele cu
raportul P/B de 30/70 sau 25/75, au câštigat mult în popularitate datoritã
ušurinøei administãrii. Ele pot constitui un avantaj pentru tratamentul
pacienøilor cu diabet zaharat tip 2, mai ales vârstnici. Lipsa de flexibilitate în
ajustarea dozelor (orice modificare însemnând modificarea ambelor compo-
nente) le face, însã, nepotrivite pentru tratamentul diabetului zaharat tip 1.
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Folosirea unui amestec 50/50 dimineaøa ši 30/70 seara (sau invers) ar putea
însemna o individualizare a schemei, însã poate crea probleme mai ales la
vârstnici (datoritã riscului confuziei între flacoane). Farmacocinetica ši far-
macodinamica amestecurilor de insulinã poate fi îmbunãtãøitã administrân-
du-le dimineaøa în abdomen (pentru a asigura o absorbøie mai rapidã), iar
seara, în coapsã (pentru a acoperi mai durabil necesarul nocturn) (12).

Regimurile 3. Administrarea a trei injecøii de insulinã constituie ceea ce
se cheamã "intensificarea insulinoterapiei". Scopul este de a corecta deza-
vantajele regimului C2, adicã fie acoperirea necesarului de prânz cu o a treia
injecøie de insulinã prandialã (C3C), fie de a preveni hipoglicemiile nocturne
ši a îmbunãtãøi glicemiile matinale, prin administrarea separatã a insulinei
prandiale (la cinã) ši bazale (la culcare) (C3A). Administrarea unei insuline
prandiale la prânz, recomandatã pentru pacienøii care au prânzuri mai con-
sistente, poate duce la reducerea dozelor administrate seara (14). În regimul
3A, insulina bazalã de searã se administreazã la cel puøin 2 ore dupã cinã.
În acest fel, vârful de acøiune a insulinei bazale se deplaseazã în a doua
jumãtate a nopøii, perioadã în care rezistenøa la acøiunea insulinei este mai
mare, datoritã fenomenului dawn (din zori) (22). În acest fel, obiectivele
glicemice matinale pot fi mai ušor realizate cu diminuarea riscului pentru
hipoglicemii nocturne, care pot produce hiperglicemii reactive (fenomenul
Somogy). 

Fig. 8.6. Regimul C3A
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Este de menøionat faptul cã deši fenomenul Somogy a fost frecvent invo-
cat ca ši cauzã a hiperglicemiilor matinale, studiile sistematice au demon-
strat faptul cã el este mult mai rar ši apar atunci când pacientul îši supra-
corecteazã prin aport de hidraøi de carbon hipoglicemiile nocturne. De cele
mai multe ori, hipoglicemiile nocturne nerecunoscute ši necorectate sunt
urmate de glicemii mici matinal ši de insulinorezistenøã în prima jumãtate a
zilei (3). Introducerea analogilor de insulinã cu acøiune lungã (glargin), al
cãror profil al concentraøiilor plasmatice este rectangular (în platou), ši nu
bifazic, ca al insulinelor bazale folosite, oferã perspectiva unei echilibrãri
glicemice nocturne mai fiziologice (11). În studiile comparative, insulinele
ultralente nu au demonstrat un avantaj asupra celor cu acøiune intermediarã
(23).

Regimurile C4, (terapia cu injecøii multiple, terapia intensivã, terapia
bazal-bolus), constã în administrarea de injecøii prandiale la cele trei mese
principale ši o a patra injecøie cu insulinã bazalã, seara la culcare. Avantajele
majore ale acestui regim de insulinoterapie sunt (1,13):

-  este cel mai apropiat de profilul fiziologic de secreøie a insulinei
- permite ajustarea continuã, prospectivã, a dozelor prandiale în

funcøie de aportul de hidraøi de carbon, de glicemiile pre-prandiale ši de efor-
tul fizic anticipat

-  oferã pacienøilor un program de viaøã flexibil din punct de vedere
al orarului ši conøinutului meselor. Aceastã flexibilitate poate fi chiar ši mai
evidentã prin folosirea analogilor cu acøiune rapidã (care nu obligã la
respectarea unui interval relativ lung între injecøie ši masã) ši prin folosirea
pen-urilor. 

Ajustarea continuã ši prospectivã a dozelor de insulinã este caracteristica
majorã a regimurilor intensive. În regimurile convenøionale, ajustarea dozelor
se face, de obicei, pe baza glicemiilor din ziua precedentã. Faptul cã substi-
tuøia insulinicã prandialã se face separat de cea bazalã permite pacienøilor
(ši medicilor) sã facã raøionamente mai simple ši mai corecte în vederea
obøinerii obiectivelor terapeutice urmãrite. Dacã în regimurile convenøionale,
programul de viaøã al pacienøilor este "subordonat" schemei de insulinoter-
apie, regimurile intensive se "subordoneazã" programului de viaøã al
pacienøilor (13).

Condiøiile majore pentru reušita regimului intensiv de insulinoterapie sunt:
- autocontrolul glicemic continuu ši valorificarea imediatã a rezul-

tatelor prin luarea deciziilor adecvate
- deprinderea ši perfecøionarea continuã a cunoštinøelor teoretice ši

practice necesare
- un grad înalt de motivare a pacienøilor
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Valorificarea imediatã a rezultatelor glicemiilor obøinute prin autocontrol
înseamnã ši introducerea conceptului de "corecøie", constând în crešterea
sau reducerea dozelor de insulinã, modificarea cantitãøii de hidraøi de carbon
la masa respectivã, sau administrarea de injecøii suplimentare, interprandi-
ale, care au ca scop corectarea unor valori situate în afara obiectivelor
terapeutice.

Fig. 8.7. Regimul C4.
Fig. 8.8. Regimul C4 cu glargin
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Regimul de insulinoterapie cu injectii multiple, intensiv, a devenit dupã
studiul DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) (16), "standardul
de aur" în tratamentul DZ tip 1. Practic toøi pacienøii cu DZ tip 1 sunt candi-
daøi pentru acest regim, atâta timp cât nu au contraindicaøii. Contraindicaøiile
pot fi medicale (istoric de hipoglicemii severe, vârsta prea avansatã sau prea
micã, coexistenøa unor boli pentru care hipoglicemia poate fi ameninøãtoare
de viaøã cum sunt formele severe de cardiopatie ischemicã sau boala cere-
brovascularã, afecøiuni hepatice severe) sau nemedicale (refuzul sau inca-
pacitatea pacientului, alcoolismul).  

Regimul C5 este o variantã a regimurilor intensive, în care fie datoritã sub-
stituøiei bazale cu un analog cu acøiune rapidã (ši duratã mai scurtã de
acøiune), fie datoritã unui interval mai mare între mese (între micul dejun ši
prînz), se administreazã o dozã de insulinã bazalã ši dimineaøa, la trezire.
Substituøia bazalã este, astfel, mai eficient asiguratã, evitîndu-se momentele
în care substituøia prandialã îši pierde acøiunea (3, 13). Si în acest caz
glargin-ul, prin faptul cã se administreazã aproape întotdeauna într-o singurã
injecøie, poate face din acest regim ceva de domeniul trecutului.

Fig. 8.9. Regimul C5.
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Tabelul 8.2. Avantaje ši dezavantaje ale diverselor asocieri de
insuline în insulinoterapia intensivã (22 modificat).

Perfuzia subcutanatã continuã a insulinei (PSCI)     
(vezi paragraful 8.5).
O datã cu perfecøionarea caracteristicilor pompelor externe de

insulinã, aceastã modalitate de substituøie cu insulinã bazalã ši prandialã
este tot mai frecvent acceptatã de pacienøi cu diabet zaharat tip 1, dar ši
cu diabet zaharat tip 2 (1, 12, 24, 25). 
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Caracteristica PSCI este faptul cã utilizeazã un singur tip de insulinã,
insuline cu duratã scurtã de acøiune sau cu acøiune rapidã (la ora actualã
majoritatea pompelor folosesc lispro)(12), care se administreazã con-
tinuu subcutanat, în doze mici, pentru substituøia bazalã (debit bazal) ši
bolus-uri pentru substituøia prandialã (debit prandial). Ambele debite pot
fi reglate de cãtre pacient, în funcøie de glicemii, aportul de hidraøi de
carbon ši alte criterii (efortul fizic, profilul nocturn al glicemiilor).
Autocontrolul continuu al glicemiilor este absolut necesar. Dat fiind faptul
cã depozitul subcutanat de insulinã este în general mic, riscul deteriorãrii
metabolice rapide în cazul întreruperii administrãrii datoritã unor pro-
bleme tehnice (înfundarea cateterului, malfuncøia pompei) trebuie avut
întotdeauna în vedere, mai ales în cazul folosirii analogilor cu acøiune
rapidã. 

PSCI este indicatã mai ales pacienøilor bine motivaøi, cu un stil de viaøã
dinamic, ši care au o bunã colaborare cu echipa de îngrijire (26).

Eficienøa PSCI în tratamentul intensiv cu insulinã este similarã cu cea
a regimurilor cu injecøii multiple, alegerea între acestea fiind o opøiune a
pacientului (26).

8.2. Tehnica administrãrii insulinelor

Calea de administrare a insulinelor este factorul care, dupã particula-
ritãøile farmacologice ale acestora, influenøeazã cel mai mult farmacoci-
netica ši farmacodinamica lor.

Administrarea subcutanatã continuã sã fie cea mai folositã, deši ca-
racterul ei nefiziologic (absorbøie întârziatã ši variabilã, în circulaøia
sistemicã ši nu portalã) este demult recunoscut (3,4,8). Unul dintre pro-
gresele importante în practica insulinoterapiei subcutanate în ultimii ani,
l-a reprezentat descrierea vitezei diferite de absorbøie a insulinelor în
funcøie de regiunea anatomicã în care sunt administrate (6). Aceasta a
dus la recomandarea fermã ca insulinele prandiale sã fie injectate în
regiunea abdominalã, în care absorbøia este cea mai rapidã, iar insulinele
bazale, în regiunea anterioarã a coapselor. De la recomandarea clasicã
ca rotaøia locurilor de administrare a insulinelor sã se facã în mai multe
regiuni anatomice (braøe, abdomen, fese, coapse), s-a trecut la reco-
mandarea actualã ca aceastã rotaøie sã se facã în interiorul aceloraši
regiuni, ceea ce atenueazã variabilitatea absorbøiei.

În tabelul 8.3 sunt redate câteva dintre problemele importante ale
insulinoterapiei subcutanate ši sugestii pentru rezolvarea lor.
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Tabelul 8.3. Efectele asupra farmacocineticii ši farmacodinamicii
insulinelor, datorate administrãrii lor subcutanate (4, modificat)

Administrarea intravenoasã este calea de elecøie în tratamentul cetoaci-
dozelor, a stãrilor hiperglicemice hiperosmolare ši a altor stãri critice (ex.
infarctul miocardic acut, alimentaøia parenteralã). Ea se face prin perfuzie
continuã sau prin injecøii repetate la intervale de o orã (avînd în vedere T
1/2 scurt al insulinei plasmatice). Intravenos se administreazã exclusiv
insuline cu duratã scurtã de acøiune. 

Administrarea intramuscularã asigurã o absorbøie mai rapidã a insu-
linelor atunci când acestea sunt administrate la nivelul braøelor ši
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coapselor, dar nu ši atunci când sunt administrate la nivelul abdomenului
(4). Aceastã cale de administrare poate fi o alternativã în tratamentul
cetoacidozelor atunci când calea intravenoasã nu este abordabilã.
Disconfortul administrãrii intramusculare face ca ea sã nu fie o recoman-
dare pentru practica curentã (2,4).

Administrarea intraperitonealã este singura care asigurã absorbøia insu-
linelor exogene în circulaøia portalã. Ea se face cu ajutorul pompelor
implantabile, printr-un catater flotant în spaøiul peritoneal. Profilele farma-
codinamice pot fi foarte apropiate de cele fiziologice. Problemele încã nu
întru-totul depãšite ale acestei cãi de administrare sunt riscul infecøiei,
întreøinerea cateterului ši costurile (8, 26).

Administrarea pe cale nazalã a fost încercatã încã din 1935 (Major R.H.,
cit. de 26). Deši aparent facilã, calea de administrare nazalã nu a devenit
o realitate practicã datoritã biodisponibilitãøii reduse a insulinelor adminis-
trate pe aceastã cale ši a variabilitãøii importante a absorbøiei (8,26).

Administrarea pulmonarã prin aerosoli a depãšit etapa studiilor precli-
nice (29). Absorbøia insulinei prin mucoasa arborelui respirator s-a
dovedit a fi bunã ši relativ constantã, având o farmacodinamicã apropiatã
de cea a insulinelor cu duratã scurtã de acøiune ši putînd asigura o substi-
tuøie prandialã eficientã.

8.3. Mijloacele de administrare a insulinelor

Siringile de plastic de unicã folosinøã au devenit mijlocul standard pen-
tru administrarea insulinelor (12). Volumul lor diferit, de la 0,25 la 1 cm3,
permite o individualizare a folosirii lor, pentru copii ši aduløi. Acele
folosite, de 12 mm, 8 mm, 6 mm (ultrafine) asigurã injectarea cu minimum
de disconfort. Contrar recomandãrii producãtorilor, în practica
insulinoterapiei s-a demonstrat faptul cã siringile de plastic pot fi
refolosite pentru o perioadã de cel puøin 7 zile, cu condiøia fundamentalã
ca ele sã fie refolosite de cãtre acelaši pacient (15,29). Acele pot fi, de
asemenea, refolosite pînã cînd înøeparea devine dificilã sau produce dis-
confort. Manevrarea ši pãstrarea insulinelor ši acelor trebuie sã se facã
în condiøii igienice. Recomandarea actualã este ca, indiferent de
lungimea acului, injectarea sã se facã numai dupã efectuarea unui pliu
cutanat, în direcøie verticalã sau ušor oblicã (7,15). Dezinfecøia cu alcool
a locului de administrare nu mai este necesarã, cu condiøia unei igiene
personale corecte (1, 15).
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Gradaøiile în unitãøi de pe siringi sunt diferite, în funcøie de concentraøia insu-
linelor folosite. Acest lucru se marcheazã pe siringi cu U-40 sau U-100 ši echipa
de îngrijire trebuie sã atragã atenøia pacienøilor asupra acestui fapt, a cãrui
necunoaštere poate duce la grešeli în dozarea insulinelor !

Pen-urile sunt dispozitive pentru administrarea insulinei, având forma
unui stilou, de unde ši denumirea, în care se introduc flacoane speciale de
insulinã (cartuše, penfill), nemaifiind necesarã aspirarea insulinei la
fiecare injecøie. Manevrarea pen-urilor este relativ simplã, având carac-
teristici (producerea de zgomote pentru fiecare unitate de insulinã), ce
permite folosirea lor de cãtre pacienøi cu probleme de manualitate sau tul-
burãri de acuitate vizualã. De asemenea, ušurinøa manevrãrii lor le face
foarte potrivite pentru regimurile de insulinoterapie cu injecøii multiple,
unele administrate în afara locuinøei (15,29).  (Anexe 2,3,4)

Pompele de insulinã sunt dispozitive cu ajutorul cãrora injectarea insu-
linei -numai insuline cu duratã scurtã de acøiune sau analogi cu acøiune
rapidã-se face continuu, subcutanat (pompe externe). Pompele
implantabile, cu cateterul plasat intraperitoneal, continuã sã aibã un uz
foarte restrâns. Pompele sunt reglabile pentru un anumit debit de insulinã
bazal, iar bolusurile prandiale sunt reglate de cãtre pacient în funcøie de
glicemii ši de aportul de hidraøi de carbon.

Dispozitivele de injectare a insulinei transdermic, prin jet de aer, nu
oferã avantaje semnificative, în condiøiile unor costuri mult mai mari (27).

8.4. Pãstrarea insulinelor

Condiøiile improprii de pãstrare a insulinelor pot afecta calitãøile lor far-
macodinamice, prin deamidare, polimerizare fibrilarã. În general durata de
pãstrare a insulinelor depinde de modul de ambalare (flacoane sau cartuše)
ši de factori ambientali (frigider sau temperatura camerei). La temperatura
camerei insulina îši pierde <1,0% din potenøã în 30 de zile, adica <0,03%/zi,
în schimb în frigider (2-8 C0) aceastã scãdere este mai micã de 0,1% în 30 de
zile. Flacoanele nedeschise pot fi pãstrate în frigider, la temperatura de 2-8
C0, pânã la data expirãrii înscrisã pe flacon, însã nu mai mult de o lunã dacã
au fost deschise. La temperatura camerei, flacoanele pot fi pãstrate timp de
o lunã, cartušele de NPH timp de 7 zile, iar cartušele de lispro, timp de 14 zile
(12). Flacoanele de insulinã trebuie ferite de lumina directã a soarelui ši de
temperaturi extreme (sub 2  ši peste 30 C0). În tabelul 8.4. sunt redate reco-
mandãrile marilor producãtori privind pãstrarea unor insuline (28).
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Tabelul 8.4. Recomandãri specifice privind pãstrarea unor insuline.

Bibliografie

1.American Diabetes Association - Medical Management of Type 1
Diabetes, 3rd ed., 1998

2.Bliss M - The history of insulin, Diabetes Care, 16, suppl.3: 4-7, 1993.
3.Brunetti P, Bolli GB - Pharmacokinetics and pharmacodynamics of

insulins: relevance to tîerapy of diabetes mellitus, Diabetes, Nutrition and
Metabolism, 10, 1: 24-34, 1997.

4.Linde B - The phramacokinetics of insulins, in Pickup JC, Williams G eds,
Textbook of Diabetes, Blackwell Scientific Publiocations, Oxford: 371-383,
1991.

5.Zinman B - Insulin regimens and strategies for IDDM, Diabetes Care, 16,
suppl.3: 24-28, 1993

6.Bantle J, Neal L, Frankamp L - Effects of tîe anatomical region used for
insulin injections on glycemia in typ 1 diabetic subjects, Diabetes Care 16:
1592-1597, 1993.

7.Strauss K - Insulin injection techniques, Report for the Ist International



75

Insulin-Injection Technique Workshop, Strasbourg, France, 1997. Practical
Diabetes International, 16, 6: 181-184, 1998.

8.Lee LW, Zinman B - From insulin to insulin analogs: progress in the treat-
ment of type 1 diabetes, Diabetes Reviews, 6, 2: 73-88

9.Jacob MAJM, Keulen ETP, Kanc K et al - Metabolic efficacy of preprandi-
al administration of Lys(B28) Pro(B29) human insulin analog in IDDM patients,
Diabetes Care, 20: 1279-1286, 1997

10.Galloway JA - New directions in drug development: mixtures, analogs
and modelling, Diabetes Care, 16, suppl.3: 16-23, 1993

11.Rosskamp R, Park G - Long-acting insulin analogs, Diabetes care, 22,
suppl.2: 109-113, 1999

12.Campbell KR, White RJ - Medication for the Treatment of Diabetes.
American Diabetes Association, Alexandria VA, 2000

13.Howorka K - Functional Insulin Treatment, 2nd ed., Springer, Berlin-
Heidelberg, 1996

14.Mazze RS - Staged Diabetes Management. A Systematic Approach.
International Diabetes Centre Inc, Minneapolis, 2000

15.Pickup JC, Williams G - Insulin injection treatment for insulin-dependent
diabetic patients. In Pickup JC, Williams G eds. Textbook of Diabetes,
Blackwell Scientific Publications, Oxford: 384-396, 1991

16.Diabetes Control and Complication Trial Research Group - The effect of
intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-
term complications in insulin dependent diabetes mellitus. N Eng J Med, 329:
977-986, 1993

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

18.Hancu N, Veresiu IA, Bala C - Insulinoterapia ambulatorie in diabetul
zaharat tip 1 si tip 2. JAMA-RO, 1: 91-94, 2003

19.Hamann A, Mathaei S, Rosak C, The HOE901/4007 Study Group - Once
daily insulin glargine is efective and safe regardless of whether injected before
breakfast or dinner, or at bedtime (Abs). Diabetes 51: A53, 2002

20.Rossetti P, Pampanelli S, Fanelli C et al - Intensive replacement of basal
insulin in patients with type 1 diabetes given rapid-acting insulin analog at
mealtime. Diabetes Care, 26: 1490-1496, 2003

21.Yki-Jarvinen H, Ryysy L, Nikkila K et al - Comparison of bedtime insulin
regimens in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, controlled
trial. Ann Intern Med, 130: 389-396, 1999

22.Leahy JL - Intensive insulin therapy in type 1 diabetes melitus. In Insulin
therapy, Leahy JL, Cefalu TW eds, Marcel Dekker Inc, New-York: 87-112,2002

23.Kahn BB, Cushman SW  - Subcellular translocation of glucose trans-
porters: role of insulin action and its perturbation in altered metabolic states.
Diabetes/Metab Rev, 1 : 203-206, 1985.

24.Koivisto VA - Insulin therapy in type II diabetes. Diabetes Care, 16, suppl
3: 29-39, 1993

25.Edelman SV, White D, Henry RR - Intensive insulin therapy for type II
diabetes. International Diabetes Monitor, 7, 2: 1-9, 1995

26.American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations,



76

2001 - Continuous subcutaneous insulin infusion, Diabetes Care, 24, suppl.1:
S98, 2001

27.Saudek DC - Future developments in insulin delivery systems. Diabetes
Care, 16, suppl. 3: 122-132, 1993

28.Gerber RA, Cappelleri JC, Bell-Farow AD et al - Improved patient satis-
faction with inhaled insulin in type 1 diabetes mellitus after 1 year - results of a
multicenter extension trial (abstr.), Diabetologia 49, suppl.1: A108, 2000

29.Grajower MM, Fraser GC, Holcombe JH - How long should insulin be
used once a vial is started. Diabetes Care, 26 : 2665-2669, 2003

30.American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations,
2001 - Insulin administration, Diabetes Care, 24, suppl.1: S94-S97, 2001

31.American Diabetes Association - Clinical Practice Recommendations,
2001 - Hyperglicemic crisis in patients with diabetes mellitus, Diabetes Care,
24, suppl.1: S83-S89, 2001

32.American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations,
2001 - Standards of medical care for patients with diabetes mellitus, Diabetes
Care, 24, suppl.1: S33-S43, 2001

33.Rorsman P, Renstrom E - Insulin granule dynamics in pancreatic beta
cells. Diabetologia, 46: 1029-1045, 2003.

34.Diabetes Service Inc - http://www.diabetesnet.com/index.php, accesat in
19.12.2003

35.Sinclair JA, Finucane P - Diabetes in Old-Aged, 2nd ed, John Wiley and
Sons Ltd, 2001

36.American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations
2001 - Implications of the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes
Care, 24, suppl 1: S25-S32.

37.Ionescu-Târgoviste C. - Tratamentul insulinic, în Diabetologie moderna,
Ed. Tehnica Bucuresti: 421-434, 1997

38.International Diabetes Federation - European Region - A Desktop Guide
to Type 1 (Insulin-dependent) Diebetes Mellitus, Brussels, 1998

39.Shah CS, Malone JI, Simson NE - A randomized trial of intensive insulin
therapy in newly diagnosed insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med,
320: 550-553, 1989

40.Heineman L, Richter B - Clinical pharmacology of human insulin.
Diabetes Care, 16, suppl 3 : 90-100.

41.Nielsen J.H., Galsgaard E.D., Møldrup A., Friedrichsen N.B., et al -
Regulation of  -cell mass by hormones and growth factors, Diabetes 50, suppl
1, S25-S29: 2001.

42.ISPAD - IDF / WHO (European Region) Policy Group - Consensus
Guidelines for the Management of Insulin-dependent Diabetes (Type I) Mellitus
(IDDM) in Childhood and Adolescence, 1995

43.Bolli GB, Perrielo G, Fanelli GC, DeFeo P - Nocturnal blood glucose con-
trol in type 1 diabetes mellitus. Diabetes Care, 16, suppl 3: 71-89, 1993



77

8.5. Perfuzia subcutanatã continuã cu insulinã

8.5.1. Introducere

Cele douã studii de referinøã în diabetologie, Diabetes Control and
Complications Trial ši U.K. Prospective Diabetes Study au demonstrat fãrã
echivoc importanøa terapiei intensive în realizarea controlului glicemic ši
menøinerea pe termen lung a obiectivelor terapeutice ši a stãrii de sãnãtate.
Tehnologia avansatã ši consecutiv realizãrile deosebite atât în domeniul
preparatelor de insulinã cât ši în domeniul sistemelor ši dispozitivelor de
administrare a insulinei, au permis intensificarea controlului glicemic fie prin
injecøii multiple, în regim bazal-bolus, fie prin administrarea subcutanatã con-
tinuã de insulinã, cu ajutorul pompelor de insulinã, alãturi de auto-monitorizare
sau monitorizare glicemicã continuã. Perfuzia subcutanatã continuã cu
insulinã este consideratã în prezent cea mai sofisticatã ši precisã metodã de
administrare a insulinei, disponibilã practicii curente ši utilizatã pe scarã largã,
fiind ši cea mai "fiziologicã".(1) Termenul de "fiziologic" se referã la posibilitatea
pe care o au pompele de a administra insulina în mod continuu ši în doze
reglabile, în funcøie de necesitãøile organismului ši variaøiile diurne ši nocturne
ale sensibilitãøii la insulinã, reproducând cel mai fidel secreøia fiziologicã de
insulinã. . Acest mod de administrare a insulinei reprezintã de fapt un nou con-
cept de insulinoterapie, a cãrui însušire ši practicare necesitã un program edu-
caøional complex, adresat întregii echipe implicate. (2)

8.5.2. Scurt istoric 

Dorinøa ši necesitatea de a administra insulina
într-un mod cât mai apropiat de secreøia ei fiziolo-
gicã a condus la ideea administrãrii sale continue,
lansatã în anii 1960 ši aparøinând doctorului Arnold
Kadish, din Los Angeles, California. Acesta a ši
realizat prima pompã de insulinã, care din motive
lesne de înøeles, a avut o aplicabilitate redusã în
practica medicalã.  (Figura 8.10) (3)

Figura 8.10. Prima pompã de insulinã

Cercetãri riguroase în domeniul perfuziei
subcutane continue de insulinã dateazã de la
sfâršitul anilor 1970.

Primele raportãri ale experienøei cu pompele
portabile de insulinã provin din 1978 ši aparøin
lui H. Keen ši J. Pickup de la Guy's Hospital din Londra ši lui W.
Tamborlane ši Ph. Felig de la Yale. Aceštia au demonstrat cã adminis-
trarea subcutanã continuã de insulinã, combinatã cu auto-monitorizarea,
într-un regim ce va fi numit ulterior "insulinoterapie intensivã", poate rea-
liza un control glicemic optim, cu glicemii apropiate ca valoare de normal.
La începutul anilor 1980 administrarea subcutanã continuã de insulinã
prin intermediul pompelor de insulinã a devenit o alternativã de adminis-
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trare a insulinei la persoanele cu diabet  zaharat tip 1. (1)
Modelul tip AutoSyringe, cunoscut sub numele de "Big Blue Brick," introdus

în anul 1978, a fost prima pompã comercialã pentru adminstrarea subcutanã
a insulinei. 

Entuziasmul care a cuprins lumea medicalã dupã introducerea acestui dis-
pozitiv de administrare a insulinei, a determinat o amplificare a cercetãrilor în
domeniu ši a fabricãrii de pompe de insulinã. Inconvenientele de ordin tehnic
(dimensiuni mari, insuficientã siguranøã, manevrarea dificilã), au redus mult
aria lor de utilizare, fiind indicate doar în cazurile extreme. (3,4)

În anii 1990 a avut loc o relansare a insulinoterapiei prin pompele de
insulinã, ca urmare a rezultatelor DCCT (Diabetes Control and Complications
Trial) pe de o parte ši pe de altã parte, datoritã tehnologiei avansate, care a
permis realizarea unor pompe de dimensiuni ši greutate confortabile, ušor de
manevrat ši sigure. În prezent, majoritatea pompelor de insulinã au dimensiu-
nile unui pager, posibilitatea de programare a mai multor profile bazale ši tipuri
de bolus, sisteme de siguranøã, comandã de la distanøã ši nu în ultimul rând,
un design plãcut. (anexe 7,8)

În DCCT, grupul cu terapie intensivã a realizat o reducere a hemoglobinei
glicate A1c de 1,7 %. În ultimul an de studiu, 42% din persoane au utilizat
pompa de insulinã, obøinându-se o reducere suplimentarã de 0.2% - 0.4% a
hemoglobinei A1c, concomitent cu o ameliorare a flexibilitãøii în stilul de viaøã.
(1,5)

La un sfert de secol dupã introducerea pompelor de insulinã în tratamentul
diabetului zaharat, utilizarea acestora a crescut în mod considerabil. În anul
2001, în Statele Unite ale Americii, 162.000 persoane cu diabet zaharat, în
principal de tip 1, erau purtãtoare de pompã de insulinã, aceasta fiind consid-
eratã o alternativã sigurã ši eficientã de administrare a insulinei la aduløi, ado-
lescenøi ši copii cu diabet zaharat. În anul 2003, numãrul purtãtorilor de pompã
a depãšit 200.000. (6,7)

În România, insulinoterapia prin pompa de insulinã a fost introdusã în urmã
cu 2 ani, primele douã pompe de insulinã fiind instalate în 30 August 2002, la
Centrul Clinic de Diabet, Nutriøie, Boli metabolice din Cluj-Napoca. În momen-
tul actual, existã 38 persoane cu diabet zaharat tip 1 purtãtoare de pompã de
insulinã, modelul disponibil fiind Medtronic MiniMed 508.  

8.5.3. Consideraøii teoretice ši date tehnice ale
insulinoterapiei prin pompa de insulinã

Necesarul de insulinã,  respectiv sensibilitatea la insulinã, diferã pe parcur-
sul a 24 ore: sunt recunoscute fenomenele "dawn" (zori) ši "dusk" (amurg),
când insulinorezistenøa este mai exprimatã ši momentele când sensibilitatea la
insulinã este crescutã (la prânz ši în timpul nopøii). În aceste condiøii, secreøia
fiziologicã de insulinã este astfel reglatã încât sã asigure, în permanenøã nor-
moglicemia. (detalii în subcapitolul 3.3) 

Pentru ca tratamentul cu insulinã sã realizeze nivele similare ale insuline-
miei ši consecutiv, valori glicemice cât mai apropiate de normal, administrarea
insulinei în prize multiple, în regim bazal-bolus, în asociere cu auto-monito-
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rizarea ši auto-ajustarea dozelor, este modalitatea optimã. 
Existã însã situaøii în care insulinoterapia în prize multiple nu reušešte sã

realizeze echilibrul glicemic optim. Limitele acestui tip de insulinoterapie pot fi
sumarizate astfel: (8)

- insuficienta acoperire a fenomenului "dawn";
- latenøã în acøiunea insulinei bazale în cursul dimineøii;
- insuficienta acoperire a fenomenului "dusk";
- surplus de insulinã bazalã în cursul nopøii, când sensibilitatea la insulinã

este crescutã, cu risc crescut de hipoglicemii;
- fluctuaøii glicemice;
- absorbøie subcutanatã variabilã intraindividual;
- flexibilitate posibilã în anumite condiøii;
- posibilã reducere în timp a aderenøei, datoritã numãrului mare de injecøii

necesar.
O alternativã este insulinoterapia "semi-fiziologicã" efectuatã prin pompa de

insulinã. Deši administrarea insulinei se face tot subcutanat, prin administrarea
insulinelor cu acøiune scurtã sau rapidã ši datoritã posibilitãøii administrãrii
orare a unor doze reglabile de insulinã, se realizeazã, în condiøii confortabile,
o insulinemie bazalã mult apropiatã de normal. (Figura 8.11) 

Figura 8.11. Insulinoterapia bazalã "semi-fiziologicã" prin pompa de insulinã

Insulinoterapia “fiziologicã
cu pompa de insulinã

Necesarul bazal fiziologic

Rata bazalã stabilitã prin pompa de insulinã
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Pompele portabile pentru administrare subcutanã continuã de insulinã au în
general dimensiunea unui pager ši o greutate de aproximativ 100 grame,
putând fi purtate în diverse dispozitive în buzunar, la cureaua de la pantaloni,
etc. Pompele îmbinã o componentã mecanicã, ce asigurã eliberarea continuã
(rata bazalã) ši în bolus a insulinei, cu componenta computerizatã, de
comandã. Rata bazalã poate fi programatã în mai multe profiluri (în funcøie de
tipul pompei), existând ši posibilitatea stabilirii unor rate bazale temporare sau
înteruperea temporarã a administrãrii insulinei. Bolusul poate fi administrat  în
ritm rapid, prelungit sau combinat, în funcøie de conøinutul mesei.
Administrarea bolusului poate fi comandatã prin activarea butoanelor pompei
sau prin utilizarea unei telecomande speciale (Medtronic MiniMed) ši poate fi
însoøitã ši de semnal sonor. 

Pompa de insulinã este atašatã de utilizator printr-un cateter care se mon-
teazã subcutan, la interval de trei zile, zona de elecøie fiind abdomenul.
Cateterele sunt de diferite dimensiuni ši sisteme de inserøie, oferind astfel posi-
bilitatea adaptãrii în funcøie de caracteristicile ši preferinøele persoanei. De
asemenea, majoritatea cateterelor sunt astfel proiectate încât sã fie posibilã
deconectarea temporarã a pompei de la sistemul de inserøie, fãcând astfel
posibile diverse activitãøi (îmbrãcat, baie, sporturi de contact) 

Pentru pompa de insulinã se utilizeazã doar insuline cu acøiune scurtã, sau
analogii de insulinã cu acøiune rapidã (lispro sau aspart). "Pomparea" insulinei
se realizeazã în mod continuu, în anumite cantitãøi, pornind de la 0,1 unitãøi, ce
se programeazã pentru fiecare orã, constituind rata bazalã, adaptatã nece-
sarului fiecãrei persoane. Suplimentar, insulina este eliberatã în bolus la
fiecare masã (inclusiv gustãri),  în doze calculate în funcøie de glicemie, conøi-
nutul în hidraøi de carbon ši activitatea fizicã, sau pentru corecøia hiper-
glicemiei. 

Pentru eficienøa maximã a pompei de insulinã, analogii de insulinã cu acøi-
une rapidã sunt de preferat, aceštia facilitând controlul glicemic postprandial ši
permiøând calculul corespunzãtor hidraøilor de carbon consumaøi. (3,6) Unele
studii multicentrice sugereazã o eficienøã superioarã a insulinei aspart în con-
trolul glicemic postprandial, comparativ cu insulina lispro ši o asociere mai
puøin frecventã a acesteia cu hipoglicemii, comparativ cu insulinele lispro ši
cele regular. (9,10)

Rezervoarele de insulinã sunt în general de 300 U/ml ši pot fi detašabile, de
unicã folosinøã, cu încãrcare manualã a insulinei, sau incorporate în pompã ši
utilizarea de cartuše de insulinã. 

Modelele noi de pompe de insulinã au multiple sisteme de siguranøã ši de
alarmã, care avertizeazã asupra oricãrei disfuncøionalitãøi sau întreruperi în
administrarea insulinei. 

8.5.4. Avantajele administrãrii subcutane continue de
insulinã prin pompa de insulinã

În mod cert acest sistem de administrare subcutanã continuã a insulinei, prin pompa
de insulinã, are anumite avantaje, ce se manifestã pe plan metabolic, psihologic ši al stilu-
lui de viaøã. (11-15)
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Avantajele metabolice se referã la eficientizarea controlului glicemic prin
posibilitatea obøinerii ši menøinerii unui echilibru glicemic optim, cu glicemii
apropiate de normal, cu excursii glicemice minime ši frecvenøã mai redusã a
hipoglicemiilor. Aceste avantaje metabolice derivã din:

- posibilitatea modelãrii insulinemiei în funcøie de necesarul bazal (de ex.
noaptea de la ora 2 la ora 5, dimineaøa ši oridecâte ori este nevoie); 

- simularea superioarã a funcøiei ß-celulare;
- farmacocinetica superioarã a insulinei administratã în perfuzie continuã;
- absorbøia constantã ši continuã a insulinei, ceea ce asigurã un grad mare

de reproductibilitate zilnicã în disponibilitatea insulinei, cu variaøii glicemice
reduse. Fluctuaøiile în absorbøia insulinei sunt minime, de sub 2,8 %, compa-
rativ cu insulina cu acøiune prelungitã administratã prin injecøii, unde pot ajunge
la 10-50 % din dozã totalã. Variaøiile în absorbøia insulinei injectate ši farma-
cocinetica acesteia pot fi responsabile, în proporøie de 50-60 %, de fluctuaøiile
zilnice în valorile glicemice;

- faptul cã depozitele subcutane de insulinã sunt minime, ceea ce reduce
riscul de hipoglicemii ši variaøii glicemice;

- posibilitatea contracarãrii fenomenului "dawn";
- posibilitatea reducerii necesarului de insulinã/24 ore ši a administrãrii unor

doze mici de insulinã la cei cu necesar redus (copii, la cei cu insuficienøã
renalã);

- aderenøã crescutã la corectarea hiperglicemiilor prin administrarea supli-
mentarã a insulinei. 

Studiile comparative ce au vizat evaluarea eficienøei controlului glicemic prin
insulinote- rapie cu injecøii multiple sau prin pompa de insulinã, au demonstrat
fie rezultate similare, fie în avantajul pompelor. Cert este cã frecvenøa
hipoglicemiilor este mai redusã în cazul pompelor. (15)

Avantajele asupra stilului de viaøã se concretizeazã în posibilitatea des-
fãšurãrii unui program mai flexibil, atât din punct de vedere al alimentaøiei, cât
ši din punct de vedere al activitãøii fizice, programului de lucru. 

Pe plan psihologic, avantajele rezultã din crešterea aderenøei, a satisfacøiei
cu tratamentul ši a calitãøii vieøii. 

8.5.5. Indicaøiile insulinoterapiei prin pompa de insulinã

Având în vedere particularitãøile ši avantajele pompei de insulinã, utilizarea
acesteia este indicatã în caz de: (8,12,16,17)

- ineficienøã în asigurarea controlului glicemic prin injecøii multiple ši auto-
monitorizare (în principal, terapia cu pompa de insulinã se adreseazã diabetu-
lui zaharat tip 1, dar avantajele pe care aceasta le oferã, o recomandã ši în dia-
betul zaharat tip 2);

- hipoglicemii recurente;
- hipoglicemii neanunøate; 
- fenomen "dawn";
- labilitate glicemicã;
- necesar redus de insulinã (< 20 unitãøi / zi sau < 0,4 unitãøi/kg/zi);
- necesitate a asigurãrii unui stil de viaøã flexibil;
- sarcinã sau pregãtirea unei sarcini.
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8.5.6. Contraindicaøiile utilizãrii pompei de insulinã

Situaøiile în care utilizarea pompei de insulinã nu este recomandatã, sau
este contraindicatã sunt urmãtoarele.

- lipsa aderenøei la programul terapeutic ši de automonitorizare;
- lipsa aderenøei la autoajustarea dozelor;
- instabilitate psihologicã. 

8.5.7. Candidaøii ideali pentru insulinoterapia prin pompã

Pompa de insulinã reprezintã o metodã eficientã ši sigurã de insulinoterapie
intensivã. Pentru ca avanatajele pe care le oferã sã fie valorificate la maxim,
selecøia persoanelor care sã beneficieze de acest tip de tratament trebuie sã
se facã pe baza anumitor criterii. Conform acestora, candidaøii ideali sunt cei
care: (3,6,8,12)

- îši acceptã boala ši se angajeazã în controlul acesteia;
- acceptã tratamentul cu pompa de insulinã ši îši asumã responsabilitatea

utilizãrii ei;
- au ašteptãri ši obiective realiste referitoare la utilizarea pompei de insulinã;
- sunt puternic motivaøi în obøinerea ši menøinerea controlului metabolic;
- sunt aderenøi la programul de monitorizare, auto-monitorizare, control ši

auto-control;
- au deprinderi, aptitudini ši îndemânare în utilizarea pompei, în auto-moni-

torizare, auto-ajustarea dozelor de insulinã ši auto-control;
- au o experienøã anterioarã cu insulinoterapia intensivã cu injecøii multiple

(excepøie fac gravidele); 
- stabilitate psihologicã ši suport familial;
- au acces la unitãøi ši echipe medicale specializate în îngrijirea diabetului ši

utilizarea pompelor de insulinã;
Utilizarea pompei de insulinã presupune un program riguros de educare a

persoanei cu diabet ši, unde este cazul, a familiei acesteia. Alãturi de însuširea
aspectelor tehnice, stabilirea unor obiective realiste ši interpretarea justã a
avantajelor pompei de insulinã sunt foarte importante. Pompa de insulinã nu
"vindecã" diabetul ši nu asigurã în permanenøã glicemii în limite normale, ci
reprezintã o metodã eficientã ši confortabilã de a controla ši regla glicemiile, cu
fluctuaøii ši hipoglicemii mai reduse. Auto-monitorizarea este obligatorie, iar
stilul de viaøã, chiar dacã poate deveni mai flexibil, trebuie sã rãmânã echilibrat. 

Vârsta nu reprezintã o barierã pentru utilizarea pompei de insulinã. Studiile
efectuate pânã în prezent evidenøiazã rezultate bune la toate vârstele, atâta
timp cât sunt îndeplinite criteriile de selecøie ši indicaøiile. (18-24) Rezultate
foarte bune s-au obøinut la vârste foarte mici, avantajul major în aceste cazuri
fiind posibilitatea administrãrii unor doze mici de insulinã, dar ši la copii ši tineri.
(23,24)
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8.5.8. Aspecte psihologice 

Reacøiile psihologice la terapia cu pompa de insulinã se pot manifesta în
sens pozitiv, respectiv, trecerea de la injecøii multiple ši/sau control glicemic
ineficient, la pompa de insulinã, are un impact pozitiv prin reducerea anxietãøii,
depresiei ši crešterea aderenøei ši calitãøii vieøii.

În sens negativ, afišarea ši utilizarea în public a pompei, reprezentând dova-
da existenøei diabetului zaharat, poate constitui o problemã, mai ales pentru
adolescenøi ši tineri. Ideea de dependenøã faøã de un aparat ši lipsa de
încredere în abilitãøile de a-l utiliza, pot constitui bariere în acceptarea pompei
de insulinã. 

8.5.9. Dezavantaje ale utilizãrii pompei de insulinã

Deši pompa de insulinã este o metodã eficientã ši sigurã de insulinoterapie,
unele dezavantaje pot fi luate în considerare. Din punctul de vedere al per-
soanelor cu diabet, dezavantajele se referã la percepøia pompei ca pe un "corp
strãin", sau la eventualele inconveniente ce pot apare în practicarea unor spor-
turi sau în viaøa lor intimã. 

Din punct de vedere tehnic, dezavantajele se referã la eventualele dis-
funcøionalitãøi sau defecøiuni tehnice ale pompei, care, deši sunt semnalate de
cele mai multe tipuri de pompe, se pot asocia rapid cu dezechilibre metabolice
ši chiar cetoacidozã. 

Necesitatea automonitorizãrii frecvente poate fi consideratã de unele per-
soane ca un dezavantaj. Educaøia terapeuticã ši colaborarea cu echipa me-
dicalã specializatã reduc mult din aceste dezavantaje. 

Un alt dezavantaj ši de fapt o barierã serioasã în utilizarea pe scarã largã a
pompelor de insulinã, este costul crescut al acestui tip de tratament. 

8.5.10. Iniøierea insulinoterapiei cu                     
pompa de insulinã (3,8,12,14,25-28)

Educaøia specificã
Odatã stabilitã indicaøia de insulinoterapie prin pompa de insulinã ši îndepli-

nite criteriile de selecøie, iniøierea tratamentului ši, ulterior, utilizarea pompei,
presupune un program complex de educaøie, efectuat de cãtre o echipã me-
dicalã specializatã. Participarea ši suportul familiei sunt foarte importante. 

În principiu, programul de educaøie este structurat pe mai multe etape.
Experienøa acumulatã pânã în prezent recomandã ca într-o primã etapã, pre-
mergãtoare instalãrii pompei, cunoštinøele anterioare despre diabet ši
deprinderile persoanei în îngrijirea acestuia, sã fie evaluate, pentru ca ulterior
acestea sã fie adaptate ši completate în mod specific pentru terapia cu pompa
de insulinã. Aprovizionarea cu glucagon ši instruirea utilizãrii acestuia sunt
obligatorii.

A doua etapã, desfãšuratã pe parcursul a douã-trei šedinøe înaintea
instalãrii pompei, este adresatã discutãrii aspectelor teoretice ši practice speci-



84

fice tratamentului cu pompa de insulinã. 
Aspectele teoretice vor viza urmãtoarea tematicã:
- principiile insulinoterapiei prin pompa de insulinã;
- particularitãøile perfuziei subcutanate continue de insulinã ši ale utilizãrii

insulinei cu acøiune scurtã (sau rapidã), atrãgându-se atenøia asupra
depozitelor de insulinã subcutane reduse, cu risc de dezechilibre metabolice
rapid instalate în cazurile de oprire a administrãrii insulinei; 

- avantaje ši precauøii;
- stabilirea obiectivelor realiste;
- utilizarea pompei de insulinã: afišajul ši meniul pompei, setãrile ši comen-

zile de bazã, alarmele, anexele (catetere, rezervoare, baterii).
Aspectele practice ale acestei etape "pre-pompã" se referã la:
- evaluarea tehnicii ši dispozitivelor de auto-monitorizare;
- revizuirea stilului de viaøã anterior;
- stabilirea unui program stabil de alimentaøie ši activitate fizicã care sã fie

urmat în primele sãptãmâni de tratament;
- exersarea calculului hidraøilor de carbon ši a dozelor de insulinã core-

spunzãtoare; 
- exersarea tuturor manoperelor efectuate pentru încãrcarea cu insulinã a

pompei, atašãrii acesteia, inserøiei cateterului, setãrii pompei ši administrãrii
insulinei. 

Consultarea manualului sau vizionarea casetelor video cu instrucøiunile de
utilizare ale pompei de insulinã, la care sã participe ši membrii familiei, sunt
metode recomandate. 

Parcurgerea cu succes a primelor douã etape permite trecerea la instalarea
propriu-zisã a pompei. Aceastã etapã necesitã o strânsã colaborare între
pacient, familia acestuia ši echipa medicalã ši o supraveghere atentã. Pentru
o mai mare siguranøã ši confort se recomandã ca primele zile de insulinote-
rapie cu pompa de insulinã sã se desfãšoare în condiøii de spitalizare, cu par-
ticiparea unui membru al familiei pacientului la toate procedurile pe care le
implicã tratamentul. Ulterior, colaborarea strânsã între persoana cu diabet,
familia acesteia ši echipa medicalã specializatã este foarte importantã pentru
reušita, de duratã, a tratamentului.    

Condiøiile necesare unei iniøieri eficiente ši sigure sunt:
- program complet de educaøie specificã;
- accesul rapid ši permanent al persoanei la unitãøile ši echipa medicalã spe-

cializate;
- supravegherea atentã iniøialã ši colaborarea strânsã cu echipa medicalã;
- implicarea familiei în toate etapele;
- respectarea programului de alimentaøie elaborat pentru primele sãptãmâni

ši reducerea activitãøii fizice în aceastã perioadã, ceea ce faciliteazã stabilirea
ratei bazale ši a bolusurilor;

- evitarea hipoglicemiilor;
- auto-monitorizarea frecventã (minimum patru determinãri / zi). 

Instalarea pompei de insulinã 

Pentru instalarea pompei de insulinã se parcurg urmãtoarele etape:
- internare într-un serviciu de specialitate (de recomandat); 
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- întreruperea administrãrii insulinei cu acøiune prelungitã cu 18-20 ore
înainte ši înlocuirea acesteia cu insulinã cu acøiune scurtã, administratã
preprandial sau pentru corectarea hiperglicemiei;

- reducerea cu 10-20 % a dozei de insulinã regular din dimineaøa instalãrii
pompei;

- setarea pompei de insulinã (datã, orã, doze maxime de insulinã, diversele
funcøii pe care le include tipul pompei);

- stabilirea ši programarea ratei bazale ši a bolusurilor de insulinã;
- încãrcarea pompei (rezervorului) cu insulinã;
- inserøia subcutanatã a cateterului ši atašarea pompei (verificarea circuitu-

lui prin programarea ši administrarea "prime"-lor);
- respectarea planului stabilit pentru alimentaøia din primele zile ši limitarea

eforturilor fizice în aceastã perioadã;
- monitorizare glicemicã frecventã, cu determinãri efectuate preprandial, 2

ore postprandial ši la orele 22:00, 24:00, 3:00;
- ajustarea ratei bazale prin crešterea sau scãderea acesteia cu 0,1 u/orã,

în funcøie de glicemiile de la orele 3:00, 7:00 ši 12:00;
- ajustarea bolusurilor în funcøie de glicemiile postprandiale la douã ore, în

cazul analogilor de insulinã, sau în funcøie de urmãtoarea glicemie preprandi-
alã, în cazul insulinelor regular; 

- supravegherea ši revizuirea cunoštinøelor ši abilitãøilor de utilizare a pom-
pei de insulinã;

- externarea, cu stabilirea planului de alimentaøie, activitate fizicã, monito-
rizare ši asigurarea contactului cu echipa medicalã. 

Inserøia subcutanatã a cateterului

Selectarea adecvatã a zonei de inserøie a cateterului ši rotarea acesteia,
asigurã o absorbøie predictibilã a insulinei ši protejeazã tegumentul de leziuni
sau infecøii. 

Zona de elecøie a inserøiei cateterului este abdomenul, dar pot fi utilizate ši
zona exterioarã a coapsei, šoldul, sau braøele. Indiferent de zona folositã, locul
inserøiei cateterului trebuie sã fie la cel puøin 2 cm faøã de precedentul, pe tegu-
ment indemn ši uscat. Zonele ce trebuie evitate sunt cele din jurul ombilicului,
la micã distanøã de acesta, la nivelul taliei sau în zonele în care hainele ar
putea deranja cateterul (lenjerie, pantaloni, curea etc.)

Inserøia cateterului trebuie efectuatã în condiøii aseptice (spãlarea mâinilor,
dezinfecøia tegumentului din zona aleasã, pe o arie de aproximativ 5-8 cm, cu
soluøii de alcool 900 sau soluøie de betadinã 1-2 %). Controlul zilnic al locului
de inserøie este obligatoriu. 

Apariøia oricãrei reacøii locale la nivelul inserøiei cateterului (sângerare, infla-
maøie, rošeaøã) impune schimbarea acestuia ši a zonei. 

Cel mai potrivit moment de schimbare a cateterului este înaintea unui bolus
preprandial. Nu se recomandã efectuarea acestei proceduri seara, înainte de
culcare. 
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La 2-3 ore de la inserøia unui nou cateter trebuie controlatã glicemia. 
Cateterele sunt de diverse tipuri ce diferã prin materialul din care este con-

fecøionatã porøiunea subcutanã, prin modul de inserøie sau de atašare la
pompã. Alegerea tipului de cateter se bazeazã pe particularitãøile persoanei ši
pe preferinøele acesteia. 

Stabilirea ratei bazale 

Pompa de insulinã asigurã cel mai precis mod de a mima secreøia bazalã
fiziologicã de insulinã, prin livrarea continuã a unor doze mici de insulinã. 

Iniøierea terapiei prin pompã se poate efectua fie pornind de la doza totalã
anterioarã de insulinã, administratã în 24 ore, fie în funcøie de greutatea cor-
poralã.  

a. Calcularea ratei bazale pornind de la doza totalã anterioarã de insulinã: 

Din doza totalã anterioarã de insulinã / 24 se scade 20-25 %, rezultând ast-
fel doza totalã / 24 ore cu care se iniøiazã pompa de insulinã. Doza astfel obøin-
utã este reprezentatã de rata bazalã ši de bolusuri, în proporøie de 50 %. În
unele cazuri proporøia se poate modifica la 40% / 60 % (de exemplu copii, unde
existã tendinøa unui aport caloric mai mare ce necesitã bolusuri cu doze mai
mari). (Figura 8.12)

Doza corespunzãtoare insulinemiei ratei bazale se împarte la 24, rezultând ast-
fel dozele de insulinã ce vor fi administrate în fiecare orã. Teoretic se pot iniøia, fie o
singurã ratã bazalã / 24 ore, fie mai multe rate bazale, care sã mimeze secreøia
bazalã fiziologicã de insulinã. Practic, pentru evitarea hipoglicemiilor nocturne ši a
hiperglicemiilor matinale, se poate recurge la ultima variantã, mai ales dacã existã
deja o experienøã în terapia cu pompe. 

Exemplu:

- doza totalã de insulinã administratã prin injecøii multiple = 40 unitãøi, 
- doza totalã cu care se va iniøia pompa de insulinã = 32 unitãøi (20% din 40 = 32)
- rata bazalã = 16 unitãøi / 24 ore = 0,6 unitãøi / orã (50 % din 32 = 16 unitãøi)
- bolusurile = 16 unitãøi împãrøite la trei mese (5 unitãøi/masã)

b. Calcularea ratei bazale pornind de la greutatea corporalã: 

O dozã iniøialã pentru rata bazalã se poate calcula socotind 0,22 unitãøi
insulinã pentru 1 kg greutate corporalã, pentru 24 ore. 

Exemplu: dacã persoana are 80 kg, rata bazalã va fi de 0,7 unitãøi/orã/24
ore. (80 kg x 0,22 ui : 24 ore). 
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Figura 8.12. Stabilirea ratei bazale ši a bolusurilor    

a. Verificarea ratei bazale

Rata bazalã se verificã prin monitorizare glicemicã în condiøii bazale (efort
fizic minim, lipsa alimentaøiei). Rata bazalã este corect stabilitã dacã, în aces-
te condiøii, glicemiile se menøin în obiective pentru minim cinci ore. Obiectivele
glicemice trebuie stabilite individualizat, în funcøie de istoricul hipoglicemiilor ši
de alte particularitãøi.   

Pentru a verifica rata bazalã nocturnã, persoana va consuma doar trei
mese, omiøând gustãrile. În condiøiile menøionate, se determinã glicemia la 2
ore postprandial, la culcare, la ora 3 ši dimineaøa. Dacã se identificã diferenøe
glicemice mai mari de 30 mg/dl între aceste perioade, rata bazalã se va mo-
difica prin creštere sau scãdere cu 0,1 unitate/orã, înainte de valoarea pato-
logicã. Frecvent, pentru contracararea fenomenului dawn, este necesarã o
majorare a ratei bazale cu aproximativ 0,1 - 0,4 unitãøi/orã, începând cu ora 3
ši pânã la ora 7 sau 8.  În unele situaøii, pentru a evita hipoglicemiile nocturne,
rata bazalã va fi redusã în perioada 24.00 - 3.00. 

Verificarea ratei bazale din timpul zilei se va face, într-o primã fazã, prin
omiterea micului dejun pânã la prânz. Ulterior, prin omiterea prânzului se va

20-25% din doza
totalã anterioarã

de insulinã

50% bazal 50% bolus

Bolus
calculat
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verifica rata bazalã pentru a doua parte a zile. 
În general, controlul glicemic poate fi asigurat cu trei sau chiar mai puøine

profile ale ratei bazale. Exisã însã unele situaøii în care sunt necesare mai
multe profile. (Figura 8.13)

Figura 8.13. Rata bazalã cu 5 profile 

Reevaluarea ši reajustarea ratei bazale sunt necesare atunci când apar
modificãri importante, cum ar fi:

- în activitatea fizicã, 
- în greutate (cu 5-10 %),
- în sarcinã,
- în caz de gastroparezã (o ratã bazalã temporarã mai mare, postprandial,

poate fi mai eficientã decât un bolus preprandial, reducând riscul de
hipoglicemie),

- perioada menstrualã,
- boli intercurente,
- medicaøie ce interferã cu controlul glicemic. 

Stabilirea bolusurilor

Pe baza experienøei acumulate deja în utilizarea pompelor de insulinã, cal-
cularea bolusurilor prandiale, corespunzãtoare cantitãøii de hidraøi de carbon ši
respectiv, a bolusurilor  pentru corecøia hiperglicemiilor se poate efectua con-
form unor algoritmuri. 

- "Factorul de sensibilitate la insulinã (X)" reprezintã valoarea cu care 1 uni-
tate de insulinã scade glicemia. Acesta se calculeazã dupã regula de 1500
(sau 1700 în caz de obezitate), respectiv: 

1500 / doza totalã de insulinã = "X" mg. glicemie / 1 i.u.

- "Indexul insulinã / hidraøi de carbon (Z)", respectiv cantitatea de hidraøi de
carbon care este scãzutã de 1 unitate de insulinã administratã în bolus, se cal-
culeazã considerând cantitatea totalã de hidraøi de carbon consumaøi pe zi
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împãrøitã la doza totalã de insulinã administratã ca bolus. Pe baza acestui
index se vor calcula bolusurile prandiale.   

HC / doza totalã de insulinã prandialã = "Z" g HC pentru 1 i.u 

- "Factorul de corecøie", respectiv doza de insulinã suplimentarã ce poate fi
necesarã pentru corecøia hiperglicemiei, sau la calculul bolusului prandial, se
calculeazã astfel: 

Glicemie actualã - Glicemie obiectiv 
FC = 

Factorul de sensibilitate

Acest factor de corecøie poate fi considerat ca supliment la bolusul prandial,
în condiøii de hiperglicemie, sau poate fi dedus din bolusul prandial, atunci
când glicemia preprandialã are o valoare la limita inferioarã. 

Exemplu:

- doza totalã de insulinã/zi  = 50 ui
- cantitatea totalã de hidraøi de carbon este de 250 g/zi
- doza totalã de insulinã prandialã este de 25 ui. 
- factorul de sensibilitate (X): 1500 / 50 = 30 mg., adicã 1 unitate de insulinã

va scãdea glicemia cu 30 mg
- indexul insulinã / hidraøi de carbon (Z): 250 / 25 = 10, respectiv 1 unitate

de insulinã corespunde la 10 g HC
- glicemia actualã este de 235 mg/dl, iar obiectivul glicemic este de 120

mg/dl 
- factorul de corecøie: (235 - 120) / 30 = 3,8 ui. 

8.5.11. Complicaøii (29-31)

Hipoglicemia
Alãturi de cauzele obišnuite ale hipoglicemiei, cauzele specifice pompei de

insulinã sunt reprezentate fie de o ratã bazalã prea mare, fie de bolusuri pran-
diale prea mari. Intervenøia constã în:

- consum de HC
- administrare de glucagon 
- întreruperea pompei
- reajustarea ratei bazale
- reducerea ratei bazale în caz de efort fizic 

Hiperglicemia ši cetoacidoza 
Crešterile glicemice pot avea: 
•  cauzele obišnuite (consum excesiv alimentar, dulciuri, neadministrarea

insulinei, sau doze prea mici, boli intercurente, etc)
• cauze legate de programarea pompei:
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- rata bazalã prea micã
- bolus prea mic
- bolus neadministrat
•  cauze tehnice legate de pompã:
- oprirea pompei (nerecunošterea alarmei)
- baterii slabe
- defecøiuni ale pompei
•  cauze legate de cateter:
- astupare
- dezinserøia cateterului
- conectare grešitã la pompã
- bule de aer
•  cauze legate de zona de inserøie:
- iritaøii, inflamaøii
- hipertrofie, cicatrice
- zonã de contact cu hainele.
Orice întrerupere a administrãrii insulinei poate duce rapid la cetoacidozã,

date fiind rezervele subcutane scãzute de insulinã ši insulina cu acøiune scurtã
sau rapidã folositã. Cu toate acestea, studiile efectuate nu au decelat o
frecvenøã crescutã semnificativ a cetoacidozelor, comparativ cu tratamentul
prin injecøii multiple. 

Prevenøia cetoacidozei este posibilã prin: 
- educaøie specificã: informarea asupra cauzelor, simptomelor, tratamentul

hiperglicemiilor, 
- auto-monitorizare (minim 4 determinãri / zi)
- asigurarea unei rezerve de insulinã rapidã administratã prin seringã 
- utilizarea insulinei rapide pentru corecøia hiperglicemiei. 
Tratamentul hiperglicemiei depinde de prezenøa sau absenøa corpilor ceto-

nici urinari, determinaøi la valori glicemice de peste 250 mg/dl. (Tabelul 8.5.)

Tabelul 8.5. Tratamentul hiperglicemiei
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Tratamentul cetoacidozei poate fi efectuat iniøial
de persoana  în cauzã, prin:  

- administrare subcutanã, cu seringa, a insulinei regular sau analogilor cu
acøiune rapidã, cu dublarea dozei la 1-2 ore dacã se menøine hiperglicemia,

- hidratare,
- evitarea efortului fizic,
- monitorizare glicemicã ši a cetonuriei la 1-2 ore,
- administrare subcutanatã de insulinã rapidã la 1-2 ore,
- schimbarea cateterului.
Dacã aceste manevre nu reušesc sã remedieze situaøia, prezentarea la un

serviciu medical de specialitate este necesarã. 

Inflamaøii / Infecøii tegumentare locale 

La locul de inserøie al cateterului pot apare iritaøii, inflamaøii, sau chiar
infecøii. Frecvenøa acestora nu este semnificativã ši pot fi prevenite prin:

- asigurarea igienei locale,
- condiøii de asepsie la inserøia cateterului,
- inserøie pe tegument indemn,
- evitarea inserøiei prelungite,
- control zilnic al locului de inserøie.
Dacã se manifestã reacøii alergice, fie la cateterul implantabil subcutan, fie

la adezivi, existã posibilitatea alegerii altor tipuri de catetere. 

8.5.12. Siguranøa utilizãrii pompelor de insulinã

Insulinoterapia prin pompa de insulinã este o la fel de sigurã ca ši adminis-
trarea prin injecøii multiple, dacã sunt îndeplinite criteriile de selecøie, indicaøiile
ši condiøiile de iniøiere ši monitorizare. (1,12,18)
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8.6. Tactica tratamentului cu insulinã

8.6.1. Obiectivele glicemice ale tratamentului cu insulinã

Având în vedere concluziile studiilor DCCT ši UKPDS, obiectivele glicemice
recomandate de cãtre Asociaøia Americanã de Diabet (ADA) sunt comune
pentru toøi pacienøii cu diabet zaharat, indiferent de modalitatea de tratament,
respectiv insulinã, preparate orale sau schimbarea stilului de viaøã. Acestea
sunt redate în tabelul 8.6.

Tabelul 8. 6. Obiectivele glicemice pentru pacienøii cu diabet zaharat (32)

Valorile sunt exprimate în mg/dl
Aceste obiective nu sunt valabile ši pentru pacientele cu diabet

zaharat, preconcepøional, pe parcursul sarcinii ši în diabetul gestaøional,
la care atingerea valorilor normale este necesarã.

Individualizarea obiectivelor glicemice este întotdeauna necesarã. Pentru
DZ tip 1, obiectivele terapeutice imediate vor fi:

- eliminarea cetoacidozei
- prevenirea edemului cerebral
- restabilirea greutãøii corporale optime prin reechilibrare hidroelectroliticã ši,  

apoi, prin aport proteic corespunzãtor
- eliminarea simptomelor specifice, poliuria, polidipsia, tulburãrile de vedere
ši tratamentul eventualelor afecøiuni concomitente (infecøii genitale, urinare,
cutanate, respiratorii).

Pentru DZ tip 2 bilanøul riscului cardiovascular global poate fi prioritar.
Ajustarea înseamnã nu numai modificarea dozelor, ci ši modificãri în ritmul

autocontrolului, în terapia nutriøionalã, în regimul de efort fizic, cât ši în
frecvenøa contactelor cu echipa de îngrijire.



95

8.6.2. Etapele tratamentului cu insulinã

Tratamentul cu insulinã parcurge trei etape majore:
- etapa de iniøiere a tratamentului
- etapa de ajustare
- etapa de menøinere
În general, etapele de iniøiere ši de ajustare trebuie parcurse în ritm susøi-

nut, mai ales în diabetul zaharat tip 1, urmãrindu-se atingerea obiectivelor
terapeutice ši, apoi, menøinerea lor. Parcurgerea acestor etape începe fie de
la debutul diabetului zaharat tip 1 sau de la iniøierea insulinoterapiei în dia-
betul zaharat tip 2, fie odatã cu trecerea de la un regim de insulinoterapie la
altul.

Fiecare etapã are particularitãøi în ceea ce privešte:
-frecvenøa ši ritmul autocontroalelor glicemice ši a contactelor cu echipa

de îngrijire (acestea sunt mai frecvente în faza de iniøiere ši ajustare)
-educaøia terapeuticã (predominant individualã în primele douã etape ši,

apoi, în šedinøe de grup) 
-dozele de insulinã folosite (principiul general constând în crešterea pro-

gresivã a dozelor pânã la atingerea obiectivelor terapeutice).
Etapa de menøinere este, de fapt, o etapã dinamicã, pentru cã ea implicã

în continuare ajustãri terapeutice impuse de schimbãri în stilul de viaøã,
afecøiuni intercurente ("zile dificile") ši de evoluøia naturalã a diabetului
zaharat.

Intervalul de timp pânã la atingerea obiectivelor terapeutice este variabil,
în funcøie de regimul de insulinoterapie ši particularitãøi ale pacientului
(tabelul 8.7)

Tabelul 8.7. Intervale de timp orientative pânã la atingerea
obiectivelor terapeutice în funcøie de regimul de insulinoterapie (15)
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8.6.3. Iniøierea tratamentului cu insulinã

Dozele de insulinã ar trebui sã fie, prin definiøie, variabile, aša cum este
secreøia fiziologicã de insulinã. Din acest punct de vedere, terapia de substi-
tuøie cu insulinã nu se aseamãnã cu alte tratamente hormonale de substituøie
(ex. terapia cu hormoni tiroidieni), în care dupã iniøierea tratamentului se
atinge, de obicei, un platou al concentraøiilor plasmatice, iar doza de întreøinere
înlocuiešte fracøiunea eliminatã (5).

Dozele de insulinã necesare sunt influenøate de o multitudine de factori,
dintre care cei mai importanøi sunt:

- cantitatea de hidraøi de carbon ingeratã
- greutatea corporalã
- regimul de activitate fizicã
- particularitãøi fiziologice (pubertate, sarcinã)
- rezerva endogenã de insulinã a pacienøilor
- prezenøa altor afecøiuni cronice sau acute ši medicaøia acestora
- etapa de tratament (iniøiere, ajustare, menøinere).
Modalitatea de exprimare a dozelor de insulinã este în numãr de unitãøi pen-

tru fiecare kilogram de greutate corporalã actualã/24 ore (U/kg/24h). Ea este
utilã, cel puøin, în urmãtoarele situaøii:

- iniøierea tratamentului cu insulinã
- definirea perioadei de remisiune în diabetul zaharat tip 1
- definirea rezistenøei la insulina exogenã (doze mai mari de 2 U/kg/24h)
- definirea aša-zisei "suprainsulinizãri" (doze mai mari de 1,5 U/kg/24h)
În general, iniøierea tratamentului cu insulinã se face cu 0,5-0,7 U/kg/24h,

pentru regimurile de insulinoterapie cu 2 injecøii (5). Iniøierea regimului B1 (la
culcare) se face cu doze de 0,1-0,25 U/kg/24h. Pentru a facilita estimarea
dozei de iniøiere în acest tip de insulinoterapie, unii autori (21) recomandã ca
aceasta sã fie egalã cu glicemia bazalã exprimatã în mmol/l, (ex. glicemie
bazalã de 12 mmol/l = 12 unitãøi insulinã bazalã, 1mmol = aprox 20 mg/dl). 

În regimurile de insulinoterapie intensivã, dozele prandiale sunt de
0,03-0,15 U/kg, în funcøie de cantitatea de hidraøi de carbon la masa respec-
tivã, iar doza de insulinã bazalã de 0,2-0,25 U/kg (3). În calculul dozelor pen-
tru substituøia prandialã, se pot folosi la iniøierea tratamentului urmãtoarele
echivalenøe: 1U insulinã prandialã pentru fiecare 10g hidraøi de carbon, ši 1U
de insulinã pentru corectarea a fiecare 20-30 mg glicemie peste obiectivul
glicemic (33). Doza de administrat rezultã din adunarea valorilor provenite din
cele douã calcule (ex: o masã cu 60 g hidraøi de carbon = 6 U; glicemia
preprandialã = 180 mg/dl, însemnând cu 40 mg/dl mai mare decît un obiectiv
glicemic preprandial de 140 mg/dl, deci, sunt necesare 40:20 = 2U pentru
corecøia hiperglicemiei; doza administratã va fi de 6+2=8 U insulinã prandialã).
Aceste echivalenøe (algoritmul iniøial) pot fi modificate ulterior în funcøie de
eficienøa lor la fiecare pacient în parte (algoritmuri individualizate).

În general, în regimurile de insulinoterapie cu injecøii multiple, proporøia pe
24 ore a dozelor prandiale ši a celor bazale este egalã sau 60%/40%.
Abaterea semnificativã de la aceastã proporøie trebuie sã atragã atenøia
asupra necesitãøii revizuirii schemei de insulinoterapie, sau asupra unor erori
sistematice ale pacienøilor în ajustarea dozelor.

Pe parcursul pubertãøii, dozele de insulinã sunt mai mari, de 1,5-2 U/kg/24h,
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ele scãzând apoi la 0,7-1 U/kg/24h (1).
Perioada de remisiune se definešte printr-un necesar foarte mic de insulinã,

de 0,1-0,2 U/kg/24h.
În tratamentul cetoacidozei diabetice ši a stãrilor hiperglicemice hiperosmo-

lare, dozele de insulinã cu acøiune scurtã administrate intravenos sunt de
0,1U/kg/h sau, dacã se administreazã intramuscular, de 0,15 U/kg/h (31).
Dacã glicemia nu scade cu 50-70 mg/dl dupã prima orã, doza se dubleazã
(30).

Iniøierea tratamentului cu insulinã este o decizie care trebuie aplicatã ime-
diat dupã diagnosticarea DZ tip 1. Întârzierea iniøierii insulinoterapiei poate fi
de max. 24 ore, dacã nu este prezentã acidocetoza moderatã sau severã (12).
Dacã debutul DZ tip 1 este prin acidocetozã moderatã sau severã, se iniøiazã
imediat algoritmul de tratament al acesteia în condiøii de spitalizare.

Alegerea regimului de insulinoterapie se va face øinând cont de principiile
generale ale tratamentului cu insulinã ši constã, în primul rând în alegerea
între regimurile convenøionale ši cele intensive de tratament. Aceastã alegere
se va face pe baza unei evaluãri detaliate a nevoilor pacientului (a stilului sãu
de viaøã) ši a disponibilitãøii acestuia (sau a familiei, în cazul copiilor) de impli-
care. În general, regimurile convenøionale (cu injecøii mai puøine) îl obligã pe
pacient sã îši adapteze stilul de viaøã la situaøia nou creatã, în timp ce
regimurile intensive (cu injecøii multiple) se adapteazã stilului de viaøã al
pacientului. Faptul cã în studiul DCCT s-a constatat o frecvenøã de trei ori mai
mare a hipoglicemiilor severe la grupul tratat intensiv, faøã de grupul tratat con-
venøional (16 episoade /100 pacienøi/ an, faøã de 5 episoade/100 pacienøi/an)
(35), a generat, ši genereazã încã, o oarecare reøinere la transpunerea în prac-
tica curentã a strategiei intensive de insulinoterapie. La aceasta, în øara noas-
trã se adaugã ši faptul cã mijloacele de autocontrol glicemic sunt încã relativ
puøin folosite ši greu accesibile tuturor pacienøilor (36). 

Iniøierea tratamentului cu 2 injecøii de amestecuri de insuline prandiale ši
bazale (C2) este încã o practicã comunã. Acest regim de insulinoterapie
permite controlul simptomatologiei specifice, oferã pacientului ocazia de a se
acomoda cu noua lui situaøie, ši oferã medicului timpul necesar pentru evalu-
are ši efectuarea educaøiei iniøiale. Acest regim de insulinoterapie nu permite,
practic, niciodatã obøinerea ši menøinerea pe termen lung a glicemiilor apropi-
at normale (1), cu excepøia eventualã a perioadei iniøiale la pacienøii care au o
încã o secreøie endogenã de insulinã rezidualã. Probabil cã, în timp, populari-
tatea acestui regim de insulinoterapie va scãdea.

În Ghidul Federaøiei Internaøionale de Diabet - regiunea Europa - pentru
tratamentul DZ tip 1 (38), se recomandã iniøierea tratamentului cu injecøii mul-
tiple întotdeauna, cu urmãtoarele excepøii:

- acest regim de insulinoterapie nu este dorit de pacient
- flexibilitatea stilului de viaøã nu este importantã pentru pacient
- rezerva rezidualã de insulinã endogenã este încã semnificativã
În cazul în care iniøierea tratamentului se face cu un analog cu acøiune

rapidã (lispro sau aspart), se vor avea în vedere urmãtoarele recomandãri:
- controlul glicemiilor preprandial ši la 4 ore dupã injecøie
- dozele pot fi mai mici decât în cazul insulinelor umane cu duratã scurtã de

acøiune
- dozele necesare de insulinã bazalã, seara, pot fi mai mari (urmãrindu-se,
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însã, atent glicemiile nocturne, de la ora 3:00)
- doza de insulinã bazalã, de seara, sã se administreze la nu mai mult de 4

ore dupã administrarea analogului cu acøiune rapidã 
-administrarea unei injecøii cu insulinã bazalã ši dimineaøa este frecvent

necesarã (cu excepøia situaøiei în care substituøia bazalã se face cu glargin).

Fig. 8.14. Indicaøii pentru terapia cu NovoRapid
(recomandate de   producãtor)
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Fig. 8.15. Conversia la NovoRapid sau iniøierea terapiei cu NovoRapid
(recomandãri fãcute de producãtor)

Fig. 8.16. Algoritm pentru insulinizarea bazalã la pacienøii trataøi cu
NovoRapid (recomandat de producãtor)
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Iniøierea insulinoterapiei la pacienøii cu DZ tip 1 este, de fapt, o primã etapã
a unui proces secvenøial de reabilitare, proces care cuprinde urmãtoarele faze
(13):

-Faza 0: iniøierea insulinoterapiei, informarea preliminarã a pacientului (a
familiei în cazul copiilor) ši motivarea iniøialã a acestuia;

- Faza 1 cuprinde programul de educaøie terapeuticã de bazã ("survival kit")
ši care are drept scop ši transmiterea cãtre pacient a raøionamentelor folosite
în ajustarea dozelor de insulinã;

- Faza 2: antrenamentul pacientului în practica insulinoterapiei intensive,
dacã el a optat pentru aceasta, deprinderea modului de a corecta devierile
glicemiilor de la obiectivele glicemice ši a algoritmului individualizat de ajustare
a dozelor de insulinã;

- Faza 3: evaluarea continuã, periodicã a pacientului de cãtre echipa de
îngrijire ši reactualizarea cunoštinøelor teoretice ši practice.

Aceastã reabilitare secvenøialã corespunde, din punct de vedere al
insulinoterapiei, fazelor de tratament cu insulinã, adicã, iniøierea, ajustarea ši
menøinerea.

Aša cum am menøionat mai sus, doza iniøialã de insulinã recomandatã este
de 0,5 - 0, 7 U/kg/24h. Dacã aceastã dozã se administreazã în regim combi-
nat de 2 injecøii (C2), ea se distribuie în 2/3 dimineaøa, înainte de micul dejun,
ši 1/3 seara, înainte de cinã. Proporøia de insulinã prandialã la injecøia de
dimineaøã va fi de 1/3 (2/3 insulinã bazalã), iar la injecøia de searã, de 1/2.
Folosirea insulinelor premixate la iniøierea tratamentului în DZ tip 1 nu este
recomandatã pentru cã ele nu permit ajustarea individualã a insulinelor pran-
diale ši bazale, ceea ce devine necesar, destul de repede, dupã iniøierea trata-
mentului. De obicei, doza de insulinã crešte pânã la 1 U/kg/24h în primele zile
de tratament.

Dacã tratamentul se iniøieazã cu injecøii multiple, respectiv injecøii cu insuline
prandiale la cele trei mese principale ši o injecøie cu insuline bazale la culcare
(regimul C4), calculul dozelor se face ca mai sus în faza de iniøiere a trata-
mentului cu insulinã, pacienøii (sau familia, în cazul copiilor prešcolari) trebuie
sã deprindã cât mai repede tehnica de administrare a insulinei ši, ori de câte
ori se poate, tehnica autocontrolului glicemic.

În general, dozele de insulinã administrate trebuie sã acopere integral nece-
sarul de insulinã al pacientului, pentru a proteja rezerva de insulinã endogena
existentã încã. Regimul de insulinoterapie intensivã rãspunde cel mai bine
acestor necesitãøi (39). Conservarea cât mai mult timp a secreøiei reziduale
endogene de insulinã asigurã un echilibru metabolic mai bun.

8.6.4. Ajustarea dozelor de insulinã

Modificarea dozelor de insulinã este un proces continuu (care se des-
fãšoarã chiar ši în etapa de menøinere) ši are ca scop atingerea ši menøinerea
obiectivelor terapeutice ši a unei calitãøi optime a vieøii.

Ca ši recomandare generalã, modificãrile de doze, crešteri sau descrešteri,
trebuie sã fie nu mai mari de 10-20% (1-4 U) faøã de doza anterioarã. Având
în vedere variabilitatea importantã intraindividualã a farmacocineticii insu-
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linelor, unii autori nu sunt adepøii modificãrilor minime de doze (5). Modificãrile
de doze (mai ales pentru insulinele bazale) se fac atunci când glicemiile sunt
în afara obiectivului terapeutic, 2-3 zile consecutiv. În insulinoterapia intensivã,
ajustãrile se fac frecvent, chiar ši la fiecare administrare.

Ajustãrile dozelor pentru insulinele prandiale, administrate la micul dejun ši
la cinã, se fac pe baza glicemiilor determinate înainte de masa de prânz ši la
2 ore dupã cinã, sau la culcare. Nu se recomandã ajustarea glicemiilor de la
culcare, prin modificarea insulinei bazale administrate la cinã sau la culcare.
Pentru insulinele bazale administrate dimineaøa ši seara, ajustãrile se fac pe
baza glicemiilor mãsurate înainte de cinã ši dimineaøa, înainte de micul dejun.

În ajustãrile dozelor de insulinã, pacienøii se pot folosi de aša-zisele "tabele"
("sliding scales"), care le simplificã luarea deciziilor. Mai jos, este redat un ast-
fel de algoritm pentru regimul de insulinoterapie cu douã amestecuri (C2) (1):

injecøia de dimineaøã
- se crešte doza de insulinã prandialã cu 2U dacã glicemia determinatã

înainte de masa de prînz este în domeniul 140-240 mg/dl, sau cu 4U dacã ea
este mai mare de 240 mg/dl, timp de 3 zile consecutiv (modificarea cu 2 sau
4U a celorlalte doze se va face în funcøie de aceleaši domenii ale glicemiilor)

- se scade cu 2U doza de insulinã prandialã dacã glicemia mãsuratã înainte
de masa de prînz este mai micã de 80 mg/dl, timp de 3 zile consecutiv.

-se crešte cu 2-4U doza de insulinã bazalã dacã glicemia mãsuratã înainte
de cinã este mai mare de 140 mg/dl, timp de 3 zile consecutiv.

injecøia de searã
- se crešte doza de insulinã prandialã cu 2-4U dacã glicemia mãsuratã la 2

ore dupã cinã este mai mare de 180 mg/dl, timp de 3 zile consecutiv, urmãrind
ca glicemia mãsuratã la culcare sã nu fie mai micã de 110 mg/dl.

- se crešte doza de insulinã bazalã cu 2-4U dacã glicemia mãsuratã
dimineaøa, înainte de micul dejun (bazalã) este mai mare de 140 mg/dl, timp
de 3 zile consecutiv. Aceastã ajustare se face cu condiøia ca glicemia de la ora
3:00 noaptea sã fie mai mare de 70 mg/dl. Dacã aceastã glicemie este mai
micã, doza de insulinã bazalã se reduce cu 2-4U.

Aceste ajustãri se fac repetat, pânã la atingerea obiectivelor glicemice.
Aceastã metodã de ajustare deši aparent ušor de aplicat, este rigidã neøinând
cont de eventuale exerciøii fizice ši nepermiøând pacientului abateri de la
planul alimentar.

Hiperglicemiile matinale sunt consecinøã fie a epuizarii efectului insulinei
bazale administrate la cinã, fie a hipoglicemiilor nocturne, corectate de pacienøi
prin ingestia de hidraøi de carbon. Frecvent, aceste douã cauze coexistã ši se
datoreazã profilului farmacodinamic bifazic al insulinelor NPH, cel mai frecvent
folosite încã insuline bazale, care au un vârf de acøiune între ora 24:00 ši 3:00,
când sensibilitatea la insulina este mai mare, pentru ca apoi efectul lor sã
scadã progresiv în a doua jumãtate a nopøii, când ši sensibilitatea la insulinã
scade datoritã fenomenului dawn (fenomenul "din zori") (40,3). 

Fenomenului dawn (scãderea sensibilitãøii la insulinã înspre dimineaøã
datoritã mai ales crešterii secreøiei de hormon somatotrop) i se pot atribui creš-
teri de 20-40 mg/dl ale glicemiei matinale.

Fenomenul Somogy (hiperglicemiile post-hipoglicemice) continuã sã fie
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invocat de cãtre unii în explicarea hiperglicemiilor matinale. Studiile sistema-
tice au demonstrat faptul cã aceasta se produce mai ales atunci când pacien-
tul îši recunoašte hipoglicemia ši ši-o corecteazã (de cele mai multe ori cu un
aport exagerat de hidraøi de carbon). Atunci când hipoglicemiile nocturne nu
sunt recunoscute, glicemiile matinale sunt cel mai frecvent mici, iar insuli-
norezistenøa post-hipoglicemicã produce hiperglicemii în prima jumãtate a zilei
(dupã micul dejun sau înainte de prânz) (40,3). Mãsura raøionalã care se cere
luatã pentru corectarea hiperglicemiilor matinale este administrarea insulinei
prandiale la cinã ši a celei bazale la culcare, cu cel puøin 2 ore mai târziu
(3,10,13), urmând ca, apoi, dozele sã fie ajustate separat (regimul C3A).
Utilizarea analogului de insulinã cu duratã lungã glargin, care are un profil de
acøiune "în platou", oferã perspectiva unei insulinizãri bazale nocturne mai
fiziologice (9).

Mult mai flexibile ši eficiente sunt "algoritmurile" de ajustare a dozelor.
Acestea se pot individualiza pentru fiecare pacient (ši de cãtre fiecare pacient!)
øinând cont de toate particularitãøile stilului de viaøã. Ele presupun modificarea
o singurã datã a unei doze în funcøie de mai muløi factori (cantitatea de hidraøi
de carbon care urmeazã sã fie mâncatã, un eventual exerciøiu fizic în perioa-
da postaprandialã sau, din contrã repaus ši glicemia preprandialã. Aceste
algoritmuri se bazeazã pe unele aša zise "reguli" cum este regula lui "1800" pe
baza cãreia se estimeazã cu cât va scãdea glicemia o unitate de insulinã pran-
dialã. Concret, se împarte 1800 la doza pe insulinã pe 24h cu care s-a obøinut
echilibrul glicemic (prin tatonare anterioarã). Spre exemplu la un pacient cu o
dozã totalã de insulinã pe 24h de 60 U, o unitate de insulinã scade glicemia cu
1800/60 = 30mg/dl (pentru insulinele cu duratã scurtã de acøiune se folosešte
"regula lui 1500") (22). Pentru a calcula necesarul de insulinã Lispro sau
Aspart care "acoperã" 10 g hidraøi de carbon se împarte 500 la doza totalã de
insulinã pe 24h (pentru insulinele cu durata scurtã cifra care se împarte este
450).

Atunci când se fac doze "corective" (pentru hiperglicemii interprandiale)
trebuie sã se øinã cont de cantitatea de insulinã încã neabsorbitã de la injecøia
prandialã anterioarã. Se folosešte "regula insulinei neutilizate" adicã se con-
siderã cã în fiecare orã se "utilizeazã" 30% din doza administratã iniøial (ex:
dacã sau aministrat 9 U la o orã mai sunt "neutilizate" 9 - 2,7 = 6,3 U iar la douã
ore 6,3 - 2.7 = 3,4 U etc.) (34)
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Fig. 8.17. Ajustarea dozelor de insulinã la aduløii cu terapie bazal-
bolus cu NovoRapid ši NPH (recomandãri fãcute de producãtor)
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Este foarte important de menøionat faptul cã, pe lângã modificarea dozelor
de insulinã, în faza de ajustare se opereazã ši cu urmãtoarele intervenøii:

- modificãri nutriøionale (introducerea sau scoaterea unor gustãri, modifi-
carea conøinutului în hidraøi de carbon al meselor)

- modificarea intervalului dintre injecøiile cu insuline prandiale ši mese. În
cazul insulinelor cu acøiune scurtã, acest interval trebuie sã fie de 30 min.
pentru glicemii preprandiale de 80-140 mg/dl, ši de 45 min. sau mai mult pen-
tru glicemii mai mari de 140 mg/dl. Intervalul se scurteazã la 15 min. sau chiar
mai puøin pentru glicemii mai mici de 80 mg/dl. Dacã se folosesc analogi cu
acøiune rapidã, aceštia se administreazã imediat preprandial pentru glicemii
în domeniul obiectivului terapeutic, sau cu 15 min. înaintea mesei, la glicemii
mai mari. Pentru glicemii mai mici de 80 mg/dl, analogii se administreazã în
timpul mesei sau chiar imediat dupã masã. Modificarea acestor intervale se
face ši pentru bolusurile prandiale, în cazul folosirii pompelor de insulinã.

- modificarea regimului de activitate fizicã. În cazul în care pacientul face
eforturi fizice peste nivelul celor zilnice, dozele de insulinã (la injecøiile care
preced efortul) se scad cu 25-50 , în funcøie de intensitatea efortului.

Indicaøia fundamentalã este ca pacientul cu DZ tip 1 sã nu întrerupã nicio-
datã din proprie iniøiativã administrarea insulinei, atunci când aportul alimentar
scade sau este întrerupt temporar, datoritã unor afecøiuni intercurente ("zilele
dificile").

În cazul intoleranøei digestive, datoritã greøurilor ši/sau vãrsãturilor, se reco-
mandã întreruperea administrarii de insuline bazale sau reducerea dozelor cu
50% ši administrarea de injecøii repetate, la 4-6 ore de insuline cu durata scurtã
de acøiune. Necesarul caloric se va asigura prin lichide îndulcite cu zahãr
(ceaiuri, sucuri), 50-100 ml/h pentru copii ši 100-250 ml/h pentru aduløi (1).

Pe parcursul afecøiunilor intercurente, autocontrolul trebuie sã fie mai
frecvent, iar dacã glicemiile depãšesc 250 ml/dl, se va controla ši prezenøa sau
nu a cetonuriei. Pentru pacienøii care nu se autocontroleazã (situaøie încã
frecventã în øara noastrã), ši pentru cei cu glicemii repetate peste 250 ml/dl ši
cetonurie, se recomadã consultarea medicului de familie sau a diabetologului.

Pe parcursul bolilor febrile acute, necesarul de insulinã se ajusteazã øinând
cont atât de reducerea efortului fizic, pe de o parte (repaus la pat), cât ši de
faptul cã se produce o creštere a hormonilor de contrareglare. Ajustarea efi-
cientã a dozelor în aceastã situaøie se poate face numai prin autocontrol ši
tatonare.

Deprinderea unui algoritm individualizat de ajustare a dozelor de insulinã
pentru astfel de situaøii face parte din "educaøia pentru supravieøuire" ("survival
kit") (12).

La câteva sãptãmâni (luni) de la iniøierea insulinoterapiei, capacitatea de
funcøionare a celulelor ß-pancreatice se poate restabili, iar necesarul de
insulinã exogenã scade semnificativ la 0,1 -0,2 U/kg/24h, aceasta însemnând
intrarea în perioada de remisiune. Perioada de remisiune este întotdeauna
tranzitorie. Apropierea perioadei de remisiune este anunøatã de crešterea
frecvenøei hipoglicemiilor la doze anterior eficiente.

Frecvenøa cu care se produce remisiunea l a pacienøii cu DZ tip 1 este vari-
abilã, între 10 ši 70% (41), variabilitatea datorându-se faptului cã criteriile
folosite nu sunt unitare. Unii autori folosesc termenul de remisiune parøialã
pentru acele situaøii în care este necesarã o reducere cu 50% a dozelor faøã
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de cele anterioare (37). Frecvenøa, rapiditatea cu care se instaleazã ši durata
perioadei de remisiune depind de cel puøin 2 factori:

- vârsta: remisiunea apare mai frecvent ši dureazã mai mult la tineri ši aduløi
decât la copii;

- regimul de insulinoterapie iniøial: insulinoterapia intensivã cu injecøii multi-
ple produce remisiuni mai frecvent, mai lungi ši mai precoce decât insulinoter-
apia convenøionalã (1,37).

Recomandarea unanimã (1,12,14,37,42) este ca insulinoterapia sã nu fie
întreruptã pe durata perioadei de remisiune, chiar dacã, uneori, dozele nece-
sare sunt minime (2 - 4 U/24h). Se recomandã chiar doza maxima pe care o
poate tolera pacientul (1).

Regimul de insulinoterapie în perioada de remisiune poate fi minimal, con-
stând în administrarea a 1-2 injecøii cu insuline bazale (B1, B2). Se reco-
mandã, însã, ca autocontrolul sã fie mai frecvent pentru a putea surprinde la
timp încheierea perioadei de remisiune. Durata acestei perioade este de la
câteva sãptamâni la câteva luni.

Remotivarea ši remobilizarea pacientului dupã încheierea perioadei de
remisiune este o provocare pentru echipa de îngrijire.

Ajustarea dozelor de insulinã în funcøie de efortul fizic este foarte impor-
tantã atât în faza de ajustare cât ši în faza de menøinere. Exerciøiul fizic, prin
efectul sau specific de creštere a utilizãrii periferice a glucozei, cât ši prin
efectele benefice asupra crešterii ši dezvoltãrii, asupra controlului greutãøii ši
asupra reducerii riscului cardiovascular, este o componentã importantã a man-
agementului pe termen lung în DZ tip 1 ši tip 2.

Copiii ši adolescenøii cu DZ tip 1, bine echilibraøi, nu trebuie scutiøi de orele
de sport, iar tinerii ši aduløii trebuie sfãtuiøi sã practice o formã sau alta de
exerciøiu fizic.

La pacienøii cu DZ tip 1, la care dozele de insulinã nu sunt ajustate în funcøie
de intensitatea efortului, se pot produce urmãtoarele consecinøe:
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Algoritmurile recomandate pentru modificarea dozelor de insulinã, în funcøie
de intensitatea efortului fizic ši de momentul zilei în care este efectuat, trebuie
individualizate. Un exemplu pentru un astfel de algoritm este redat mai jos:

regimul de insulinoterapie combinatã cu 2 injecøii (C2)
- pentru un exerciøiu fizic cu durata mai mare de 45 minute, de intensitate

ušoarã sau moderatã, desfãšurat în cursul dimineøii, doza de insulinã prandi-
alã de la injecøia de dimineaøã se reduce cu 25% (2-4 U pentru o dozã de 8-16
U), iar pentru un exerciøiu fizic intens, doza se reduce cu 50%;

- pentru un exerciøiu fizic desfãšurat dupã-masa, cu durata mai mare de 45
minute ši de intensitate ušoarã sau moderatã, doza de insulinã bazalã de la
injecøia de dimineaøã se reduce cu 15-20%, iar pentru un exerciøiu fizic intens,
cu 25%;

- pentru un exerciøiu fizic ušor, moderat sau intens desfãšurat dupã cinã, se
reduce doza de insulinã prandialã de la injecøia de searã cu aceleaši procente
ca ši mai sus. Pentru exerciøiile foarte intense, se reduce ši doza de insulinã
bazalã cu 10-20%, pentru a preveni hipoglicemiile nocturne.

- pentru regimurile de insulinoterapie cu injecøii multiple, dozele de insulinã
prandialã pentru mesele care preced efortul programat vor fi reduse cu ace-
leaši proporøii (10-25%, 50%). Pentru cei care folosesc pompe de insulinã, per-
fuzia subcutanatã bazalã poate fi sistatã pe parcursul desfãšurãrii exerciøiului.

În cazul unui efort fizic neanticipat, situaøie în care doza de insulinã nu a
putut fi modificatã, se recomandã ca pacientul sã consume 10-15 g de hidraøi
de carbon, imediat dupã efort, dacã acesta dureazã mai puøin de 30-45 de
minute, iar dacã efortul continuã, gustãrile se vor repeta la intervale de 30-45
de minute.
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9. AUTOMONITORIZAREA

Autocontrolul glicemiilor cu aparate individuale de mãsurare a glicemiei
capilare (glucometre) este recomandat tuturor pacienøilor trataøi cu insulinã
(1,2,3,4,5).

Instruirea pacienøilor în efectuarea autocontrolului face parte din educaøia
terapeuticã iniøialã, iar verificarea corectitudinii procedurii va fi reluatã la fiecare
šedinøã de educaøie continuã.

În tabelul 9.1 sunt redate momentele în care se evalueazã prin autocontrol
efectul diferitelor tipuri de insulinã. Este de menøionat faptul cã nu existã o una-
nimitate în ceea ce privešte intervalul postprandial la care sã fie evaluatã
glicemia. Unii experøi recomandã mãsurarea glicemiei la 90 min dupã
începerea mesei. Evident, cu cât momentul determinarii este mai aproape de
masã obiectivul glicemic este situat mai sus.

Într-un recent Consensus Statement (6), ADA recomanda ca glicemia post-
prandialã sã fie monitorizatã în urmãtoarele situaøii: 

- atunci când se suspecteaza hiperglicemia postprandialã, la pacienøii care
ating obiectivele glicemice preprandiale, dar al cãror control glicemic, exprimat
prin valoarea HbA1c este neadecvat.

- monitorizarea tratamentelor dedicate direct reducerii glicemiilor postpran-
diale, la pacienøii cu DZ tip 1 ši 2 care fac tratamente cu medicamente care
produc în primul rând reducerea glicemiei postprandiale, pentru titrarea
acestora.

- în cazul hipoglicemiilor, deši acestea sunt rare în perioada postprandialã
cu excepøia exerciøiilor fizice ši a utilizãrii analogilor cu acøiune rapidã.

Tabelul 9.1. Momentele de efectuare a autocontrolului în funcøie de
tipul de insulinã folosit

Frecvenøa cu care se recomandã efectuarea autocontrolului glicemic este
variabilã în funcøie de tipul diabetului zaharat, de regimul de insulinoterapie ši
de etapa de tratament (vezi tabelul 9.2).
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Tabelul 9.2. Numãrul zilnic recomandat de dozãri ale glicemiilor în
funcøie de regimul de insulinoterapie, tipul de diabet ši etapa de

tratament (4 modificat)

În anumite situaøii, în funcøie de gradul de cooperare al pacienøilor ši de
suportul lor financiar, frecvenøa autocontroalelor poate fi individualizatã: 

- efectuarea dozãrilor la 2 zile
- câte o dozare la ore diferite, în zile diferite
- efectuarea dozãrilor recomandate într-o zi de lucru a sãptãmânii ši una la

sfâršit de sãptãmânã.
Autocontrolul permite pacienøilor ši interpretarea corectã a simptomelor de

hipo- sau hiperglicemie ši diferenøierea lor de cele produse de alte cauze.
Controlul periodic al glicemiilor numai în cabinetele de consultaøii, la inter-

vale de sãptãmîni sau chiar luni, (ceea ce se întâmplã, din pãcate, încã
frecvent în øara noastrã), permite o evaluare foarte aproximativã a eficienøei
tratamentului cu insulinã. Acest handicap poate fi atenuat prin dozarea hemo-
globinei glicate.

Dozarea hemoglobinei glicate permite o evaluare retrospectivã pe o
perioadã de 2-3 luni (durata medie de viaøã a hematiilor) a echilibrului glicemic.
S-a constatat cã existã o corelaøie bunã între valoarea hemoglobinei glicate ši
media zilnicã a glicemiilor. Aceastã corelaøie este redatã în tabelul 9.3.

Tabelul 9.3. Corelaøia dintre valoarea A1c ši media zilnicã a glicemiilor (4)

Regimul de
insulinoterapie



111

Muløi pacienøi considerã automonitorizarea ca mai neplãcutã decât injecøiile
cu insulinã. Acest lucru se datoreaza faptului cã înøeparea degetului este mai
dureroasã decât a abdomenului sau a coapsei. Deprinderea corectã a tehnicii
ši anume efectuarea înøepãturii pe pãrøile laterale ale pulpei degetului care
sunt mai puøin sensibile, folosirea unor ace bine ascuøite ši reglarea corectã a
dispozitivului de înøepat, pot atenua acest disconfort.

În SUA sunt oferite pe piaøã la ora actualã peste 30 de tipuri diferite de glu-
cometre, iar în øara noastrã aproximativ 8 (7). FDA înregistreazã glucometrele
exclusiv pe baza datelor oferite de producãtor, iar prospectele acestora nu
sunt întotdeauna complete. Spre exemplu umiditatea ši temperaturile ridicate
altereazã calitatea bandeletelor producând rezultate fals crescute. Din pãcate
nu existã suficiente studii sistematice privind acurateøea comparativã a
diverselor glucometre. S-a constatat faptul cã bandeletele ambalate în cutii cu
exsicatoare sunt mai stabile. De asemenea este foarte important ca pacienøii
sã fie instruiøi sã foloseascã cât mai frecvent soluøiile de control. Este necesarã
proiectarea unor dispozitive ši mai ušor de utilizat ši care sã avertizeze pacien-
tul atunci când bandeleta este alteratã. Un progres l-ar putea constitui noul glu-
cometru GlucoWatch Cygnus® care se bazeazã pe "citirea" transdermicã a
glicemiei prin metoda ionoforezei inverse. Senzorul (consumabil) se aplicã pe
piele cu ajutorul unui adeziv ši poate oferi o determinare a glicemiei la fiecare
10 min. Transpiraøia localã poate altera mãsurarea astfel încât, în general cam
26 de determinãri din 36 pot fi utilizabile. Deocamdatã FDA recomandã ca
deciziile privind schimbarea tratamentului sã nu se bazeze pe o singurã
mãsurare cu GlucoWatch, ci sã fie verificate ši cu alt glucometru standardizat
(8).(Anexe 7,8)
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10. MONITORIZAREA GLICEMICÃ CONTINUÃ 

Formularea conceptului ši introducerea în anii 1970 a sistemelor de
automonito- rizare glicemicã au revoluøionat tratamentul în diabetul zaharat.
Varietatea preparatelor de insulinã ši sistemele de automonitorizare glicemicã
disponibile în prezent fac posibile adaptarea, individualizarea ši flexibilizarea
tratamentului. Diabetes Control and Complications Trial a demonstrat impor-
tanøa automonitorizãrii glicemice, ca parte integrantã a managementului clinic. 

De datã relativ recentã, s-a formulat conceptul ši s-a realizat practic, sis-
temul de glucomonitorizare glicemicã continuã. Ši în România, existã deja o
experienøã cu sistemele Medtronic MiniMed. (1,2) 

Sistemul de monitorizare glicemicã continuã este compus dintr-un electrod
platinat implantabil subcutanat ši un modul de colectare a datelor, reprezentat
de un mo- nitor ši un soft propriu, prin care datele sunt descãrcate pe calcula-
tor, sub formã de grafic. Monitorul este foarte asemãnãtor pompei de insulinã,
se atašeazã ši se poartã ca ši aceasta. Senzorul, prin încãrcãtura enzimaticã
pe care o are (glucoz-oxidazã), mãsoarã nivelul glucozei în lichidul interstiøial,
prin generarea de impulsuri electrice, transformate apoi ši stocate ca valori
glicemice, în modulul de colectare denumit Continuous Glucose Monitor.
Acesta calculeazã media nivelelor de glucozã din lichidul interstiøial la fiecare
10 secunde ši înregistreazã o valoare glicemicã la interval de 5 minute,
însumând 288 determinãri glicemice / 24 ore. (Anexa)

Senzorul implantabil poate funcøiona timp de 3 zile, timp în care persoana cu
diabet este rugatã sã completeze un jurnal în care sã consemneze detalii refer-
itoare la alimentaøie, activitate fizicã, insulinoterapie sau alte evenimente. Pe
parcursul celor trei zile, pentru calibrarea sistemului de monitorizare, automon-
itorizarea glicemicã uzualã, cu glucometrul, se va continua, fiind necesare cel
puøin patru determinãri a cãror valoare este întrodusã în sistem. (1,3)
Corespondenøa între valorile glicemice obøinute prin sistemul de glucomonitor-
izare continuã ši prin determinãrile capilare     s-a dovedit a fi de 96,6 %. (4)

Beneficii ale glucomonitorizãrii subcutane continue:
- Obøinerea profilului glicemic real (în condiøiile desfãšurãrii activitãøilor cotidiene),
- Surprinderea variaøiilor glicemice,
- Evidenøierea hipoglicemiilor neresimøite,
- Posibilitatea evaluãrii influenøei stilului de viaøã ši insulinoterapiei asupra

controlului glicemic: alimentaøie, exerciøiu fizic, stres, doze de insulinã, momen-
tul admini-strãrii etc.,

- Posibilitatea evaluãrii distanøei optime între administrarea insulinei ši ali-
mentaøie, extrem de util în gastropareze,

- Posibilitatea utilizãrii rezultatelor în scop educativ ši de creštere a
aderenøei.

-"Dezavantajul" care poate fi luat în discuøie este faptul cã determinãrile
glicemice nu sunt vizualizate în timp real ši nu existã posibilitatea avertizãrii în
caz de hipo- sau hiperglicemie.
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Prezentare de caz

În Figura 10.1 ši 10.2. sunt prezentate douã profile glicemice obøinute prin
aplicarea glucomonitorizãrii continue.

Figura 10.1 Profil glicemic DZ tip 1 

Figura 10.2. Profil glicemic DZ tip 2
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Primul profil aparøine unui student în vârstã de 22 ani, cu diabet zaharat tip
1, cu insulinoterapie intensivã (glargin + analog rapid), a cãrui A1c este de
6,5%. Acuzele principale au fost cele de hipoglicemii frecvente. Comparând
profilul cu jurnalul completat de tânãr, s-a putut determina corelaøia între acti-
vitatea fizicã ši glicemie, de asemenea indexul insulinã/hidraøi de carbon.
(Figura 10.1)(2)

Cel de al doilea profil aparøine unei persoane cu diabet zaharat tip 2 în
vârstã de 58 ani, sub tratament combinat insulinã bazalã ši metformin, cu o
valoare a A1c de 8,7 %. Analizând profilul glicemic ši comparându-l cu jurnalul
zilnic, s-a putut demonstra corelaøia între alimentaøia hipercaloricã ši hiper-
glicemie, între activitatea fizicã ši controlul glicemiei ši influenøa stãrilor emo-
tive asupra glicemiei. (Figura 10.2)(2)
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11. PARTICULARITÃØI ALE TRATAMENTULUI CU INSULINÃ

11.1. Insulinoterapia la copii ši adolescenøi

Diabetul zaharat tranzitor al nou-nãscutului se datoreazã unei maturizãri
funcøionale întârziate a celulelor ß-pancreatice ši se întâlnešte mai ales la nou-
nãscuøii subponderali. El se remite la 6-12 sãptãmîni ši nu s-a dovedit a fi un
risc pentru dezvoltarea ulterioarã a diabetului zaharat (1). Insulinoterapia se
face prin perfuzie intravenoasã continuã cu o dozã medie de 0,5 U/kg/24h.
Pentru ajustarea corectã a dozelor este necesarã folosirea unor insuline cu
concentraøii mai mici (10 U/ml), obøinute prin diluarea insulinelor cu duratã
scurtã de acøiune.

DZ tip 1 continuã sã fie cea mai frecventã formã de diabet la copii ši ado-
lescenøi, deši în ultimii ani s-a constatat ši o creštere a frecvenøei DZ tip 2 (5).
Debutul DZ tip 1 la copii (mai ales la vârsta prešcolarã) poate fi considerat unul
dintre cele mai stresante evenimente posibile pentru o familie, ši cãruia echipa
de îngrijire trebuie sã fie pregãtitã sã îi facã faøã.

Evoluøia spre deficitul absolut de insulinã, dupã instalarea simptomatologiei
specifice (poliurie, polidipsie) se produce repede, pe parcursul câtorva zile,
ceea ce face ca acidozele moderate sau severe sã fie încã evenimente inau-
gurale frecvente (2). Aproximativ 10% dintre copii pot fi asimptomatici în
momentul diagnosticãrii diabetului zaharat.

Iniøierea insulinoterapiei cu douã amestecuri de insulinã (C2) se face pentru
copiii prešcolari. Dozele iniøiale sunt mai mari decât la aduløi, 1-1,5 U/kg/24h,
iar distribuøia lor se face dupã aceleaši reguli. Uneori, proporøia insulinei pran-
diale în cele douã injecøii poate fi mai micã decât la aduløi (adicã de 1/4 insulinã
prandialã ši 3/4 insulinã bazalã) (8). Respectarea unui program strict de mese
poate fi mai ušor de pus în practicã la aceastã vârstã. Administrarea insulinei
poate reveni pãrinøilor iniøial, urmând ca aceštia sã o transmitã copilului cât mai
repede posibil, odatã cu însuširea deprinderilor necesare ši sub supraveghere
continuã (5). Urmãrirea atentã a crešterii ši dezvoltãrii psihosomatice este
necesarã, ea fiind un parametru de apreciere globala a eficacitãøii controlului
glicemic.

La copii mai mari ši adolescenøi, iniøierea cât mai precoce a insulinoterapiei
intensive, cu injecøii multiple, devine o practicã tot mai frecventã (4). Aceastã
atitudine are ca suport rezultatele obøinute în studiul DCCT pentru aceastã cat-
egorie de vârstã (3). Pe parcursul pubertãøii, dozele necesare pentru controlul
glicemiilor cresc semnificativ, putând fi de pânã la 2-3 U/kg/24h (8).
Autocontrolul glicemic trebuie fãcut mai frecvent în aceastã perioadã. În ceea
ce privešte alegerea dintre regimul cu injecøii multiple ši perfuzia subcutanatã
continuã cu insulinã (încã foarte rar folositã, deocamdatã, în øara noastrã), ea
rãmâne la latitudinea pacienøilor, eficienøa controlului glicemic nefiind diferitã
(6,9).

La un adolescent tratat cu injecøii multiple pot interveni momente de dimi-
nuare a aderenøei la tratament (de cele mai multe ori de cauzã psihologicã),
care produc hiperglicemii persistente ši episoade de cetoacidozã. Reducerea
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numãrului de injecøii prandiale ši crešterea dozei de insuline bazale (eventual,
administrarea lor sub supraveghere), care sã asigure o insulinemie care sã
previnã cetoacidoza, poate fi o soluøie pentru depãširea acestor momente (1).

În perioada pre-pubertarã, dozele de insulinã folosite sunt în medie de 0,6-
0,9 U/24h, pentru ca apoi, pe durata pubertãøii, sã ajungã la 1,5 U/kg/24h ši sã
revinã la aprox. 1 U/kg/24h, dupã aceea.

Remisiunea diabetului zaharat ("luna de miere") este mai rarã la copii decât
la tineri ši aduløi (63), ši se caracterizeazã prin reducerea necesarului de
insulinã la 0-0,2 U/kg/24h. Ea este întotdeauna tranzitorie ši nu se recomandã
întreruperea insulinoterapiei.

11.2. Insulinoterapia la vârstnici

Numarul de pacienøi cu vârsta de peste 65 ani cu DZ tip 1 a crescut net în
ultimii ani datoritã ameliorãrii ratei de supravieøuire.

Regimurile de insulinoterapie folosite sunt aceleaši ca ši la aduløi. La unii
pacienøi, atent selecøionaøi, se pot continua strategiile intensive de tratament
(7). În general, la un pacient cu evoluøie de 20-25 ani a DZ tip 1 ši care nu are
complicaøii microvasculare semnificative, urmãrirea unor obiective glicemice
intensive nu mai este necesarã (1). Întotdeauna este necesar sã se øinã cont
de caracteristicile acestei grupe de vârstã.

Necesitatea iniøierii insulinoterapiei la un pacient vârstnic este, de obicei, un
moment dificil pentru acesta, ši o provocare pentru echipa de îngrijire.

Stabilirea unor obiective terapeutice realiste, dintre care primul este eli-
minarea simptomelor specifice diabetului, trebuie sã øinã cont de afecøiunile
concomitente ši de speranøa de viaøã a pacientului (10). Regimurile simple de
insulinoterapie, constând în administrarea unei singure injecøii dimineaøa sau
seara, folosirea pen-urilor ši a insulinelor premixate atunci când sunt necesare
regimuri de insulinã combinate, pot fi soluøii pentru realizarea obiectivelor de
mai sus.

Problemele cele mai frecvent întâlnite în practica insulinoterapiei la
vârstnici sunt:

- diminuarea manualitãøii
- tulburãri de acuitate vizualã
- tulburãri de memorie ši capacitatea diminuatã de a deprinde cunoštinøe noi
- probleme psiho-sociale (depresie, izolare, negativism).
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11.3. Tratamentul cu insulinã la gravide 

Asocierea între sarcinã ši diabet trebuie consideratã ši tratatã cu seriozi-
tate, dat fiind, în principal, riscul mare de complicaøii fetale. Aceste complicaøii
sunt asociate hiperglicemiei, de aceea, obiectivul terapeutic major este con-
trolul glicemic strict. Farmacoterapia diabetului zaharat în timpul sarcinii este
reprezentatã numai de insulinã. Asocierea între sarcinã ši diabet poate sur-
veni în douã situaøii:

- Apariøia sarcinii la o persoanã cu diabet zaharat (tip 1 sau tip 2);
- Diagnosticarea diabetului gestaøional.

a. Sarcina ši diabetul zaharat pregestaøional 

În cazul diabetului zaharat (tip 1 sau tip 2), planingul familial reprezintã o
condiøie esenøialã pentru asigurarea unei sarcini normale. Controlul glicemic
strict, este obligatoriu, atât în faza de preconcepøie, cât ši în cea postcon-
cepøie ši pe toatã durata gestaøionalã. Astfel se asigurã o dezvoltare normalã
a fãtului ši reducerea semnificativã a riscului de complicaøii. Extrem de impor-
tante pentru organogenezã ši evitarea malformaøiilor congenitale, sunt
primele 9 sãptãmâni de sarcinã, perioadã în care controlul glicemic este
crucial. 

Diabetul zaharat tip 1 ši sarcina.

Controlul glicemic (HbA1c ≤ 6,5 %) realizat atât în perioada pregestaøion-
alã cât ši în timpul sarcinii, permite continuarea insulinoterapiei în regimul
existent, cu automonitorizare, monitorizare ši evaluare frecvente (lunar sau
bilunar). 

Obøinerea controlului glicemic presupune intensificarea terapiei atât din
punct de vedere al optimizãrii stilului de viaøã cât ši din punct de vedere al
regimului de insulinoterapie ši automonitorizare. (Figura 11.1.) Intensificarea
insulinoterapiei presupune introducerea de prize multiple de insulinã ši auto-
ajustarea acestora pe baza automonitorizãrii frecvente, sau iniøierea
insulinoterapiei prin pompa de insulinã. 

Insulinoterapia prin pompa de insulinã are ca ši avantaje asigurarea con-
trolului glicemic cu reducerea variaøiilor glicemice, a hipoglicemiilor ši a hiper-
glicemiilor postprandiale. Dacã se recurge la aceastã modalitate de trata-
ment, este recomandabil ca iniøierea sa sã se realizeze în perioada precon-
cepøionalã. Ulterior, în timpul sarcinii, ajustarea frecventã a ratei bazale ši a
bolusurilor este esenøialã, având în vedere crešterea necesarului de insulinã
de la un trimestru la altul al sarcinii. 

Insulinele folosite în sarcinã sunt cele de tip regular, cu acøiune prelungitã.
Administrarea analogilor de insulinã cu acøiune rapidã (lispro ši aspart) s-au
dovedit siguri ši în sarcinã. (4-7) Analogul cu acøiune lungã, glargina, nu are
deocamdatã la bazã evidenøe care sã susøinã utilizarea sa în sarcinã.
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Figura 11.1. - Algoritmul intensificãrii insulinoterapiei (dupã 1-3)

Diabetul zaharat tip 2 ši sarcina.

În cazul diabetului zaharat tip 2 controlat prin terapie oralã, decizia unei
sarcini va fi urmatã de întreruperea medicaøiei orale ši iniøierea insulinoterapiei
în faza de preconcepøie. În timpul sarcinii insulinoterapia este sigurã ši eficien-
tã; insulina exogenã nu trece bariera feto-placentarã, deci nu are efecte nega-
tive asupra dezvoltãrii fãtului. 

Insulinoterapia se va administra conform algoritmului din diabetul gestaøio-
nal. Insulinoterapia prin pompa de insulinã poate fi luatã în considerare. 

b. Diabetul gestaøional

În cazul diabetului gestaøional, controlul glicemic presupune optimizarea
stilului de viaøã, prin nutriøie terapeuticã ši activitate fizicã (Treapta 1 terapeu-
ticã), iar atunci când dieta este ineficientã în atingerea obiectivelor glicemice,
sau când, la diagnosticare, glicemia bazalã = 95 mg/dl, asocierea insulinote-
rapiei. 

Algoritmul insulinoterapiei este prezentat în Figura 11.2.
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Figura 11.2. - Insulinoterapia în diabetul gestaøional (dupã 1-3)

GB - glicemie bazalã, P - insulinã prandialã, OGR - obiective glicemice
realizate, 

B - insulinã bazalã, OGNR - obiective glicemice nerealizate

Menøiune: nutriøia terapeuticã se va menøine, indiferent de treapta de
insulinoterapie 

Doza iniøialã de insulinã se calculeazã considerând 0,4 unitãøi / kg corp
greutate actualã. Treapta a doua terapeuticã, de insulinoterapie, constã în
administrarea insulinei în regim C2, dimineaøa ši seara, dupã modelul P /B - 0
- P / B -0. Doza de dimineaøã reprezintã 2 / 3 din doza totalã, raportul între
insulina prandialã ši cea bazalã fiind de 1: 3. Doza de searã reprezintã 1 / 3
din doza totalã, iar raportul insulinã prandialã / insulinã bazalã este de 1: 1. 

Automonitorizarea, cu efectuarea a 7 testãri / zi (pre- ši postprandial, la cul-
care ši la nevoie ši în cursul nopøii, la ora 3), este extrem de importantã, va per-
mite ajustarea dozelor de insulinã, pânã la limita de 1 unitate / kg corp.
Ajustarea dozelor se face conform Tabelului 11.1.
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Tabelul 11.1. - Algoritmul ajustãrii insulinoterapiei în Treapta
2 terapeuticã (dupã 1-3)

IP - insulina prandialã, IB - insulina bazalã
Modificarea dozelor de insulinã se va face cu 2 U sau cu 10 %.

Evaluarea controlului glicemic sub acest regim de insulinoterapie se face la
douã sãptãmâni. În cazul în care obiectivele glicemice sunt atinse, se va
menøine în continuare; în caz contrar, sau dacã necesarul de insulinã
depãšešte 1 unitãøi / kg corp, se va trece la urmãtoarea etapã. 

Treapta a treia terapeuticã, constã în administrarea a trei prize de insulinã,
în regim C3, dupã modelul P/B - 0 - P - B, care urmãrešte reglarea glicemiei
bazale ši flexibilizarea mesei de searã. Reajustarea ambelor doze de insulinã
rapidã se face dupã 3 zile. Nu este necesarã suplimentarea cu gustãri, la
nevoie se vor redistribui hidraøii de carbon de la cinã la culcare. Ajustarea
dozelor se face prin crešterea fiecãrei doze în parte, cu 2 unitãøi sau cu 10 %,
în funcøie de valoarea glicemiei. Dacã hiperglicemia este prezentã pe tot par-
cursul zilei, se vor crešte toate dozele de insulinã cu câte 10 %, la interval de
trei zile. Algoritmul de ajustare a dozelor de insulinã pentru aceastã treaptã
terapeuticã, este prezentat în Tabelul 11.2.
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Tabelul 11.2. - Algoritmul de ajustare a insulinoterapiei în
Treapta 3 terapeuticã (dupã 1-3)

IP - insulina prandialã, IB - insulina bazalã
Modificarea dozelor de insulinã se va face cu 2 U sau cu 10 %.

Dacã dupã douã sãptãmâni nu se ating obiectivele glicemice, sau necesarul
de insulinã este mai mare de 1 unitate / kg corp, se trece la urmãtoarea
treaptã. 

Treapta a patra de insulinoterapie presupune un regim C4 sau mai milte
injecøii, dupã schema P - P - P - B. Acest regim permite o mai mare flexibilitate
în program ši ajustarea dozelor pentru controlul glicemiei postprandiale. 

Renunøarea la insulina bazalã de dimineaøã presupune o creštere cu apro-
ximativ 10 % a insulinei prandiale de dimineaøã ši introducerea unei prize de
insulinã regular la prânz, reprezentând 30 - 50 % din doza de insulinã inter-
mediarã care a fost administratã dimineaøa. Ajustarea dozelor se va face cu 2
unitãøi sau 10 %, conform algoritmului redat în Tabelul 11.3. 
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Tabelul 11.3. - Algoritmul de ajustare a insulinoterapiei în Treapta 4
terapeuticã (dupã 1-3)

IP - insulina prandialã, IB - insulina bazalã
Modificarea dozelor de insulinã se va face cu 2 unitãøi sau cu 10 %.
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11.4. Tratamentul cu insulinã pre- ši intra-operator

Managementul perioperator al persoanelor cu diabet zaharat trebuie sã øinã
seama, alãturi de problemele specifice actului operator ši de posibilele ano-
malii metabolice, de prezenøa bolii aterosclerotice, a nefropatiei diabetice ši a
neuropatiei autonome.

Prevenirea complicaøiilor perioperatorii presupune:
-evaluarea globalã preoperator,
-control preoperator metabolic, cardiovascular ši renal,
-control metabolic ši monitorizare pre-, intra- ši post-operator
-control metabolic ši monitorizare postoperator.
Controlul metabolic perioperator este extreme de important (1-3):
-atunci când intervenøia chirurgicalã poate fi programatã, preoperator se va

îmbunãtãøi controlul glicemic, la nevoie prin internare cu o zi preoperator, 
-în cazul urgenøelor chirurgicale, prezenøa hiperglicemiei severe, a cetoaci-

dozei sau a stãrii hiperosmolare severe impune temporizarea intervenøiei 6-8
ore ši terapie intensivã pentru ameliorarea controlului glicemic; 

Insulinoterapia ši monitorizarea glicemicã intraoperator.
Asigurarea pre- ši intraoperator a controlului glicemic, depinde de terapia

anterioarã, gradul controlului metabolic ši tipul intervenøiei chirurgicale. 
Se definesc urmãtoarele situaøii:
• DZ tip 2 bine controlat prin dietã sau terapie oralã ši intervenøii chirurgicale

minore:
-se întrerupe administrarea terapiei în dimineaøa intervenøiei ši
-se reia odatã cu reluarea alimentaøiei normale 
-nu este necesrã administrarea insulinei
• DZ tip 1 sau DZ tip 2 insulinotratat, necontrolat, sau intervenøii chirurgicale

majore ši anestezie generalã:
-terapia oralã se suprimã cu 24-48 ore anterior intervenøiei,
-controlul glicemic ši aportul energetic se asigurã prin administrarea de

soluøie perfuzabilã de glucozã ši insulinã, iniøiatã anterior intervenøiei chirurgi-
cale ši întreruptã la reluarea alimentaøiei normale,

-administrarea insulinei se face de preferinøã intravenos, administrarea sub-
cutanã putând fi asociatã cu variaøii mari de absorbøie ši, consecutiv, cu
dezechilibre glicemice (se acceptã doar în cazul unor intervenøii chirurgicale
minore). 

-monitorizare glicemicã pre- intra- ši postoperator.
Soluøiile perfuzabile conøin insulinã regular ši glucozã 5-10 %, administrate

în amestec sau separat. În soluøia de perfuzie se poate asocia ši potasiu.
(Tabelul 11.4.)

Soluøia clasicã utilizatã este cea de glucozã-insulinã-potasiu (GIK), iar
regimul de utilizare a acesteia este urmãtorul (3):

-glucozã10 %, 500 ml, la care se adaugã
-insulinã regular - 16 unitãøi
-clorurã de potasiu - 10 mmol
-ritmul de perfuzie este în general de 80 ml/orã, se întrerupe la 30-60 minute
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dupã prima mas.
În funcøie de valorile glicemice soluøia GIK se poate ajusta:
-crescând doza de insulinã la 20 unitãøi, în caz de obezitate sau hiper-

glicemie iniøialã,
-scãzând doza de insulinã la 12 unitãøi, în caz de subpondere, hipoglicemii

sau necesar redus de insulinã,
-ajustând prin crešterea sau scãderea dozei de insulinãcu 4 unitãøi, în caz

de hiperglicemie, respectiv normoglicemie sau tendinøãde scãdere.
Monitorizarea glicemicã se face prin determinarea glicemiei capilare, la

fiecare orã, cu ajustarea consecutivã a dozei de insulinã sau a soluøiei de glu-
cozã, obiectivele glicemice fiind 110 - 180 mg/dl (6-10 mmol/l)

Tabelul 11.4. - Protocolul de administrare perioperator a soluøiei
insulinã-glucozã (dupã 3)

* se va administra intravenos glucozã 33 % ši se va determina glicemia
dupã15 minute.

În cazul unor intervenøii chirurgicale minore, sau a unor proceduri investi-
gaøionale (ex. endoscopice), dacã glicemiile sunt controlate, este suficient sã
se menøinã insulina în doza matinalã uzualã, cu monitorizarea glicemiei la 2-4
ore. Pot fi administrate subcutan doze suplimentare de insulinã cu acøiune
rapidã sau scurtã, pentru optimizarea glicemiilor. (Tabelul 11.5.)
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Tabelul 11.5. - Insulinoterapia în caz de intervenøii
chirurgicale minore (dupã 3) 

Managementul postoperator.
Soluøiile de glucozã- insulinã se administreazã ši postoperator, pânã la relu-

area alimentaøiei ši stabilizarea glicemicã ši se întrerup dupã administrarea
subcutan de insulinã cu acøiune scurtã. Iniøial, insulina se va administra în
soluøie, separat de soluøia de glucozã, ulterior putând fi combinatã cu aceasta.
Monitorizarea glicemicã se va face la interval de 2-4 ore. 

În primele 24-48 ore dupã reluarea alimentaøiei, administrarea de insulinã se
va face subcutan, în regim intensiv, cu prize prandiale ši o bazalã seara.
Ulterior, în funcøie de controlul glicemic ši evoluøia postoperatorie, se poate
reveni la tratamentul anterior. (Tabelul 11.6.)

Tabelul 11.6. - Managementul postoperator în condiøii
de toleranøã digestivã (dupã 3)
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11. 5. Tratamentul cu insulinã în crizele hiperglicemice 
(acido-cetoza diabeticã ši starea hiperglicemicã
hiperosmolarã)

Cetoacidoza diabeticã ši sindromul hiperosmolar hiperglicemic noncetozic
reprezintã urgenøe metabolice ce presupun tratament intensiv în secøii
medicale specializate. Chiar ši în aceste condiøii, mortalitatea în cetoacidoza
diabeticã este de pânã la 5 %, iar în stãrile hiperglicemice hiperosmolare de
aproximativ 15 %. 

Aceste complicaøii pot apare atât în diabetul zaharat tip 1 cât ši în cel de tip
2. Prognosticul acestor complicaøii este agravat de vârsta înaintatã ši de
prezenøa comei sau hipotensiunii arteriale severe.

Managementul clinic implicã insulinoterapie intensivã, hidratare ši control
acido-bazic ši electrolitic, identificarea co-morbiditãøii ši factorilor de precipitare
ši, extrem de important, monitorizare frecventã. (1,2)

a. Insulinoterapia în cetoacidoza diabeticã (Anexa 9)

În cetoacidoza diabeticã insulinoterapia va fi reprezentatã doar de insuline
cu acøiune scurtã. Este contraindicatã administrarea insulinelor cu acøiune
intermediarã sau lentã. 

Metoda idealã de administrare a insulinei este în perfuzie intravenoasã con-
tinuã, care ulterior, poate fi continuatã cu administrarea insulinei subcutan sau
intramuscular la 1-2 ore interval. 

La aduløi, dupã excluderea hipopotasemiei (K<3.3 mEq/l), se administreazã
un bolus intravenos de insulinã regular, 0.15 ui / kg, urmat de o perfuzie con-
tinuã de insulinã regular în dozã de 5-7-10 ui / h, sau 0,1 ui / kg / orã. În cazul
copiilor, bolusul iniøial de insulinã nu este recomandat, doar perfuzia continuã
de insulinã regular insulin, în dozã de 0,1 ui / kg / h. 

Dacã dupã 1 orã nu apare o scãdere glicemicã de 50 mg/dl în condiøii de
hidratare corespunzãtoare, doza de insulinã se va dubla la fiecare orã, pânã
la realizarea obiectivelor glicemice. Obiectivele terapeutice glicemice vizeazã
reducerea glicemiei, cu aproximativ 75 mg/dl/orã. 
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În absenøa posibilitãøilor tehnice de a realiza perfuzia continuã, se recurge
la administrarea orarã intravenos, dublând doza de insulinã în lipsa unui
rãspuns glicemic corespunzãtor. În cazul cetoacidozelor moderate, doza
iniøialã de insulinã va fi de 0,4 - 0,6 ui / kg., din care jumãtate administratã intra-
venos, jumãtate subcutan sau intramuscular. Ulterior, o dozã de 0,1 ui / kg /
orã insulinã cu acøiune scurtã poate fi administratã intramuscular sau
subcutan. 

Când glicemia plasmaticã atinge valoarea de 250 mg/dl în cazul cetoaci-
dozei, sau 300 mg/dl în stãrile hiperosmolare hiperglicemice, doza de insulinã
poate fi scãzutã la o ratã de 0,05-0,1 ui / kg / h (3-6 ui / h) ši soluøia de glucozã
5-10% poate fi asociatã. 

Criteriile pe baza cãrora se considerã remisã cetoacidoza sunt:
- Glicemie <200 mg/dl, 
- Bicarbonat seric  18 mEq/l, 
- pH venos of >7.3. 
Odatã îndeplinite aceste condiøii, dacã pacientul nu se alimenteazã, se con-

tinuã perfuzia cu insulinã/glucozã, hidratarea ši administrarea de insulinã sub-
cutan la interval de 4 ore. La aduløi, se pot administra 5 ui pentru fiecare
creštere cu 50 mg/dl a glicemiei, peste valoarea de 150 mg/dl. La valori
glicemice   300 mg/dl se poate ajunge la doze de pânã la 20 ui La reluarea ali-
mentaøiei se iniøiazã insulinoterapie în prize multiple, insulinã regular sau
analogi rapizi de insulinã, în combinaøie cu insulinã cu acøiune prelungitã. La
trecerea la acest regim de insulinoterapie, perfuzia continuã de insulinã se
menøine încã 1-2 ore, pentru ca insulina administratã subcutan sã intre în acøi-
une. 

La persoanele cu diabet zaharat nou depistat, trecerea la acest regim de
insulinoterapie se face cu doze de 0,5 - 1 ui / kg / zi, cu monitorizare ši
ajustare ulterioarã. La persoanele cu diabet zaharat cunoscut, se pot
administra dozele anterioare de insulinã, cu monitorizarea glicemicã.

În decurs de 4-8 ore, insulinoterapia va avea ši efect de creštere a rezervei
alcaline, de reducere a gãurii anionice ši a cetonemiei. 

Alãturi de insulinoterapie, hidratarea corespunzãtoare este de extremã
importanøã. Se urmãrešte în primul rând, refacerea volumului circulator ši pre-
venirea hipoperfuziei coronariene, cerebrale ši renale. În acest sens se indicã
administrarea de soluøii izotone, respectiv ser fiziologic (soluøie salinã 0,9 %).
În primele 30-60 minute se va administra 1 litru, urmat de încã 1 litru în urmã-
toarea orã. La cei cu hipotensiune, sau cu o deshidratare estimatã la 10 %,
se vor administra 3 litrii. În caz de šoc se vor utiliza ši soluøii coloidale.

Ulterior, pentru înlocuirea pierderilor hidrice totale ši intracelulare,
hidratarea se realizeazã într-un ritm mai lent, de aproximativ 150-500 ml/orã.
În total, echilibrarea hidricã presupune administrarea a aproximativ 6 litrii.
Lichidele administrate sunt reprezentate de soluøii saline ši soluøii de glucozã
5 % (la valori glicemice sub 250 mg/dl). Soluøiile saline se adminstreazã în
concentraøii de 0,9 %, 0,45 %, sau chiar mai hipotone, în funcøie de natremie
ši statusul cardiac. Monitorizarea echilibrãrii hidrice vizeazã compararea can-
titãøii de lichide administrate ši a diurezei, la interval de 1-2 ore, luându-se în
considerare ši eventualele pierderi de lichide pe cale digestivã sau respirato-
rie (în caz de febrã). 

Reechilibrarea electroliticã, se referã în principal la potasiu ši este de max-
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imã importanøã, dat fiind riscul crescut de mortalitate prin hipopotasemie, sau,
mai rar, hiperpotasemie. Obiectivul este menøinerea potasemiei la minim 3,5
mEq/l. Administrarea de potasiu se va face dupã reluarea diurezei, prin
administrarea continuã, i.v., iniøial în dozã de 10-30 mEq/orã. Dacã
hipopotasemia este prezentã de la început, sau dacã se administreazã bicar-
bonat, doza iniøialã de potasiu va fi de 40-80 mEq/orã. Refacerea potasemiei
se poate completa ši ulterior, pe cale oralã, dupã reluarea ingestiei. 

Bicarbonatul de sodiu se administreazã doar în caz de acidozã severã,
respectiv pH arterial sub 7 sau bicaronat plasmatic sub 5 mEq/l, hiper-
potasemie iniøialã crescutã, hipotensiune severã, necorectatã prin hidratare.

Administrarea bicarbonatului de sodiu se face în doze de 50-100 mEq în
250-1000 ml soluøie salinã 0,45 %, în 30-60 minute, pânã la atingerea pH-ului
arterial de 7,10. Monitorizarea pH-ului se face dupã fiecare administrare de
50-100 mEq bicarbonat de sodiu. 

Deši dupã administrarea de insulinã se produce o scãdere a fosfatemiei ši
magneziemiei, suplimentarea lor nu se face de rutinã, ci doar în caz de rab-
domiolizã, disfuncøii cardiace, deteriorare a SNC, hemolizã.

Doza administratã este de 1-2 mmol fosfat/kg greutate corporalã, în 6-12
ore, în condiøiile monitorizãrii calcemiei.

Administrarea magneziului este indicatã în caz de aritmii ventriculare, inde-
pendente de hipopotasemie. Dozele sunt de 10-20 mEq, administrate i.v. în
30-60 minute (2,5-5 ml sulfat de Mg 50 % în 100 ml ser fiziologic). 

Conform recomandãrilor din 2004 ale Asociaøiei Americane de Diabet,
tratamentul cetoacidozei diabetice se bazeazã pe urmãtoarele evidenøe: 

- Insulinoterapie conform algoritmului prezentat în Figura 1 (evidenøã de
nivel A);

- Cu excepøia cetoacidozelor ušoare ši moderate, insulina regular se
administreazã intravenos, de preferat în perfuzie continuã ((evidenøã de nivel
B);

- Administrarea de bicarbonat de sodiu poate fi luatã în considerare în caz
de pH <6.9 (evidenøã de nivel C); 

- Administrarea de fosfat poate fi recomandatã în caz de disfuncøie car-
diacã, anemie, detresã respiratorie ši hipofosfatemie <1.0 mg/dl (evidenøã de
nivel A);

- Evitarea edemului cerebral presupune corecøia treptatã a hiperglicemiei ši
hiperosmolaritãøii, hidratarea corespunzãtoare cu soluøii saline izotone sau
hipotone (evidenøã de nivel C);

- Hidratare conform algoritmului (evidenøã de nivel A).

Sindromul hiperosmolar hiperglicemic noncetozic (SHHN) 

De extremã importanøã în tratamentul aceste stãri este administrarea de
lichide. 

Refacerea volumului circulator se realizeazã prin administrarea rapidã, în
primele 30 minute, a unui litru de ser fiziologic, urmat de al doilea litru în urmã-
toarea orã, dacã hipotensiunea se menøine. Soluøiile perfuzabile administrate
ulterior vor fi hipotone, respectiv 1-2 litrii de soluøie salinã 0,45 %, într-un ritm
de 500 ml/orã. În total pot fi necesari 12 litrii în 24-36 ore. 

Insulinoterapia se realizeazã conform algoritmului din anexa 10. 
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12.  STRATEGIA TRATAMENTULUI CU INSULINÃ ÎN
DIABETUL ZAHARAT TIP 1

Tratamentul continuu cu insulinã este o indicaøie absolutã pentru diabetul
zaharat tip 1. Cel puøin pânã la ora actualã, nici o altã abordare farmacologicã
(transplantul de pancreas sau de celule ß-pancreatice nefiind abordãri farma-
cologice) nu s-a dovedit a fi eficientã.

Alãturi de administrarea de insulinã exogenã, terapia nutriøionalã medicalã,
educaøia terapeuticã ši exerciøiul fizic sunt intervenøii terapeutice fundamentale
în tratamentul DZ tip 1.

Caracteristica fiziopatologicã majorã a DZ tip 1 este absenøa secreøiei endo-
gene de insulinã, care devine completã dupã 2-5 ani de la debutul afecøiunii.

Obiectivele terapeutice imediate vor fi:
- eliminarea cetoacidozei
- prevenirea edemului cerebral
- restabilirea greutãøii corporale optime prin re-echilibrare hidroelectroliticã

ši, apoi, prin aport proteic corespunzãtor
- eliminarea simptomelor specifice, poliuria, polidipsia, tulburãrile de vedere

ši tratamentul eventualelor afecøiuni concomitente (infecøii genitale, urinare, 
cutanate).

Iniøierea tratamentului cu insulinã duce la remisia promptã a simptomelor
specifice DZ tip 1, însã ulterior pacientul ši echipa de îngrijire trebuie sã se
angajeze într-un efort de duratã pentru realizarea ši menøinerea echilibrului
glicemic optim, având drept scop prevenirea complicaøiilor acute ši a celor tar-
dive, micro ši macrovasculare, generatoare de invaliditate, precum ši pãs-
trarea unei calitãøi cât mai bune a vieøii.

Studiul Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) (1) a demonstrat
indubitabil faptul cã, prin insulinoterapie intensivã, cu injecøii multiple, se pot
obøine ši menøine obiective glicemice apropiate de normal ši cã obøinerea lor
duce la reducerea cu 60% a incidenøei (intervenøie primarã) ši a ratei de pro-
gresie (intervenøie secundarã) a complicaøiilor tardive microvasculare
(retinopatia, nefropatia ši neuropatia diabeticã). Este de menøionat faptul cã
acest studiu a confirmat concluziile unor studii anterioare (2), iar ipoteza
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conform cãreia calitatea echilibrului glicemic la un pacient cu DZ tip 1 este
invers proporøionalã cu riscul de a dezvolta complicaøii tardive ("ipoteza glu-
cozei") a devenit o certitudine. A devenit, de asemenea, evident ši faptul cã pe
lângã echilibrul glicemic, în etiopatogeneza complicaøiilor microvasculare ši
macrovasculare ale DZ tip 1 intervin ši aløi factori (genetici, de mediu š.a.) (3).

Fluctuaøiile glicemiei sunt inevitabile chiar ši în cursul regimurilor intensive
de tratament ši sunt datorate imperfecøiunilor (caracterului nefiziologic)
insulinoterapiei subcutanate. Ele nu trebuie sã fie demobilizatoare pentru
pacient ši echipa de îngrijire. Media zilnicã a glicemiilor ši HbA1c sunt mult mai
importante pe termen lung decât o valoare izolatã.

Complexitatea tratamentului DZ tip 1 face absolut necesar ca acesta sã fie
iniøiat ši urmãrit de cãtre medici speciališti (diabetologi sau pediatri cu supra-
specializarea în diabetologie), în colaborare cu medicii de familie ši aløi spe-
ciališti (dieteticieni, educatori, psihologi).

Tabelul 12.1. Evoluøia în timp a regimurilor de insulinoterapie în DZ tip 1

* Durata menøinerii unui anumit regim ši decizia de a trece la un altul
sunt în funcøie de atingerea sau nu a obiectivelor glicemice ši de gradul de
implicare a pacientului.

Eficacitatea tratamentului în DZ tip 1, evaluatã prin parametrii glicemici
obøinuøi ši prin valoarea A1c depinde de numeroši factori, dintre care cei mai
importanøi sunt:

- aderenøa pacienøilor la programul terapeutic
- regimul de insulinoterapie folosit
- autocontrolul glicemiilor
- profesionalismul echipei de îngrijire
Nivelele de control glicemic pentru pacienøii cu DZ tip 1, obøinute în tratamen-

tul de duratã pot fi ierarhizate în minime, medii ši optime (3):
nivelul minim (inacceptabil în condiøii obišnuite)
- A1c de 11-13%
- multe glicemii peste 300 mg/dl
- cetonurie intermitentã
- valoarea medie a glicemiilor peste 300 mg/dl



133

nivelul mediu (se va încerca îmbunãtãøirea lui ori de câte ori este posibil)
- A1c de 8-9%
- glicemii preprandiale 160-200 mg/dl (sânge capilar)
- episoade rare de cetonurie
- valoarea medie a glicemiilor de 160-240 mg/dl
nivelul optim (obiectiv de urmãrit întotdeauna dacã nu produce efecte secun-

dare semnificative)
- A1c de 6-7%
- glicemii preprandiale 80-120 mg/dl (sânge capilar)
- glicemii la culcare de 100-140 mg/dl
- lipsa completã a cetonuriei
- media glicemiilor obøinute prin autocontrol de 120-160 mg/dl.
Pacienøii la care nivelul de control al glicemiilor este minim sunt, de obicei,

simptomatici. La copii ši adolescenøi se constatã ši întârzierea procesului de
creštere ši dezvoltare (acestea, alãturi de hepatomegalia produsã de steatoza
hepaticã, sunt componentele sindromului Mauriac, sindrom care este de dorit sã
mai aibã doar o importanøã istoricã). Ei trebuie sã fie în permanenøã în atenøia
echipei de îngrijire.

Pacienøii cu nivel de control glicemic mediu sunt intermitent sau deloc simpto-
matici.

Nivelul de control optim asigurã la majoritatea pacienøilor o calitate foarte bunã
a vieøii. Sentimentul cã pot stãpâni evoluøia diabetului zaharat este foarte încu-
rajator pentru muløi dintre ei. Episoadele hipoglicemice ušoare (ši uneori severe)
pot fi mai frecvente.

Studii transversale efectuate în SUA ši Europa în ultimii ani au constatat, la
pacienøii cu DZ tip 1, o medie a valorilor A1c de 8-9%. În SUA, 83% din pacienøii
cu DZ tip 1 au valori ale A1c sub 10% (3). Într-un studiu recent efectuat în
clinica noastrã, am constatat la pacienøii cu DZ tip 1 o medie de 8,8% (date
personale).
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13. INSULINOTERAPIA ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 2

13.1 Farmacoterapia în DZ tip 2

13.1.1. Introducere

Diabetul zaharat tip 2 este o condiøie heterogenã caracterizatã din punct de
vedere patogenetic ši fiziopatologic prin (1,2,3):

• Scãderea progresivã a insulinosecreøiei din celulele beta pancreatice
• Apariøia insulinorezistenøei care se amplificã treptat
Existã multe discuøii referitoare la momentul patogenetic de iniøiere a dia-

betogenezei. Cert este cã, în final, când apare hiperglicemia (glicemia bazalã
> 125 mg/dl; >6.9 mmol/l), toøi pacienøii au defecte în insulinosecreøie, mani-
festate prin (2):

• Diminuarea ši absenøa primei faze a insulinosecreøiei
• Pulsatilitatea anormalã a insulinosecreøiei
• Crešterea secreøiei de molecule proinsulin-like
• Scãderea progresivã a rãspunsului insulinic compensator.
Insulinorezistenøa se manifestã la 3 nivele (2):
• În ficat, unde induce o ratã neadecvatã a producøiei de glucozã
• În mušchi, unde scade distribuøia glucozei mediatã de insulinã
• În øesutul adipos, unde induce hiperlipoliza trigliceridelor ši eliberarea

masivã de acizi graši liberi
Din combinarea în diferite grade a deficitului insulinosecretor ši a insuli-

norezistenøei rezultã principalele modificãri fiziopatologice din diabetul zaharat
tip2 (1):

-Crešterea producøiei hepatice de glucozã în condiøii bazale, deši insuline-
mia plasmaticã este crescutã de 3-4 ori peste valorile normale. Aceasta evi-
denøiazã insulinorezistenøa la nivelul ficatului, având drept consecinøe absenøa
supresiei producøiei de glucozã. Sursa glucozei produse în ficat este gluco-
neogeneza, fiind direct corelatã cu glicemia bazalã. Aceasta este componen-
ta majorã (78%) a mediei glicemice în cursul unei zile, reflectatã în nivelul A1c.

Rezultã cã medicamentele care scad rata producøiei hepatice de glu
cozã (metforminul, tiazolidindionele) sunt eficiente în ameliorarea 
controlului glicemic. 

-Scãderea distribuøiei ši utilizãrii glucozei în mušchi este determinatã de
rezistenøa la acøiunea insulinei. În condiøii postprandiale deficitul insulinosecre-
tor accentueazã anomalia produsã de insulinorezistenøã. Ambele anomalii par-
ticipã în mod aproximativ egal la crešterea excesivã a glicemiei postprandiale.
Aportul acesteia la media glicemicã pe 24 h este de 22%. 
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Rezultã cã medicamentele care cresc sensibilitatea la acøiunea insu-
linei, adicã metforminul ši thiazolidindionele, sunt eficiente ši în con-
trolul glicemic postprandial (1).

-Deficitul insulinosecretor joacã un rol major în diabetogenezã. El are un
determinism complex. Între factorii care îl produc se numãrã   chiar hiper-
glicemia. Când valorile acesteia cresc peste 140 mg/dl (8 mmol/l) insulinose-
creøia scade progresiv, accentuând crešterea glicemicã. La o hiperglicemie
peste 180-200 mg/dl (10.0-11.1 mmol/l) deficitul insulinosecretor este absolut.
Fenomenul este cunoscut prin termenul de glucotoxicitate. 

Rezultã cã medicamentele care stimuleazã insulinosecreøia, precum 
sulfonilureicele ši repaglinida, sunt eficiente în combaterea glucotoxic
itãøii, ši deci în obøinerea unui bun control glicemic, atât în condiøii 
bazale, cât ši postprandial (1).

Anomaliile descrise au un determinism complex, atât genetic cât ši prin fac-
tori câštigaøi. Ultimii ar fi: ingestia caloricã crescutã, însoøitã de obezitate
abdominalã, sedentarismul, excesul hormonilor de contrareglare, medica-
mente diabetogene, sarcina, înaintarea în vârstã, malnutriøia intrauterinã a
fãtului, stresul (care induce crešterea hormonilor de contrareglare). Intervenøia
lor asupra insulinosecreøiei ši insulinorezistenøei este diferitã ca intensitate ši
cronologie, generând o asimetrie ši un asincronism patogenetic mult influenøat
ši de factorul (factorii) genetic. 

În lumina acestor fapte, s-au propus diferite scenarii patogenetice care au
modificat ši rafinat conceptul terapeutic în diabetul tip 2 (3). 

Dacã insulinorezistenøa este anomalia iniøialã, ea va fi urmatã de hiperinsu-
linemia compensatorie care va reuši menøinerea glicemiei normale.
Capacitatea compensatorie este limitatã de factorii diabetogeni descriši. Apare
treptat hiperglicemia > 125 mg/dl (> 6.9 mmol/l), glucotoxicitatea ši, în final,
deficitul insulinosecretor. Este posibil ca la unele persoane acesta sã preceadã
insulinorezistenøa. Cert este însã faptul cã el este amplificat prin glucotoxici-
tate. Aceasta are însã ši un efect nociv, ši anume agravarea insulinorezis-
tenøei. În felul acesta se poate spune cã hiperglicemia genereazã hiper-
glicemie. Indiferent cum s-a ajuns la crešterile glicemiei iniøiale, adicã la diabet
zaharat, ele vor accentua deficitul insulinosecretor ši insulinosecreøia, ampli-
ficând valorile glicemice. Consecinøa terapeuticã este clarã: precocitatea inter-
venøiei. Ea va anihila efectul glucotoxicitãøii, prevenind epuizarea funcøiei
secretorii de insulinã precum ši agravarea insulinorezistenøei cu toate con-
secinøele sale negative asupra tuturor componentelor sindromului X
metabolic.

Intervenøia terapeuticã precoce ar trebui sã fie selectivã ši sã vizeze meca-
nismul patogenetic, care ar putea fi iniøial doar unul, fie insulinorezistenøa, fie
deficitul insulinosecretor; ulterior, în mod cert, ele se sumeazã.

În practicã ar fi deci important sã determinãm care mecanism este prezent
sau care este predominant. Acest lucru presupune dozarea curentã a pep-
tidului C (pentru investigarea insulinosecreøiei) ši o valoare a insulinemiei,
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care, apoi, prin utilizarea modelului HOMA (homeostasis model assesment),
sã permitã cuantificarea insulinorezistenøei (2). Evident cã nu este posibil. De
aplicarea clampãrii nici nu poate fi vorba. Este posibilã totuši o estimare a exis-
tenøei celor douã anomalii, prin evaluarea aspectului profilului glicemic (3):

• În cazul diabetului zaharat tip 2 cu insulinorezistenøã ši hiperinsulinemie,
glicemia cea mai mare este cea bazalã, ea scãzând treptat în cursul zilei.

• În cazul în care deficitul secretor este predominant, profilul glicemic se
deterioreazã în cursul zilei, valorile cele mai mari fiind în partea a doua a zilei. 

Consecinøele terapeutice derivate din aceste constatãri fiziopatologice sunt: 
• În cazul insulinorezistenøei se vor prescrie medicamente de tip tiazolidin-

dione ši metformin
• Dacã predominã deficitul insulinosecretor se vor indica insulinosecretante

de tip sulfonilureice ši glinide
• Este posibilã existenøa unui profil glicemic global alterat, cu hiperglicemie

pe toatã perioada zilei, indicând simultaneitatea anomaliilor, ceea ce impune
asocierea insulinosecretantelor cu metformin sau tiazolidindione. Uneori
aceastã asociere se prescrie ca terapie primarã.

Strategia farmacoterapeuticã din diabetul de tip 2 trebuie sã fie integratã în
contextul patogenetic al sindromului X metabolic. Acesta include dislipidemia,
hipertensiunea, obezitatea abdominalã, sindromul protrombotic, microalbu-
minuria ši ateroscleroza acceleratã (2). Aceste anomalii se întâlnesc frecvent
în momentul depistãrii unei persoane cu diabet zaharat tip 2, ceea ce înseam-
nã cã ele preced anomaliile toleranøei la glucozã. Consecinøa terapeuticã
derivatã de aici este foarte clarã (1-4): 

Concomitent cu hiperglicemia trebuie tratate toate componentele sin
dromului X metabolic, adicã : dislipidemia, hipertensiunea arterialã, 
obezitatea, sindromul protrombotic. Pentru microalbuminurie nu 
existã un tratament specific, ameliorarea ei rezultând din tratamentul 
conditiilor anterioare. Dacã existã deja manifestãrile clinice ale com
plicaøiilor micro- ši mai ales macrovasculare, evident vor fi tratate core
spunzãtor (1-4). În felul acesta managementul clinic din diabetul 
zaharat devine multifactorial. 

În concluzie,
Diabetul zaharat tip 2 este heterogen din punct de vedere patogenetic

datoritã asimetriei ši asincronismului celor douã anomalii fundamentale, insuli-
norezistenøa ši deficitul insulinosecreøiei. Farmacoterapia trebuie sã le vizeze
pe amândouã sau, eventual, sã fie selectivã atunci când este posibilã
estimarea lor.

Principiile terapeutice moderne sugereazã ca managementul sã fie: pre-
coce, multifactorial ši intensiv. În felul acesta se previne apariøia complicaøiilor
cronice micro- sau macroangiopatice.
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13.1.2. Stadiile terapeutice în diabetul zaharat tip 2

Una din cele mai importante concluzii rezultate din UKPDS (5,6) a fost
aceea cã diabetul zaharat tip 2 este o boalã progresivã . Iniøial s-a obøinut o
scãdere similarã a A1c prin terapia cu sulfonilureice, metformin ši insulinã.
Ulterior s-a produs o creštere progresivã , identicã în toate grupele studiate,
datoratã deteriorãrii insulinosecreøiei. O altã concluzie a fost aceea cã dietoter-
apia singurã nu poate asigura un bun control glicemic pentru mult timp.
Consecinøa terapeuticã a fost cã, datoritã caracterului progresiv al bolii, evalu-
area pacienøilor trebuie sã se facã periodic ši, în funcøie de rezultate, sã fie
ajustatã terapia. Se cosiderã cã, la un interval de 3-4 ani, un nou medicament
trebuie adãugat, iar dupã aproximativ 10 ani insulinoterapia devine necesarã
pentru a obøine un bun echilibru.

Pe baza acestor considerente , bazate pe evidenøe, managementul hiper-
glicemiei în diabetul zaharat tip 2 ar trebui efectuat în urmãtoarele patru
stadii (7,8): 

• Stadiul I :  optimizarea stilului de viaøã
• Stadiul II:  monoterapia oralã
• Stadiul III: terapia oralã combinatã
• Stadiul IV: insulinoterapia asociatã sau nu cu medicaøia oralã
Se impun câteva precizãri (7):
• Optimizarea stilului de viaøã trebuie practicatã la toøi pacienøii, toatã viaøa,

adaptatã diferitelor circumstanøe.
• Obøinerea unui bun control glicemic este posibilã printr-o farmacoterapie

aplicatã stadial
• Eficacitatea fiecãrui stadiu trebuie evaluatã cu atenøie , nu numai prin

prisma controlului glicemic( glicemii bazale, postprandiale ši A1c), dar ši a
celui ponderal, lipidic ši tensional

• Evaluarea fiecãrei etape se face la  interval de aproximativ trei luni
• Pentru fiecare stadiu farmacoterapeutic se recomandã parcurgerea a

trei faze:
- faza de iniøiere sau startul,  de regulã cu doze mici de medicament,

în funcøie de particularitãøile clinico-biologice ale persoanei
- faza de ajustare , în care, în funcøie de valorile glicemice bazale ši

postprandiale se face titrarea progresivã a dozelor pânã la obøinerea obiec-
tivelor; în acest moment se încearcã o titrare progresivã pânã la dozele
minime care susøin un bun control glicemic

- faza de menøinere, în care continuã terapia cu doza stabilitã prin
ajustare.Aceastã fazã va fi evaluatã la un interval stabilit, pentru cã , datoritã
caracterului progresiv al bolii, noi ajustãri se vor impune.

Obiectivele glicemice ale managementului clinic au fost prezentate în
capitolul II (tabelul II.5). Reamintim cã motivaøiile controlului glicemic precoce
ši intensiv sunt: 

- ameliorarea calitãøii vieøii pacienøilor prin prevenirea ši corectarea
simptomelor specifice hiperglicemiei
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- prevenirea complicaøiilor cronice micro- ši macrovasculare. În acest sens
redãm în tabelul 13.1 stratificarea riscului vascular în funcøie de parametri
controlului glicemic.

Tabel 13.1. Riscul cardiovascular ši parametrii controlului glicemic (9)

* Valoarea glicemiei bazale la nivel capilar este cu aproximativ 1 mmol/l (18
mg/dl) mai micã decât valoarea glicemie mãsuratã din plasma venoasã;
valorile glicemiei postprandiale sunt egale la cele douã nivele. 

În practicã, pentru aplicarea conceptului "stadializãrii terapeutice", s-a elab-
orat un algoritm sinoptic (fig.13.1) în care criteriul de includere în stadii este dat
de valorile glicemiei bazale. Aceasta îi conferã o largã aplicabilitate. Deoarece
fiecãrui stadiu îi corespund mai multe posibilitãøi farmacoterapeutice, selecøia
medicamentelor este foarte importantã. Ea se va face în funcøie de:

• prezenøa obezitãøii / supraponderii, circumferinøei abdominale ample,
dislipidemiei  [tabel 13.3]

• existenøa nefropatiilor sau hepatopatiilor [fig 13.2]
• valorile A1c corelate cu cele ale glicemiei bazale [tabelul 13.2]
• profilul glicemic ši particularitãøile medicaøiei [detalii în text]
În tabelul 13.2. se prezintã criteriile selecøiei în funcøie de valorile glicemiei

bazale ši HbA1c, dacã se poate determina. El va fi completat cu detaliile algo-
ritmului din figura 13.2. în care pentru selecøie se ia în considerare ši existenøa
sau absenøa hepatopatiilor sau a nefropatiei. 

Algoritmul sinoptic al stadializãrii terapeutice din diabetul zaharat tip 2
este prezentat în figura 13.1. Elementele lui esenøiale sunt: 

• stadiile terapeutice 
• valorile glicemice care, în cadrul interpretãrii clinice, decid "intrarea"

≤

≤

≤

≤

≥

≥
≥
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într-un anumit stadiu la pacientul nou diagnosticat
• timpul necesar evaluãrii succesului terapeutic în fiecare stadiu
• obiectivele controlului glicemic
Acest algoritm a fost construit (11) pe baza ghidurilor ši recomandãrilor exis-

tente (7-10). Se impun urmãtoarele precizãri:
-din considerente practice stadiul IV a fost divizat în:
• insulinoterapia bazalã cu sau fãrã asocierea terapiei orale 
• insulinoterapia combinatã, adicã bazalã ši prandialã, cu sau fãrã terapie

oralã asociatã.
-succesiunea stadiilor terapeutice va fi dictatã de valorile glicemice ši tabloul

clinic, adicã prezenøa simptomatologiei specifice hiperglicemiei, toate filtrate
prin judecata clinicã

-timpul necesar evaluãrii succesului terapeutic este flexibil. Se sugereazã a
se lua în considerare (12):

• 4-8 sãptãmâni pentru stadiul I
• 12 sãptãmâni în cazul evaluãrii monoterapiei orale
• 4-8 sãptãmâni pentru evaluarea terapiei orale combinate
• 6-12 luni pentru evaluarea insulinoterapiei
Respectarea acestor intervale de timp este foarte importantã. Ele

sugereazã cã nu trebuie nici sã ne grãbim, nici sã întârziem cu trecerea
într-un alt stadiu.

Figura 13.1. Algoritmul sinoptic al stadializãrii terapeutice
în diabetul zaharat tip 2 (11) 
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Variantele terapeutice rezultate din algoritm sunt : 
• La o persoanã asimptomaticã cu glicemie bazalã <200mg/dl(< 11.1mmol

/l) se recomandã doar optimizarea stilului de viaøã (fig.13.2.). Dupã o perioadã
de 4-8 sãptãmâni se evalueazã efectul glicemic, în funcøie de care se
continuã sau nu terapia nonfarmacologicã. Acest interval de timp ar trebui
considerat ši în funcøie de :

-aderenøa / complianøa pacientului 
-curba modificãrilor glicemice
Dacã este vorba de un pacient aderent, la care existã o tendinøã descrescã-

toare a glicemiilor , se poate prelungi stadiul I  pânã la 12 sãptãmâni, chiar
dacã nu s-au obøinut  încã obiectivele glicemice. În lipsa unei aderenøe / com-
plianøe corespunzãtoare ši fãrã tendinøa de scãdere a glicemiilor, mai ales la
un pacient cu risc multiplu (dislipidemic, obez / supraponderal, hipertensiv,
fumãtor), prelungirea stadiului I peste patru sãptãmâni este nu doar inutilã, dar
chiar periculoasã.

Trebuie avut în vedere cã , prin optimizarea stilului de viaøã, se   
ašteaptã o scãdere glicemicã de aproximativ 30mg/dl (1.7mmol/l) 
(1%A1c)(12).

În eventualitatea în care este posibilã corelarea glicemie bazale cu valorile
A1c, indicaøiile terapeutice se vor face conform tabelului 13.2.

Tabel 13.2. Criterii de selectare a terapiei în funcøie de valorile
glicemiei bazale ši ale A1c (modificat dupã ref. 12)

Având în vedere cã la aceeaši glicemie bazalã pot corespunde diferite
valori ale A1c, corelaøiile din tabelul 13.2 au o importanøã deosebitã în practicã.
Aplicarea lor presupune însã posibilitatea dozãrii curente a A1c. 

GLICEMIE
BAZALÃ
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• Monoterapia oralã se indicã :
- la persoanele la care optimizarea stilului de viaøã este ineficientã 
- la pacienøii cu valori glicemice> 200-300 mg/dl (>11.1 - 16.7 mmol/ l), cu

sau fãrã simptomatologie specificã 
Evaluarea succesului terapeutic al MTO se face dupã aproximativ 12

sãptãmâni.
• Terapia oralã combinatã se  instituie : 
- când se apreciazã cã monoterapia oralã este ineficientã.
- sub forma terapiei primare.

Aceastã ultimã eventualitate se discutã în literaturã , plecându-se de la
asocierea la acelaši pacient a mecanismelor patogenetice diabetogene.
Corectarea lor simultanã ši de la început pare o atitudine logicã. 

• Insulinoterapia bazalã are indicaøie: 
- la persoanele la care echilibrul glicemic nu a fost obøinut prin terapie oralã

asociatã 
- la pacienøii cu glicemii bazale între 250-300 mg/dl, cu sau fãrã simptome

specifice.
Este posibilã asocierea unui singur medicament oral, de regulã metformin.

• Insulinoterapia în regim combinat, (bazal asociat cu cel prandial), cu
sau fãrã medicaøie oralã, se indicã :

- la cei la care insulinoterapia bazalã  a fost ineficientã 
- dacã simptomatologia specificã este intensã cu valori glicemice exagerat

de mari (  300-400 mg/dl) , eventualitate în care va fi luatã în considerare ca
terapie primarã.

Din algoritm lipsešte eventualitatea reversibilitãøilor, deši în pracicã se
întâlnesc:

- renunøarea la monoterapia oralã
- de la terapia oralã combinatã la monoterapia oralã
- de la insulinoterapie în regim bazal la terapie oralã
Oportunitatea lor va fi apreciatã în funcøie de parametrii clinico-biologici.

Monitorizarea sau automonizarea glicemicã

Sunt necesare pentru obøinerea unui bun control glicemic. Idealã ar fi
automonitorizarea care ar fi utilã în:1) ajustarea corectã a dozelor; 2) stabilirea
eficacitãøii tratamentului. Ea se practicã cu o frecvenøã care variazã în funcøie
de tipul ši faza tratamentului, precum ši în funcøie de posibilitãøi:

• În faza de iniøiere a oricãrui tip de tratament oral sau cu insulinã sunt nece-
sare cel puøin 4 testãri pe zi care sã cuprindã glicemii pre- ši postprandiale

• În faza de ajustare: 
- monoterapia oralã :2-4 testãri /zi
- la terapia oralã combinatã : 2-4 testãri /zi
- la insulinoterapie: cel puøin 4 testãri /zi
• În faza de menøinere:
- la terapia oralã :1-2 testãri/zi
- la insulinoterapie : 2-4 testãri /zi 
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În cazul insulinoterapiei se sugereazã urmãtorul orar al testãrilor:
• analogi rapizi : 2 ore postprandial
• insulinã prandialã : înaintea mesei urmãtoare
• insulinã bazalã : seara sau dimineaøa urmãtoare
Deši automonitorizarea are o valoare sigurã în controlul glicemic, rolul sãu

la pacienøii cu diabet zaharat tip 2 nu este încã unanim acceptat datoritã lipsei
evidenøelor. Din acest motiv, sugerãm ca aplicarea acesteia sã se facã cu dis-
cernãmânt, în funcøie de posibilitãøi ši preferenøial la persoanele insulinotratate.

Hemoglobina glicatã (A1c)
Este un  test indispensabil evaluãrii eficacitãøii terapiei . El se va corela cu

valorile medii ale glicemiilor obøinute prin automonitorizare, conform datelor din
tabelul din capitolul III. 

Un tratament se considerã eficace dacã HbA1c scade cu 0,5-1% în 
fiecare lunã, ceea ce corespunde la o medie glicemicã de 15-30 mg/dl
(0,8 - 1,7 mmol/l).

13.1.3. Monoterapia oralã

Selectarea clasei terapeutice (tabel 13.2) se va face în funcøie de (7-11,13-18):

• Particularitãøile patogenetice, vechimea ši vârsta pacientului:
- Predominanøa insulinorezistenøei (la persoane cu suprapondere, 

obezitate) se combate cu Metformin sau Tiazolidindione.
- Predominanøa scãderii insulinosecreøiei (la normoponderali) se combate cu

Sulfonilureice sau Repaglinidã.
- Evoluøia cronicã progresivã a diabetului tip 2 impune asocierea de 

agenøi orali
• Particularitãøile clasei terapeutice:
- Sulfonilureicele cresc greutatea corporalã cu 3 - 4 kg (excepøie Gliclazidul

ši Glimepiridul) 
- Gliclazidul amelioreazã stresul oxidativ ši are efect antiagregant plachetar

ši profibrinolitic
- Tiazolidindionele (Pioglitazona, Rosiglitazona) cresc greutatea cu 1 - 2 kg,

reduc trigliceridele, cresc HDL-col, scad AGL (detalii în cap.VII)
- Repaglinida, Acarboza nu influenøeazã greutatea ši amelioreazã starea

aterogenã postprandialã.
- Metforminul nu crešte greutatea corporalã, scade hiperlipemia postprandi-

alã, reduce AGL ši scade moderat trigliceridele ši LDL-ul.   
• Riscul de inducere al hipoglicemiilor:
- Cel mai frecvent cu Glibenclamid, Glipizid (dar preparatele micronizate

cum sunt Maninil micronizat de 1,75 ši 3,5 mg/comprimat, au redus conside-
rabil acest risc) 

- Nesemnificativ cu Gliclazid, Glimepirid, Repaglinida



143

- Inexistent cu Metforminul, Acarboza, Tiazolidindionele în monoterapie.
• Existenøa unor complicaøii (nefropatia ši hepatopatiile acute sau cronice)

contraindicã TO
• Posibilitatea prevenirii complicaøiilor:
- Metforminul utilizat în diabetul zaharat tip 2 cu obezitate reduce semni-

ficativ frecvenøa micro ši macroangiopatiei (UKPDS).
- Sulfonilureicele (ši insulina), utilizate în regim intensiv ši realizând controlul

glicemic, reduc frecvenøa complicaøiilor (UKPDS), infirmându-se discutatele
"efecte negative" de inducere a macroangiopatiei 

• Utilizarea, pe cât posibil, a medicamentelor originale. Genericele se
utilizeazã doar dacã existã evidenøe asupra calitãøii lor.

În figura 13.2 se prezintã algoritmul selecøiei terapiei orale la persoanele cu
diabet zaharat tip 2. 

Fig. 13.2. Algoritmul selecøiei terapiei orale la persoanele cu diabet
zaharat tip 2 (modificat dupã 12)
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Tabel 13.2. Criterii de selectare a terapiei în funcøie de valorile
glicemiei bazale ši A1c (dupã ref.12)

13.1.4. Terapia oralã combinatã (7-11,13-18)

Regulile combinãrii a douã medicamente orale sunt:
-Medicamentul iniøial va fi pãstrat cu dozele sale maxime
-Se asociazã al doilea medicament în doze mici, titrate progresiv pânã la

atingerea obiectivelor glicemice.
-Se retitreazã dozele scãzând progresiv iniøial primul medicament, apoi cel

asociat, stabilind "asocierea de întreøinere"  
Tripla asociere a medicaøiei orale sau a douã medicamente orale cu insulinã

nu este încã acceptatã în consens. O condiøie obligatorie a terapiei asociate
este o atentã monitorizare glicemicã.

α

α

1
1 1 1
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Descrierea modalitãøilor de asociere precum ši efectele glicemice sunt
prezentate în tabelele 13.3 ši 4. În cadrul fiecãrei asocieri sunt notate atât
efectele pozitive cât ši cele negative. În funcøie de acestea se face ši selecøia
asocierii.

Tabel 13.3 Posibilitãøi de combinare a medicaøiei orale
(modificat dupã 12)

Combinaøiile terapiei orale

α
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Efectele glicemice ale monoterapiei orale ši ale terapiei orale combinate
sunt prezentate în tabelul 13.4.

Tabel 13.4. Efectele glicemice ale monoterapiei orale ši ale terapiei
orale combinate (modificat dupã ref. 12)

α

α

A1c
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13.2 Insulinoterapia în diabetul zaharat tip 2

13.2.1. Introducere; Indicaøii; Comentarii

Un procent de 20-40% din persoanele cu diabet zaharat tip 2 sunt tratate cu
insulinã. Aceasta se explicã prin caracterul progresiv al bolii, care se însoøešte
de un deficit marcat de insulinã endogenã, ceea ce agraveazã ši insuli-
norezistenøa. Hiperglicemia nu mai poate fi controlatã prin terapia oralã iar
simptomele specifice sunt adeseori prezente (1,2,3,4,5,6). 

Indicaøiile insulinoterapiei sunt redate în tabelul 13.5.

Tabelul 13.5. Indicaøiile insulinoterapiei în
diabetul zaharat tip 2 (ref. 7-8)

În diabetul zaharat tip 2, insulinoterapia este practicatã ca :
Monoterapie insulinicã, sub forma regimurilor de administrare care se

bazeazã pe principiul insulinizãrii bazale ši prandiale, cu menøiunea cã, având în
vedere caracterul progresiv al bolii, în cele mai multe cazuri se începe cu
administrarea insulinei bazale iar apoi, în trepte, se trece ši la insulina prandialã.

• Insulinoterapie asociatã cu terapia oralã 
Insulinoterapia poate fi permanentã, ca o consecinøã a deteriorãrii progre-

sive a insulinosecreøiei sau tranzitorie, când deficitul de insulinã se agraveazã
în diferite circumstanøe corectabile prin insulina exogenã.
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În diabetul tip 2 se întrebuinøeazã toate tipurile de insulinã descrise în
capitolul 8. Evident este vorba de insuline umane ši analogi (19-20). Câteva
remarci se impun (15):

• Analogii de insulinã cu acøiune rapidã ši scurtã (lispro ši insulina aspart) au
o bunã utilizare în diabetul tip 2  datoritã avantajelor menøionate în capitolul III,
dintre care:1) posibilitatea administrãrii lor la începutul meselor sau chiar ime-
diat dupã masã, 2) reducerea frecvenøei hipoglicemiilor inclusiv a celor
nocturne, 3) crešterea ponderalã mai redusã comparativ cu insulinele
convenøionale, datoritã faptului cã gustãrile pot fi eliminate, 4) corectarea
promptã a hiperglicemiei postprandiale. 

Acest ultim aspect este remarcabil deoarece i se acordã o importanøã tot
mai mare în echilibrul glicemic global ši producerea complicaøiilor cronice (28). 

• Derivatul protaminic al insulinei lispro (neutral protamine lispro -NPL) este
cunoscut în România ca Humamix . Conøine lispro ši NPL în raportul 25/75 %.
NovoMix este o suspensie bifazicã de aspart [analog de insulinã cu acøiune
rapidã] ši protamin insulinã aspart [analog de insulinã umanã cu acøiune inter-
mediarã]. Ambele preparate au deci acøiune bifazicã, cu certe avantaje faøã de
preparatele premixate compuse din insulinã umanã ši NPH.  

• Analogul cu acøiune lungã - glargina are un profil insulinemic constant pe
24 ore, ceea ce produce un echilibru glicemic foarte bun, evitânduse
hipoglicemiile (inclusiv cele nocturne) ši reducându-se semnificativ rata creš-
terii în greutate (31). Un alt avantaj al glarginei ar fi reducerea dozei totale cu
20% faøã de insulina intermediarã administratã anterior (31). Prin introducerea
glarginei în practica diabetologicã curentã s-a facilitat iniøierea IT la mai multe
persoane dezechilibrate glicemic. Totodatã regimurile de administrate a insu-
linei, în special cele bazale au fost sensibil modificate. Detalii vor fi prezentate
în subcapitolele respective. 

• Cãile alternative de administrare a insulinei [49] în DZ tip 2 au oferit pânã
în prezent rezultate promiøãtoare. 

Pe baza acestei argumentaøii se propune ca analogii de insulinã sã fie pref-
erenøial folosiøi în diabetul zaharat tip 2, în funcøie de posibilitãøi ši raportat la
cost/beneficiu. 

Dozele de insulinã variazã foarte mult la pacienøii cu diabet tip 2. În scop
orientativ se sugereazã (12) : 

• O dozã de 0,3 U/kg corp greutate actualã pentru insulinizarea bazalã
• Dacã necesarul crešte la aproximativ 0,7 U/ kg corp , probabil cã se va

adãuga ši insulina prandialã 
• Dozele > 1,5 U/ kg corp greutatea actualã indicã existenøa hiperinsulinizãrii
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datoratã insulinorezistenøei, ceea ce impune asocierea cu metforminul sau
pioglitazona.

O lungã perioadã de timp s-a considerat cã insulina exogenã este atero-
genã ši cã ar favoriza complicaøiile macroangiopatice. Rezultatele UKPDS
(5,6) au infirmat  acest lucru. Mai mult, au demonstrat cã prin tratament inten-
siv cu insulinã ca urmare a unui bun control glicemic ši a influenøei benefice
asupra factorilor de risc cardiovascular scade frecvenøa complicaøiilor micro ši
macrovasculare.

Deši beneficiile insulinoterapiei în diabetul de tip 2 sunt bazate pe evidenøe,
aplicarea ei în practicã, în România, este mult sub necesar datoritã urmã-
toarelor cauze prinipale:

• frica de injecøii a pacienøilor care nu este combãtutã printr-o acøiune de
educaøie specificã susøinutã 

• frica de insulinoterapie a medicilor, datoratã deficienøelor în pregãtire
• comoditãøii medicilor ši a asistentelor:" este mai ušor sã prescriem tablete

decât insulinã  care necesitã un program adecvat de instruire" 
• mentalitãøii profesionale grešite, conform cãreia iniøierea insulinoterapiei se

face numai în spital, ori se štie cã ea se practicã ši în ambulator 
• imposibilitatea instituirii insulinoterapiei în unele ambulatorii, datoritã

absenøei condiøiilor pentru efectuarea automonitorizãrii.

13.2.2. Monotrapia insulinicã 

Dupã ce a fost hotãrâtã indicaøia insulinoterapiei este necesar sã:
• Stabilim defectul fiziologic primar, prin aspectul profilului glicemic (tabel

13.6)
• Decidem tipul de insulinã ši regimul administrãrii în funcøie de:
-numãrul de injecøii pe care le va accepta pacientul
-rezultatele investigãrii eventualei cauze tranzitorii a decompensãrii

glicemice care a dus la necesarul de insulinã
-datele obøinute în urma analizãrii stilului de viaøã al pacientului.
Selectarea regimurilor de insulinoterapie trebuie sã se raporteze ši la

valorile glicemice bazale.În funcøie de acestea,diabetul zaharat tip 2 se clasi-
ficã în patru grade de severitate: ušor, moderat, sever ši foarte sever(19).
Pentru fiecare grad este sugerat un anumit regim care va fi prezentat ulterior.
În continuare vor fi prezentate regimurile de insulinoterapie. 

În tabelul 13.6 sunt redate regimurile insulinoterapiei, în funcøie de tipul
primar al hiperglicemiei: bazal, postprandial, mixt. Trebuie precizat faptul cã
sunt menøionate doar modificãrile primare, adicã cele datoritã bolii. Aša se
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explicã absenøa din tabel a hipoglicemiilor diurne sau nocturne. Ele nu sunt
primare, ci sunt consecinøele insulinoterapiei care deja se aplicã.

Tabel 13.6. Regimuri de administrare a insulinei sugerate în funcøie
de profilul glicemic (modificat dupã 12) (HG: hiperglicemie).

* A se consulta ši tabelul 8.1.1
** Numãrul de administrãri (injecøii) se stabilešte în funcøie de profilul

glicemic, dorinøa de flexibilitate a persoanei ši posibilitãøile de autocontrol.

REGIMUL COMBINAT CU DOUÃ ADMINISTRÃRI (C2)

Descriere:

Regimul C2 se caracterizeazã prin administrarea la micul dejun ši la cinã a
unui amestec de insulinã prandialã cu insulinã bazalã dupã modelul din tabelul
13.7. Este cel mai frecvent regim utilizat (12).

Tabel 13.7. Schema administrãrii insulinelor în regimul combinat C2 (12).
Indicaøii:
Indicaøia acestui regim de administrare se face în funcøie de tipul profilului

glicemic. Iniøierea ši ajustarea insulinoterapiei în regimul C2 este redatã în figurile
13.3. ši 13.4. Ghidul detaliilor de ajustare a dozei este prezentat în tabelul 13.8.
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Faza de iniøiere (12):

Iniøierea insulinoterapiei în regimul C2 se face fie dimineaøa fie seara (12).
• Doza zilnicã de început va fi de aproximativ 0.3 U/kg corp greutatea actualã.

Ea trebuie sã îndeplineascã necesarul metabolic imediat al pacientului, evitând
atât hipo cât ši hiperglicemia.

• Se poate folosi insulina premixatã 30/70sau 50/50 sau mixajul se face în
momentul administrãrii. Înlocuirea insulinei regular cu analogul rapid presupune
dozele echivalente: 1U regular=1U analog rapid. Preparatul Humamix conøine
amestecul analog rapid (lispro) ši o intermediarã.

• Dacã prima injecøie este dimineaøa, doza va reprezenta 2/3 din cea totalã, cu
o repartiøie de 1/2 între insulina prandialã ši bazalã. Insulina prandialã va acoperi
aportul glucidic al micului dejun, iar insulina bazalã acoperã prânzul ši perioada de
dupã-masã.

• Dacã prima injecøie va fi seara, doza reprezintã 1/3 din cea totalã, într-o
proporøie egalã a insulinei prandiale cu cea bazalã.

Exemplu (12): Un pacient de 91 kg va primi 27-28 U insulinã/zi (dacã 
primešte 28 U este mai ušor de divizat). Din acestea 18U vor fi adminis-
trate dimineaøa ši 10 U seara. Din cele 18U de dimineaøã, 12U sunt 
reprezentate de insulina intermediarã ši 6U de insulina regular sau analog
rapid. Doza de searã va fi compusã din 5U regular ši 5U intermediarã. 
Pentru cei ce folosesc insulina premixatã, doza de 18 U de dimineaøã va
fi din amestecul 30/70, iar cele 10U de seara va fi din amestecul 50/50. 

Dezavantajul preparatelor premixate este cã raportul este constant. Dacã
pacientul aflat la un regim premixat (30/70) va avea hiperglicemie dupã micul
dejun, se va înlocui preparatul cu premixajul 50/50. Crešterea insulinei regular va
corecta hiperglicemia, dar existã riscul apariøiei hipoglicemiei dupã masa de
prânz.În ziua urmãtoare iniøierii insulinoterapiei se respectã dozele ši modul de
administrare descris.

• Chiar din prima zi este necesarã monitorizarea, sau mai exact automonito-
rizarea glicemicã prin 4 determinãri: 3 dozãri înaintea meselor principale ši o
dozare înainte de culcare.

Pentru evitarea hipoglicemiei nocturne este necesarã o dozare la ora 3 A.M., o
datã pe sãptãmânã, sau ori de câte ori apar simptome.

• Obiectivele glicemice ale primelor zile sunt redate în figura 13.3.
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Figura 13.3. Iniøierea administrãrii insulinei în regimul combinat
C2 (adaptat dupã 12) 
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Fig. 13.4. Ajustarea administrãrii insulinei în regimul combinat C2
(modificat dupã ref. 12)

A1c

A1c

A1c

A1c

C4 de insulinoterapie
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Tabelul 13.8. Ghid pentru ajustarea dozelor de insulinã în regimul
combinat C2 de administrare (adaptat dupã 12).

Faza de ajustare:

Ajustarea dozelor în regimul combinat C2 de administrare se face dupã
urmãtoarele principii (12):

• Tipul profilului glicemic va fi observat trei zile consecutiv
• Prima ajustare va viza corectarea valorilor glicemice scãzute ( 70-80

mg/dl) ši doar apoi se vor viza crešterile glicemice.   
• În mod obišnuit se modificã doar un tip de insulinã (bazalã sau prandialã)

la o anumitã orã (dimineaøa sau seara). 
• Modificãrile se fac prin crešteri sau scãderi ale dozelor cu 1 la 4 U în

funcøie de valorile glicemice.
• Pentru prevenirea hipoglicemiilor nu se recomandã un plus glucidic

alimentar, ci reajustrea raøiei existente, cum ar fi redistribuirea gustãrilor. 

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑↑
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• Monitorizarea glicemicã se face prin 4 dozãri zilnice.
• Circumstanøele glicemice ši ghidul corectãrii lor sunt redate în tabelul 13.8

A ši B.
• Se considerã cã ajustarea este eficientã dacã în primele luni :
- A1c se reduce cu 0.5-1% pe lunã
- Media valorilor glicemice scade cu 15-30 mg/dl (0.8-1.7 mmol/l)
• Dacã aceastã ratã de corecøie este îndeplinitã, dozele de insulinã vor

continua. Dacã nu, ele vor fi crescute conform ghidului din tabelul 13.8.

Faza de menøinere a regimului combinat C2
Presupune continuarea cu dozele de insulinã care:

- menøin valorile glicemice cât mai aproape de normal
- evitã hipo sau hiperglicemiile
- nu produc creštere ponderalã.
Rezultatele automonitorizãrii vor fi interpretate, iar modificãrile dozelor se

fac în consecinøã. 

REGIMURI COMBINATE CU ADMINISTRARI MULTIPLE
("REGIMURI FLEXIBILE")

Descriere ši indicaøii

Regimurile cu administrãri multiple constau în cel puøin trei administrãri de
insulinã pe zi (trei sau mai multe injecøii), ceea ce permite o mare flexibilitate
în viaøa persoanei. Din acest motiv se numesc "regimuri flexibile". Ele repre-
zintã o componentã a managementului clinic intensiv al diabetului. Cele mai
importante regimuri cu administrãri multiple sunt redate în tabeluil 13.9. 

Tabelul 13.9. Regimurile combinate cu administrãri multiple
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Indicaøiile generale ale regimurilor cu administrare multiplã sunt:
• Ineficienøa regimului combinat C2
• Dorinøa unei mai mari flexibilitãøi în funcøie de stilul de viaøã.
Indicaøiile speciale sunt prezentate la cele mai importante variante pe care

la vom prezenta în continuare.

REGIMUL COMBINAT C3: P/NPH - 0 -  P - NPH

Descriere ši indicaøii

În acest regim se administreazã:
• Dimineaøa: un amestec de insulinã prandialã ši bazalã
• La cinã: insulinã prandialã
• La culcare: insulinã bazalã
Indicaøia specificã a acestui regim este existenøa hipoglicemiilor nocturne.

Ele pot fi evitate "despãrøind" amestecul de seara(din regimul combinat C2)
sub forma a douã injecøii. În felul acesta efectul insulinei bazale va fi maxim
dimineaøa.

Iniøierea, ajustarea ši menøinerea

• Regimul combinat P/NPH - 0 - P - NPH se va iniøia conform datelor din figu-
ra 13.5, iar ajustarea se face corespunzãtor ghidului din tabelul 13.10 (A ši B)

• În figurã sunt redate cele douã eventualitãøi în care se adoptã regimul C3:
la diagnostic sau dupã ešecul unor terapii anterioare (insulinoterapia în regim
bazal, monoterapia oralã sau terapia oralã combinatã)

• Dozele de iniøiere sunt de 0.3U/Kg corp greutate actualã, repartizate
astfel: 2/3 dimineaøa, 1/6 la cinã ši 1/6 la culcare. În amestecul de dimineaøa,
raportul între insulina prandialã ši bazalã este de ½.

• Referitor la ajustare, sunt valabile comentariile de la regimul C2 ši datele
din tabelul 13.8. 
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Fig. 13.5. Iniøierea regimului P/NPH - 0 - P - NPH (modificat dupã 12)

Trecerea de la insulinoterapie regimul bazal
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13.10. Ghidul ajustãrii dozelor în regimul P/NPH - 0 - P - NPH
(modificat dupã 12)

REGIMUL COMBINAT C3: P- P- P/NPH- 0

Descriere ši indicaøii (12)

În acest regim cele trei injecøii de insulinã se administreazã astfel:
• Dimineaøa ši la prânz: insulinã prandialã
• La cinã: un amestec de insuline prandialã ši bazalã 
Acest regim este adresat celor ce iniøial au fost în regimul bazal sau C2 ši    
la care sunt prezente urmãtoarele condiøii (12):
• Persistenøa hiperglicemiei dupã masa de prânz
• Hiperglicemie dupã micul dejun
• Dorinøa unei mai mari flexibilitãøi în administrarea insulinei, raportatã la

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑
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stilul de viaøã (variaøii în ora ši calitatea meselor de prânz)

Iniøierea, ajustarea ši menøinerea (12)

• Dacã doza anterioarã de insulinã era mai mare de 1.5 U/kgcorp greutate
actualã, ceea ce indicã hiperinsulinizarea, aceasta va fi redusã la sub 1
U/kgcorp, distribuøia fiind urmãtoarea

- dimineaøa 30% din doza totalã
- la prânz 30% din doza totalã
- la cinã 40% din doza  totalã, cu un raport egal între insulina rapidã sau

analogul rapid ši intermediarã.
• Dacã doza anterioarã de insulinã era sub 1 U/kgcorp, distribuøia se va face

conform schemei anterioare: 30% - 30% - 40% (cu un raport egal între insuli-
na rapidã sau analogul rapid ši intermediarã).

În funcøie de valorile glicemice rezultate din monitorizare sau automonito-
rizare, ajustarea se va face conform ghidului din tabelul 13.11. 

Tabel 13.11. Ghidul ajustãrii dozelor în regimul P- P- P/NPH- 0 (dupã 12)

↓ ↑
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Dacã se obøin obiectivele glicemice, în faza de menøinere se sugereazã
urmãtoarele acøiuni:

- monitorizarea ponderalã pentru a preveni crešterea în greutate
- continuarea monitorizãrii sau automonitorizãrii glicemice, cu o frecvenøã

mai redusã ši în funcøie de posibilitãøi. Se pot face douã dozãri pe zi care sã fie
la diferite ore, astfel încât, într-o sãptãmânã, sã se realizeze un profil glicemic
complet. 

- monitorizarea stilului de viaøã; orice modificare a orarului meselor sau
exerciøiului fizic necesitã o ajustare corespunzãtoare a administrãrii insulinei.

REGIMUL COMBINAT C3: P/NPH- P- P/NPH- 0

Descriere ši indicaøii (12)

În regimul combinat C3 administrarea insulinelor se face astfel:
• Dimineaøa ši la cinã: amestec de insuline prandialã ši bazalã
• La prânz: insulinã prandialã
Indicaøia specificã este datã de persistenøa hiperglicemiei bazale ši/sau

prandiale.

Iniøierea, ajustarea ši menøinerea (12)

Iniøierea se face cu doza de aproximativ 0.3U/Kg corp greutate actualã
repartizatã astfel:

• Dimineaøa, 1/2 din doza totalã, amestecul fiind în raport 1/1
• La prânz ši seara, cealaltã jumãtate din doza totalã, din care 50% este

insulina prandialã de la prânz, iar restul de 50% la cinã în raport de 1/1.

Exemplu:Pacient de 80 Kg cu doza calculatã de 24U/zi; dozele aproxima-
tive vor fi:  dimineaøa, 12U (6U prandialã ši 6U bazalã); la prânz, 6U prandialã;
la cinã, 3U prandialã ši 3U bazalã.

Ajustarea ši menøinerea se realizeazã conform principiilor prezentate la
regimurile C3 prezentate anterior (12). 

REGIMUL C4 CU NPH+ P

Descriere ši indicaøii

În regimul combinat C4 se administreazã 4 injecøii de insulinã, în douã
variante, conform schemei din tabelul 13.9.
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Indicaøiile regimului C4 cu NPH sunt (12):

• Insuccesul regimurilor bazale, combinat C2, C3 sau al terapiei orale
• Dorinøa unei mai mari flexibilitãøi raportatã la stilul de viaøã
• În momentul diagnosticului, dacã existã hiperglicemii bazale ši postpran-

diale exagerate, > 350 mg/dl 
În recomandarea regimului C4 trebuie sã luãm în considerare complexi-

tatea, avantajele ši dezavantajele lui.

Justificare (12)

• Injecøiile mutiple de insulinã fac parte din insulinoterapia intensivã, care
asigurã o certã flexibilitate raportatã la stilul de viaøã

• Prin acest regim se reduc dozele pe zi, iar prin scãderea dozelor pe
injecøie, disconfortul local diminuã considerabil.

Iniøierea (12)

• Dacã regimul combinat C4 se instituie la diagnosticul bolii:
• Se va calcula doza totalã plecându-se de la 0.3 U/kgcorp (greutate 
actualã)
• Se va administra insulina intermediarã seara la culcare, reprezen
tând 30% din doza totalã (aproximativ 0.1 U/kgcorp)
• Insulina prandialã se adaugã la mesele unde glicemia este mai mare.
Doza este de 2 U. 
• Ajustarea dozelor insulinelor prandiale se face la interval de 3 zile 
prin noi adaosuri de 2 U. În final se va realiza o repartiøie de tipul 30%
dimineaøa, 20% la prânz ši 20% la cinã/culcare.

• Dacã pacientul va fi trecut de la un regim de insulinoterapie anterior 
la regimul  C4:

• Prima acøiune este renunøarea la insulina bazalã de dimineaøã, 
urmatã de crešterea dozei matinale de insulinã prandialã cu 10%.
• Se va calcula doza de la prânz a insulinei prandiale, la 50% din cea 
de dimineaøã
• Dozele de seara reprezintã: insulina bazalã 30% din doza totalã ši 
insulina prandialã, ce va fi completarea celorlalte douã doze de 
dimineaøã ši prânz, astfel încât, sumate, sã reprezinte 70% din doza 
totalã de insulinã. 
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Ajustarea (12)
Se va face conform principiului: 
- în timpul zilei fiecare valoare glicemicã este rezultatul acøiunii insulinei

rapide sau analogului rapid administrat anterior. 
- glicemia bazalã reflectã acøiunea insulinei intermediare injectatã la culcare
Ghidul ajustãrii în funcøie de circumstanøele glicemice este redat în tabelul

13.2 (A ši B)

Condiøia obligatorie a oricãrui regim de insulinoterapie intensivã este 
automonitorizarea glicemicã minimum 4 dozãri zilnic ši ajustarea 
dozelor în funcøie de valorile obøinute.

Atingerea obiectivelor glicemice se va realiza treptat, în câteva luni. Stilul de
viaøã relativ constant nu va produce modificãri esenøiale ale dozelor, o ajustare
este totuši posibilã. Monitorizarea greutãøii corporale va preveni crešterile pon-
derale dacã se vor lua mãsuri dietetice corespunzãtoare. Precizãm cã existã
tendinøa de suplimentare a raøiei glucidice la anumite ore, de frica
hipoglicemiei. Aceasta este cel mai frecvent nejustificatã (o verificare este
totuši necesarã). Dacã totuši este nevoie, se vor redistribui glucidele doar la
gustãri. 

Tabel 13.12. Ghidul ajustãrii dozelor în regimul combinat C4 cu NPH
(adaptat dupã 12)
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Faza de menøinere
Presupune continuarea dozelor prin care s-a realizat echilibrul glicemic.

Automonitorizarea ši dozarea A1c la interval de 3-4 luni sunt extrem de utile.
În funcøie de valorile lor se va proceda la noi ajustãri de doze. Monitorizarea
greutãøii corporale îši pãstreazã importanøa. Eventuala apariøie a hipoglicemi-
ilor va fi verificatã (!!) 2-3 zile consecutiv ši corectatã corespunzãtor.
Fluctuaøiile stilului de viaøã, în special la sfâršit de sãptãmânã vor fi avute în
vedere, iar ajustarea dozelor se va face în funcøie de eventualele modificãri
glicemice. 

REGIMUL C4: GLARGINA + P

Descriere ši indicaøii
În acest regim insulina glarginã se poate administra în oricare parte al zilei, iar

insulina prandialã (regular sau analogii rapizi) la mesele principale (tabel 13.9).
Indicaøiile sunt date de avantajele oferite de glarginã, din care menøionãm

reducerea frecvenøei hipoglicemiilor, în special a celor nocturne. Nu este de
neglijat nici faptul cã numãrul de injecøii este mai mic. 

Iniøierea, ajustarea ši menøinerea
Se vor face conform regimului C4 cu NPH., cu menøiunea cã doza de

glarginã iniøialã va acoperi 50% din necesar. 
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Comentarii
Introducerea glarginei în arsenalul terapeutic al diabetului oferã certe avan-

taje faøã de regimurile de administrare cu NPH. În cazul unei insulinoterapii
intensive, ambele pot obøine obiectivele glicemice standard, dar cu
hipoglicemii mult reduse ca frecvenøã atunci când se administreazã glargina.
În acest sens citãm urmãtorul exemplu din literaturã (63), pe care noi în prac-
ticã îl confirmãm aproape zilnic: 

Prezentãm cazul unei femei în vârstã de 55 ani, greutate 80 kg, cu dia
bet zaharat tip 2 de 15 ani. A început insulinoterapia în urmã cu 3 ani
(10 U NPH la culcare), valoarea A1c reducându-se de la 9,2 la 
6,8%. În timp însã, în pofida crešterii dozei de insuliinã la 30 U/zi, nu
s-a obøinut controlul glicemiilor de searã. S-a înlocuit insulina bazalã 
cu douã prize insulinã premixatã (70/30 NPH/regular), administratã 
înainte de micul dejun (40U) ši de cinã (30 U) (0,88 U/kg/zi), cu 
menøinerea timp de 1 an a A1c între 6,9 ši 7,4%. În ultima perioadã, 
valorile glicemiei bazale ši înainte de cinã au crescut, iar crešterea 
dozei de insulinã a determinat apariøia hipoglicemiilor nocturne ši în 
prima parte a zilei. S-a încercat administrarea unei combinaøii premix
ate de 75/25 NPL ši lispro, care nu a ameliorat valorile glicemiei baza
le, glicemiile înainte de cinã fiind chiar mai crescute cu acest tip de 
insulinã. S-a decis întrruperea administrãrii de insulinã premixatã ši 
utilizarea insulinei lispro înainte de mese (15-20U) ši NPH la culcare 
(25 U)(~ 1U/kg/zi). Cu acest regim s-a obøinut un bun control glicemic,
valoarea A1c menøinându-se între 6,5 ši 7%. În aceastã perioadã a 
mai prezentat ocazional hipoglicemii nocturne, iar în 2001 NPH-ul a 
fost înlocuit cu glarginã (aceeaši dozã administratã la culcare). Dupã 
6 luni de tratament cu acest regim de insulinoterapie nu a mai prezen
tat hipoglicemii nocturne.     

Deši pacienta a atins obiectivele glicemice au aceast regim de insulinote-
rapie, ar prefera o schemã cu mai puøine injecøii pe zi. Uneori aceast lucru este
posibil (a fost bine controlatã o perioadã cu un regim mai simplu). Acesta este
un aspect obišnuit, deoarece istoria naturalã a progresiei deficienøei beta-celu-
lare nu necesitã doar mai multã insulinã, ci ši un regim mai fiziologic. Aceastã
pacientã putea fi tratatã cu douã injecøii NPH ši insulinã regular, dar ar fi fost
mult mai dificil (dacã nu imposibil) sã se atingã obiectivele glicemice. Grešeala
cea mai frecventã care se face cu persoanele cu diabet zaharat tip 2 care
necesitã insulinã este lipsa substituøiei prandiale (63).         

Având în vedere implicaøiile deosebite ale glarginei în insulinoterapie, dorim
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sã precizãm indicaøiile sale conform unui raport recent al unui grup de experøi
(61). Aceastea ar fi : 

1. Persoanele care necesitã suport pentru administrarea insulinei. În felul
acesta, administrarea unei singure injecøii de glarginã în locul a douã injecøii de
NPH este avantajoasã.

2. Persoanele al cãror stil de viaøã este puternic influenøat de episoadele
hipoglicemice frecvente. 

3. Persoanele care ar necesita douã injecøii de insulinã bazalã în combinaøie
cu antidiabetice orale. 

Dezavantajele regimurilor C4
Regimurile C4 de administrare din cadrul insulinoterapiei intensive se aplicã

mai rar în diabetul tip 2. Deši are certe avantaje, trebuie sã precizãm ši deza-
vantajele care deja au fost menøionate (12).

- costul foarte crescut
- hipoglicemii frecvente cu toate consecinøele lor
- creštere în greutate
- condiøionarea de instruirea specificã a pacientului care trebuie sã aibã un

nivel ridicat de inteligenøã ši aderenøã
- agravarea macroangiopatiei, un efect surprinzãtor raportat de un studiu

(32), dar neconfirmat. 
Referitor la crešterea în greutate ce apare în primele 20 de sãptãmâni dupã

instituirea insulinoterapiei intensive, precizãm cã studii recente (38) demon-
streazã cã : 

• plusul ponderal este modest (aprox.3 kg)
• acumularea øesutului adipos este generalizatã, fãrã o depunere prefe-

renøialã în regiunea abdominalã
• jumãtate din plusul ponderal se face prin masa slabã !
• tensiunea arterialã ši spectrul lipidic nu sunt modificate.

REGIMURILE BAZALE

Descriere ši indicaøii :
Se poate utiliza regimul cu glarginã, care poate fi administratã într-o injecøie

unicã în oricare parte a zilei.
Insulina NPH a fost prima folositã în cazul regimurilor bazale într-a admi-

nistrare unicã, la culcare. Uneori, dacã aceastã dozã este prea mare, poate fi
împãrøitã, eventualitate în care se administreazã ši dimineaøa (tabel 13.9). 

Indicaøia regimurilor bazale ca monoterapie insulinicã este rarã. Mai frecvent
se folosešte în asociaøie cu terapia oralã. Uneori, reprezintã modalitatea de
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iniøiere a regimurilor C2, C3 (în cazul NPH) sau a regimului C4, dacã se indicã
NPH sau glarginã. La unele persoane, care refuzã mai multe injecøii, ši la care
este contraindicatã terapia oralã, regimul bazal ar putea fi o opøiune, evident
nefiziologicã.     

Justificare (12)
Administrarea unei insuline intermediare seara va corecta hiperglicemia

bazalã de a doua zi, ceea ce va influenøa pozitiv echilibrul glicemic ši în cursul
zilei. Dacã acest lucru nu se constatã, a doua injecøie de insulinã intermediarã
se va administra dimineaøa. 

Trebuie precizat cã o singurã injecøie de insulinã intermediarã dimineaøa nu
este justificatã din punct de vedere fiziopatologic, deoarece obiectivul
insulinoterapiei este de a reduce producøia hepaticã de glucozã crescutã în
cursul nopøii, ceea ce se realizeazã numai prin administrarea insulinei
intermediare seara. Din acest motiv, regimul B cu 1 injecøie de NPH nu se
recomandã.

Faza de iniøiere, ajustarea ši menøinerea (12)
• Iniøierea tratamentului se face cu 0.3 U/kg.
• Ajustarea raportatã la valorile glicemiilor bazale se face la interval de 3-5

zile cu 1-2 U pânã la obøinerea glicemiilor bazale normale, fãrã hipoglicemii
sau creštere ponderalã, ceea ce este foarte greu de realizat.

• Dacã totuši obiectivele glicemice se ating, doza se va menøine sub un atent
control glicemic ši ponderal.

• Introducerea celei de a doua injecøii de insulinã intermediarã se face în
eventualitatea în care hiperglicemia bazalã persistã, necesitând mãrirea
dozelor, dar aceasta se însoøešte de hipoglicemie. De regulã la o glicemie de
dupã-amiazã >150 mg/dl (8.3 mmol/l) este necesarã crešterea dozelor. Dacã
apare hipoglicemia nocturnã doza va fi divizatã conform principiului 1/3
dimineaøa ši 2/3 seara (12). Acest efect secundar nu se întâlnešte în cazul
glarginei. 

• Dacã obiectivele glicemice nu pot fi atinse cu 1-2 injecøii de insulinã baza-
lã se va opta pentru una din urmãtoarele trei soluøii: regimurile C2, C3 sau C4.
Alegerea este în funcøie de: profilul glicemic, acceptul pacientului, stilul de
viaøã. Ajustarea dozelor în aceste situaøii se va face focalizând prima datã
glicemia cea mai mare. Odatã aceasta corectatã, va fi vizatã urmãtoarea (12).

SELECTAREA REGIMURILOR DE MONOTERAPIE INSULINICÃ

Pânã acum s-au prezentat regimurile de adminstrare a insulinei, precum ši
sugestiile pentru utilizarea lor în funcøie de aspectul profilulului glicemic.



167

Selecøia finalã a regimului de administrare trebuie sã se facã ši în funcøie de
gradul de severitate al diabetului tip 2, conform clasificãrii din tabelul 13.13. 

Tabel 13.13. Gradele de severitate a diabetului zaharat tip 2 ši regimul
insulinic sugerat (dupã datele ref 19 ši 12)

Sunt necesare câteva precizãri referitoare la gradul severitãøii:
- clasificarea se bazeazã pe valorile glicemice bazale la pacientul aflat la un

stil de viaøã constant (dietã ši exerciøiu fizic)
- aceste valori vor fi luate în considerare ši la pacienøii trataøi fãrã succes cu

terapie oralã
- rãspunsul glicemic la 4-5 ore postprandial (de regulã dupã micul dejun)

corespunde cu valoarea glicemiei înaintea prânzului (fãrã a se consuma
gustarea de la ora 10 -11). Dacã acest rãspuns nu este normal se considerã
cã deficitul insulinic este foarte mare, ceea ce permite etichetarea gradului
foarte sever (19). Credem cã în practicã valorile glicemice bazale > 300 mg/dl
sunt suficiente pentru a considera acest grad de severitate. 

Facem precizarea cã la pacientul nou depistat, instituirea imediatã a
insulinoterapiei, dacã este indicatã, se face conform criteriilor din algoritmul
sinoptic prezentat în fig. 13.1 ši tabelul 13.2.
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13.2.3. Insulinoterapia asociatã

Insulinoterapia se întrebuinøeazã ši în combinaøie cu cele 4 clase de agenøi
orali. Aceštia fie cã se adaugã insulinei, fie insulina se adaugã terapiei orale.
Motivaøia combinãrii este (21):

-  Crešterea "puterii" antihiperglicemice prin combinarea corectãrii simultane
a diferitelor anomalii

- Reducerea dozelor fiecãrui medicament din care rezultã diminuarea
efectelor lor secundare, în special hipoglicemiile ši crešterea ponderalã. 

Principiile insulinoterapiei combinate în practica diabetologicã sunt (18):
• utilizarea unor combinaøii cu un cost minim ("strategia costului minim")
• asocierea medicamentelor care nu produc crešteri ponderale sau care

modificã nesemnificativ greutatea ("strategia plusului ponderal minim")
• reducerea, pe cât posibil, a numãrului de injecøii, ceea ce asigurã o bunã

calitate a vieøii, evitând faimoasa "fricã" de injecøii ši refuzul insulinoterapiei
("strategia injecøiilor minime")

• diminuarea insulinemiei periferice, adicã evitarea hiperinsulinizãrii ("strate-
gia insulinemiei periferice minime") 

• ameliorarea, pe cât posibil, a efortului pacientului ("strategia efortului
minim pentru pacient").

Trebuie sã recunoaštem cã aplicarea acestor principii în practicã nu este
facilã. Dar efortul nostru este acela de a realiza cât mai mult posibil. 

ASOCIEREA TERAPIEI ORALE LA INSULINÃ (1,4,13,14,18,21)

Insulinã ši sulfonilureice

Este cea mai veche combinaøie utilizatã în diabetologie. Justificarea ei este
datã de faptul cã în timpul nopøii crešte producøia hepaticã de glucozã ca o con-
secinøã a insulinorezistenøei, rezultând cunoscuta hiperglicemie bazalã.
Deoarece ficatul este de 3-4 ori mai sensibil la acøiunea insulinei decât
mušchiul, administrarea unor doze moderate de insulinã intermediarã seara
sau la culcare va ameliora insulinorezistenøa hepaticã, fãrã a produce
hipoglicemie prin utilizarea excesivã a glucozei la nivelul mušchilor. În timpul
zilei se administreazã sulfonilureice. Acøiunea lor de stimulare a insulinose-
creøiei va fi favorizatã de normalizarea glicemiei bazale, obøinutã prin insulina
administratã seara (21). În felul acesta, echilibrul glicemic va avea o dublã
determinare: sulfonilureicele în timpul zilei ši insulina în timpul nopøii. 
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Indicaøia este pentru pacienøi trataøi cu o singurã dozã de insulinã interme-
diarã seara la culcare (bedtime) la care nu se obøine echilibrul glicemic. Prin
adaosul sulfonilureicelor se realizeazã cunoscutul "regim BIDS": bedtime
insulin daily sulfonylurea. 

Tehnica asocierii este urmãtoarea (21):
• iniøial nu se modificã doza de insulinã, ci 
• se introduce sulfonilureicul în doze mici 
• se procedeazã la titrarea lui progresivã pânã la atingerea glicemiei bazale

de 140 mg/dl (7.7mmol/l)
• în acest moment se scad dozele de insulinã cu 2-4 U la interval de 3-5 zile,

continuându-se ši crešterea dozelor de sulfonilureice
• se continuã cu aceastã creštere/scãdere pânã la dozele minime de

insulinã care asigurã un bun echilibru glicemic.

Avantajele asocierii:

• scãderea glicemiei bazale cu 60-80 mg/dl ( 3.3-4.4 mmol/l) ši a A1c cu 
1.7-2.5% 
• reducerea dozelor de insulinã cu 30%.

Dezavantaje:
• frecvenøa crescutã a hipoglicemiilor majore
• crešterea ponderalã cea mai semnificativã în cadrul terapiei combinate (4-5 kg).

Contraindicaøii:
Existenøa unor contraindicaøii la sulfonilureice anuleazã posibilitatea

asocierii lor cu insulina. 

Precizare:
Existã multe controverse asupra utilitãøii acestei combinaøii, atât referitoare

la eficacitatea glicemicã, cât ši la efectele secundare. Se pare cã asocierea
glimepirid+insulinã este cea mai convenabilã (13,14), fiind de fapt singura
combinaøie între insulinã ši sulfonilureice aprobatã în USA de Food and Drug
Administration.  

Insulinã ši metformin

Este o combinaøie foarte frecvent utilizatã de când metforminul a fost rein-
trodus în terapie. Justificarea este prin acøiunea de creštere a sensibilitãøii la
insulinã exercitatã de metformin în mušchi ši mai ales ficat. 
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Indicaøii:
• Pacienøii cu diabet zaharat tip 2 necontrolat cu o dozã de insulinã

intermediarã seara
• Situaøiile în care doza de insulinã este mai mare de 1.5 U/kgcorp greutate

actualã, ceea ce sugereazã hiperinsulinizare datoratã insulinorezistenøei. 

Tehnica asocierii este urmãtoarea:
• iniøial nu se modificã doza de insulinã ci,
• se introduce metforminul în doze mici (850 sau 2x500 mg/zi), care se

titreazã progresiv la interval de 7-14 zile pânã la atingerea glicemiei bazale de
140 mg/dl.

• în acest moment se reduce treptat doza de insulinã cu 2-4 U la 3-5 zile
interval ši se continuã crešterea dozelor de metformin

• se continuã cu aceastã scãdere/creštere de doze pânã la cele mai mici
doze de insulinã care în cadrul combinaøiei menøin echilibrul glicemic.

Avantajele asocierii:
• scãderea glicemiei bazale cu 60-80 mg/dl (3.3-4.4 mmol/l) ši a HbA1c cu

1.7-2.5 %
• una dintre cele mai nesemnificative crešteri ponderale în cadrul terapiilor

combinate
• frecvenøa foarte redusã a hipoglicemiilor
• reducerea dozelor de insulinã cu 25%
• la pacienøii cu o duratã scurtã a bolii ši cu doze mici de metformin este

posibilã întreruperea insulinei. Aceasta se constatã la 10-20% din cei trataøi
prin aceastã combinaøie.

Dezavantaje:
• minorele efecte secundare (digestive) ale metforminului care dispar prin

respectarea normelor de administrare ale acestuia.

Contraindicaøii:
Existenøa contraindicaøiilor pentru metformin anuleazã posibilitatea asocierii

lui cu insulina. 

Insulina ši inhibitorii α−glucozidazei

Aceastã combinaøie este mai rar folositã, iar în România experienøa este
chiar foarte limitatã. Justificarea asocierii ar fi reducerea glicemiei postprandi-
ale produsã de inhibitorii alfa glucozidazei.
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Indicaøia:
• persoanele cu diabet zaharat tip 2 tratate cu o dozã de insulinã intermedi-

arã sau Lantus ši la care este prezentã hiperglicemia postprandialã.

Tehnica asocierii:
• doza de insulinã rãmâne nemodificatã
• se introduce acarboza, care se titreazã progresiv 
• în momentul obøinerii echilibrului glicemic se continuã titrarea progresivã ši

se scad dozele de insulinã pânã la minimul care asigurã controlul.

Avantajele asocierii:
• scãderea glicemiei bazale cu cel mult 16 mg/dl, reducerea semnificativã a

celei postprandiale ši scãderea A1c cu 0.4-0.5%
• nu se înregistreazã modificãri ponderale
• hipoglicemiile sunt rare, dar atunci când apar trebuie tratate cu glucozã, nu

cu zahãr, a cãrui absorbøie este perturbatã datoritã efectului acarbozei.

Dezavantaje:
• disconfortul abdominal
• eficacitate redusã asupra controlului glicemic.

Contraindicaøii:
În cazul în care existã contraindicaøii pentru acarbozã nu se va indica

asocierea ei la insulinoterapie. 

Insulina ši pioglitazona

Pioglitazona este singura tiazolidindionã aprobatã pentru a fi utilizatã în
combinaøie cu insulina. Justificarea combinaøiei este diminuarea insulinorezis-
tenøei exercitatã de cãtre pioglitazonã. 

Indicaøie:
• persoanele cu diabet zaharat tip 2 tratate cu doze mari de insulinã (>1.5

U/kgcorp greutate actualã), ceea ce indicã hiperinsulinizarea datoritã insuli-
norezistenøei.

Tehnica asiocierii:
• iniøial se menøine doza de insulinã
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• se introduce pioglitazona în dozã de 15 mg/zi, care se crešte la 30 mg/zi
dupã 3-4 sãptãmâni în funcøie de valorile glicemice. Când acestea sunt
normale se scade doza de insulinã cu 2-4 U la interval de 3-5 zile, pânã la
doza minimã care asigurã echilibrul glicemic.

Avantaje ši dezavantaje
• scãderea dozelor de insulinã
• reducerea glicemiei bazale cu 35 - 49 mg/dl (1.9 - 2.7 mmol/l) ši a A1c cu

0.7-1%
• ameliorarea spectrului lipidic 
• dezavantajele sunt date de unele efecte secundare ale pioglitazonei.

Contraindicaøii
• Combinaøia este contraindicatã în cazul existenøei condiøiilor care interzic

administrarea pioglitazonei.

ASOCIEREA INSULINEI LA TERAPIA ORALÃ (21)

SULFONILUREICELE ŠI INSULINA

Se folosešte deseori la pacienøii  trataøi cu doze maxime  de sulfonilureice.
Justificarea  adaosului de insulinã seara sau la culcare  este similarã cu cea
prezentatã în cazul asocierii sulfonilureicelor la insulinoterapie.

Indicaøii
Pacienøii cu diabet zaharat tip 2 aflaøi sub doze maxime sau submaximale

de sulfonilureice ši care sunt necontrolaøi, prezentând în special hiperglicemie
bazalã persistentã.

Tehnica asocierii (21)
• Iniøial se lasã pacientul la doza anterioarã de sulfonilureice
• introduce insulina intermediarã seara sau la culcare, în doze de 0.1 

U/kgcorp.
• În funcøie de valorile glicemice bazale, doza se crešte cu cel mult 5U la      

4-7 zile interval
• În momentul în care glicemia bazalã este 140mg/dl, doza de insulinã se va
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crešte doar cu 1-2U la interval de 4-7 zile pânã la obøinerea valorilor de 120mg/dl
• În acest moment se începe ši scãderea progresivã a dozelor de sulfonilureice.
• În felul acesta se va ajunge la o dozã finalã de insulinã intermediarã de

aproximativ 0.3U/Kg corp greutate actualã ši la doza cel mult submaximalã de
sulfonilureice.

În conceptul clasic, în acest regim de administrare (BIDS:bedtime-insulin
daily sulphonylurea), insulina intermediarã se administreazã la culcare, în jurul
orei 22.00. Acøiunea sa începe dupã 2 ore, fiind maximã între 4.00-8.00 AM
când inhibã hiperproducøia hepaticã de glucozã. În funcøie de particularitãøile
diferitelor insuline intermediare, unele pot fi administrate seara în jurul orei
18.00-20.00. Aceasta ar corespunde mai bine cu situaøia majoritãøii pacienøilor
din România, care îši administreazã sulfonilureicele dimineaøa, înaintea micu-
lui dejun (ora 6.00-7.00).

Avantajele, dezavantajele ši contraindicaøiile asocierii sunt identice cu cele
descrise în cazul adaosului de sulfonilureice la insulinoterapie.

SULFONILUREICELE / METFORMINUL ŠI INSULINA (23,24)

Asocierea insulinei la pacienøii trataøi fãrã succes cu doze maxime de sul-
fonilureice ši metformin este cea mai frecventã situaøie. Ea se face aban-
donând primul medicament ši continuând cu combinaøia metformin+insulinã
intermediarã. Justificarea acestei combinaøii este aceeaši cu cea prezentatã în
cazul "asocierii" insulinã + metformin.

Tehnica asocierii (23) 

Asocierea insulinei la pacientul tratat cu sulfonilureice ši metformin se va
face conform regulilor din tabelul 13.14 (23). Reøinem urmãtoarele:

• Algoritmul este foarte simplu ši se bazeazã pe activitãøi care se desfãšoarã
în condiøii ambulatorii. Aceasta presupune o foarte bunã instruire a pacientu-
lui, precum ši posibilitatea automonitorizãrii.

• Abandonarea sulfonilureicului se face pentru a preveni hipoglicemiile.
• Metforminul va avea efecte ponderale benefice (24).
Avantajele, dezavantajele ši contraindicaøiile asocierii sunt similare cu cele

descrise în cazul combinaøiei insulinã+metformin.
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Tabel 13.14. Regulile asocierii insulinei la pacientul tratat
cu combinaøia sulfonilureice ši metformin (dupã ref.23)

O altã modalitate de introducere a insulinoterapiei la persoanele tratate cu
terapie oralã combinatã este redatã în figura 13.6. 

Fig. 13.6. Introducerea insulinoterapiei la persoanele
cu terapie oralã combinatã (61)
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Dacã se decide introducerea glarginei se identificã cele trei eventualitãøi
prezentate în tabelul 13. 15.

Tabel 13.15. Recomandãrile pentru iniøierea sau conversia
la terapia cu glarginã (61)

Titrarea dozelor de glarginã se va face conform algoritmului din
tabelul 13.16. 
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Tabel 13.16. Titrarea algoritmicã a glarginei utilizatã
în asociere cu terapia oralã (61)

13.2.4. Insulinoterapia progresivã, temporarã ši
renunøarea la insulinã

Insulinoterapia progresivã (20)

Diabetul zaharat tip 2 este o boala progresivã, aša dupã cum au demonstrat
rezultatele UKPDS (5,6). Prescrierea insulinoterapiei nu trebuie interpretatã ca
o "pedeapsã" pentru pacient sau ca o incapacitate a medicaøiei orale de a
obøine controlul glicemic. Ea este rezultatul evoluøiei bolii. Din acest motiv,
tratamentul cu insulinã în acest tip de boalã este progresiv.

Iniøial, se începe cu insulinoterapie bazalã. Controlul glicemic obøinut nu
este de lungã duratã, ceea ce impune ca, în trepte, strategia terapeuticã sã
devinã mai complexã:

-Se asociazã medicaøia oralã
-Se adaugã încã o injecøie de insulinã
-La o dozã de insulinã de aproximativ 0.7U/Kg corp greutate actualã se

considerã utilã asocierea insulinelor prandiale în regimuri combinate (C)
-La început ele sunt mixate cu insulina bazalã, numãrul de injecøii rãmânând

acelaši
-Ulterior, în funcøie de profilul glicemic, regimul de administrare devine mai

complex prin crešterea numãrului de injecøii.
Dupã aproximativ 10 ani, echilibrul glicemic este tot mai greu de obøinut,

chiar cu multiple injecøii de insulinã. Aceasta se datorešte insuficienøei progre-
sive a celulelor beta care induce un deficit absolut de insulinã. Barierele în

≤
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calea unui bun control glicemic sunt:
- hiperglicemia marcatã care impune crešterea dozelor de insulinã
- hipoglicemiile ce apar ca o consecinøã a dozelor mari de insulinã

Insulinoterapia temporarã (19)  
Diabetul zaharat tip 2 nu este doar o boalã progresivã, ci ši una caracteri-

zatã prin perioade de decompensare glicemicã care necesitã o "re-reglare"
prin insulinã. Aceste perioade sunt: 

- Spontane
- În cadrul stresului 
- Asociate unor boli intercurente.
În aceste cazuri se instituie insulinoterapia temporarã care va avea ca

obiective restabilirea promptã a echilibrului glicemic prin :
• Anihilarea glucotoxicitãøii
• Re-reglarea" metabolicã a pacientului.
Anihilarea glucotoxicitãøii necesitã uneori o insulinoterapie viguroasã, cu

multiple injecøii de insulinã,  pentru a învinge insulinorezistenøa. Ulterior,
controlul se  obøine doar prin terapie oralã sau insulinoterapie bazalã.

În cazul decompensãrilor ce însoøesc bolile intercurente, "re-reglarea" se
obøine prin asocierea insulinei la medicaøia oralã preexistentã. Dozele sunt de
0.2 - 0.3 U/Kg corp greutate actualã pentru insulinele intermediare. În cazul
insulinelor prandiale se vor calcula 1 - 2 unitãøi la o glicemie postprandialã ce
depãšešte cu 50 mg/dl (2.7 mmol/l) nivelul optim preprandial. 

Durata insulinoterapiei temporare este de la câteva zile la câteva sãp-
tãmâni. Efectul sãu glicemic nu este doar pentru perioada în care se admi-
nistreazã insulina ci se extinde mult mai mult. Trebuie însã precizat cã, deši
beneficiile ei sunt remarcabile, insulinoterapia temporarã este unul din
aspectele cele mai neglijate ale managementului clinic în diabetul zaharat tip
2 (19).

Renunøarea la insulinoterapie
Convertirea de la insulinoterapie la terapia oralã se întâlnešte în special la

debutul clinic al diabetului de tip 2, când insulina se iniøiazã chiar de la început,
urmatã de o rapidã echilibrare glicemicã. În aceastã situaøie, continuarea
terapiei orale se va face printr-o atentã monitorizare.

Recent, se comunicã posibilitatea renunøãrii la insulinoterapie dupã muløi ani
de la iniøierea ei. Convertirea la sulfonilureice a fost posibilã datoritã faptului cã
era vorba de un diabet de tip 2 la tineri, mai precis MODY, care a fost identifi-
cat prin demonstrarea unei mutaøii în factorul nuclear 1-alfa din hepatocite (53).
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13.2.5 Efectele secundare ale insulinoterapiei 
în DZ tip 2

Principalele efectele secundare ale insulinoterapiei în diabetul zaharat de tip
2 sunt hipoglicemia ši crešterea ponderalã. 

• Hipoglicemiile sunt mai rare în tipul 2 comparativ cu tipul 1; corectarea lor
se face pe baza datelor prezentate în cap. 15. Pe baza unei analize recente
(50) se considerã cã totuši riscul de hipoglicemie crešte cu durata diabetului ši
a insulinoterapiei.  Deši modificarea conštientizãrii hipoglicemiei este neobiš-
nuitã, aceasta a fost asociatã cu o incidenøã mai mare a hipoglicemiilor severe.  

• Crešterea ponderalã la persoanele cu diabet zaharat tip 2 insulinotratate
este modestã, dar constantã, constituind o serioasã barierã în obøinerea obiec-
tivelor glicemice. Acest fapt a fost demonstrat prin rezultatele UKPDS (43), mai
ales la grupul insulinotratat intensiv. Prevenirea acesteia este posibilã printr-o
terapie nutriøionalã adecvatã ši utilizarea glarginei în locul NPH (51).  Se con-
siderã cã plusul ponderal nu trebuie sã constituie o contraindicaøie pentru
intensificarea insulinoterapiei, pentru cã beneficiul echilibrului glicemic obøinut
este mai important (51). 

13.3 Beneficiile farmacoterapiei în managementul clinic al
diabetului zaharat tip 2

Beneficiile farmacoterapiei controlului glicemic în managementul clinic al
diabetului zaharat tip 2 se apreciazã în funcøie de urmãtoarele criterii: 1) efec-
tul asupra controlului glicemic; 2) influenøa asupra riscului cardiovascular; 3)
prevenirea complicaøiilor cronice; 4) impactul asupra calitãøii vieøii;
5)  cost/beneficii.

Existã evidenøe pentru fiecare din aceste aspecte (25,26). Majoritatea
provin din deja cunoscutul UKPDS, cel mai complex ši extins trial din istoria
diabetologiei. Rezultatele lui finale, precum ši comentariile asupra lor sunt
numeroase. Se poate vorbi deja de o literaturã UKPDS.

În tabelul 13.17 este prezentatã o descriere sinteticã ši principalele con-
cluzii. Existã ši alte studii intervenøionale prospective în diabetul zaharat tip 2,
dar fãrã a avea extensiunea ši complexitatea acestuia (Stockholm Diabetes
Intervention Study ši Studiul Kumamoto). 
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Tabelul 13.17. United Kingdom Prospective Diabetes Study: descriere
sinteticã ši principalele concluzii ( pe baza datelor  5, 6, 33, 34, 35).

Descriere
• UKPDS este un studiu multicentric, randomizat, prospectiv, intervenøional,

desfãšurat pe o periodã de aproape 20 de ani în UK prin investigarea ši obser-
varea complexã a 5102 pacienøi cu diagnosticul: Diabet zaharat tip 2 nou depi-
stat.

• Obiectivele majore au fost sã se stabileascã dacã 1) terapia intensivã sau
convenøionalã cu sulfonilureice, metformin sau insulinã reduce riscul apariøiei
complicaøiilor micro- sau macrovasculare; 2) diferitele clase de medicamente
folosite au anumite avantaje sau dezavantaje. În paralel a existat un studiu
care a urmãrit efectul tratamentului intensiv sau convenøional cu inhibitori ai
enzimei de conversie (captopril) ši/sau beta-blocanøi(atenolol) asupra con-
trolului tensional ši consecinøele sale micro- ši macrovasculare.

Rezultate ši concluzii
• S-a demonstrat beneficiul controlului glicemic ši tensional în special

asupra complicaøiilor microvasculare.
• Pentru fiecare reducere cu 1% a A1c s-a demonstrat scãderea cu: 21% a

oricãrui "end point" sau moarte corelatã cu diabetul, 21% a mortalitãøii ge-
nerale, 37% a complicaøiilor microvasculare, 43% a amputaøiilor ši deceselor
cauzate de arteriopatia perifericã, 14% a infarctului miocardic, 12% a stroke-
ului ši 16% a insuficienøei cardiace (35).

• În diabetul zaharat de tip 2 riscul  complicaøiilor cronice este puternic aso-
ciat cu hiperglicemia anterioarã ši expunerea la valori crescute glicemice.
Orice reducere a A1c va reduce incidenøa complicaøiilor. Cel mai mic risc de
apariøie a lor este la nivele de A1c de aproximativ de 6%. Nu existã un prag al
glicemiilor de protecøie sau de favorizare a complicaøiilor. 

• Rata crešterii riscului pentru complicaøii microvasculare în prezenøa hiper-
glicemiei este mai mare decât pentru cele macrovasculare.

• Beneficiul clinic al controlului tensional s-a manifestat mai precoce decât
cel glicemic, vizând ši complicaøiile macrovasculare.

• Pentru pacienøii supraponderali sau obezi, metforminul apare ca medica-
mentul de elecøie.

• Terapia intensivã cu sulfonilureice, metformin sau insulinã are efecte mai
bune asupra controlului glicemic decât cea convenøionalã. Nu s-au depistat
diferenøe între cele trei clase.

• Beneficiul asupra complicaøiilor cronice a fost mai mare la grupul controlat
glicemic intensiv cu o A1c<7%.
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• La grupul tratat intensiv cu metformin s-a evidenøiat o scãdere semnifica-
tivã a a incidenøei complicaøiilor micro- ši macrovasculare, pe când la grupul
similar tratat cu sulfonilureice ši insulinã demonstraøia a fost doar pentru
complicaøiile microvasculare.

• Controlul glicemic se deterioreazã progresiv în ciuda tratamentului inten-
siv. Asocierea de acarbozã, dacã este toleratã a dus la o scãdere suplimenta-
rã a A1c.

• Tratamentul intensiv cu sulfonilureice sau insulinã se însoøešte de
crešterea riscului hipoglicemiilor ši al câštigului ponderal, fenomene care nu
s-au raportat la grupul tratat intensiv cu metformin.

• Hipertensiunea trebuie tratatã riguros, obiectivele recomandate fiind
≤140/80 mmHg. Aceasta se realizeazã adeseori doar cu 2-3 medicamente.

• Nu s-au evidenøiat avantaje sau dezavantaje pentru captopril sau atenolol,
importanøa lor în controlul tensional fiind similarã. S-a dedus de aici cã cel mai
important este sã se atingã obiectivele tensionale, decât sã se selecteze
medicamentele antihipertensive.

• Raportul cost/beneficiu este favorabil atât în studiul glicemic cât ši în cel
hipertensiv. În ambele cazuri tratamentul este mai costisitor, dar beneficiul
rezultã din reducerea frecvenøei complicaøiilor ši deci a costului lor. Concluzia
vizeazã în mod special metforminul.

• Tratamentul intensiv al hiperglicemiei ši al hipertensiunii nu scade calitatea
vieøii pacienøilor, în timp ce prin apariøia complicaøiilor, aceasta scade.

• Cea mai importantã concluzie de ordin observaøional a fost cã diabetul
zaharat tip 2 este o boalã progresivã ceea ce impune o ajustare permanentã
a farmacoterapiei: la fiecare 3-5 ani este necesarã adãugarea unui nou
medicament dintr-o clasã diferitã.

Rezultatele UKPDS redate în tabelul 13.17 rãspund la 4 din criteriile prezen-
tate la început (criteriile 1,3,4 ši 5). Dorim doar sã completãm datele UKPDS
referitoare la efectul glicemic prin aceea cã el nu trebuie privit doar prin pris-
ma glicemiei bazale ši a A1c. Controlul hiperglicemiei postprandiale este ši el
foarte important, atât în legãturã cu echilibrul glicemic global, cât ši cu riscul
apariøiei complicaøiilor (27-28). Medicamentele de elecøie pentru corectarea ei
sunt repaglinida, acarboza ši analogii rapizi (lispro ši insulina aspart) (15).

Relaøia control glicemic-complicaøii cardiovasculare devine mai complexã
atunci când se analizeazã efectele insulinoterapiei asupra lor. Studiul VACS-
DM (Veterans Affairs Cooperative Study on Glycemic Control and
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Complications in NIDDM) a relevat o puternicã tendinøã spre agravarea com-
plicaøiilor macrovasculare, dar nu a celor microvasculare (32). Pentru a eluci-
da acest aspect surprinzãtor, un nou studiu VADT(Veterans Affairs Diabetes
Trial) a fost iniøiat (32). El vizeazã pacienøii cu diabet zaharat tip 2 necontrolaøi
glicemic la care se aplicã insulinoterapia intensivã. Se vor urmãri efectele car-
diovasculare la grupul bine controlat (A1c<9%) ši la cel excelent controlat
(A1c<6,9%). Pânã la rezolvarea controverselor sã luãm în considerare faptele
cunoscute ca evidenøe.

Pe baza acestor evidenøe s-au stabilit unele concluzii de mare importanøã
pentru practicã (35):

• Hiperglicemia este puternic asociatã cu crešterea riscului pentru compli-
caøiile cardiovasculare ši în particular pentru infarctul miocardic; aceasta este
valabil chiar la crešteri glicemice moderate, în cadrul controlului glicemic
global adicã expunerii la hiperglicemie.

• Trebuie depuse toate eforturile pentru reducerea A1c, de unde rezultã
beneficiul prezentat.

• Beneficiile maxime sunt la cei la care valorile iniøiale ale glicemiei au fost
mai mari.

• Medicii implicaøi în îngrijirea persoanelor cu diabet zaharat tip 2 trebuie sã
atingã cel mai bun control glicemic posibil, adicã glicemii normale sau aproape
de normal.

EFECTUL FARMACOTERAPIEI ASUPRA FACTORILOR DE RISC      
CARDIOVASCULAR (29,30)

Efectul insulinei (29):
• Existã evidenøe directe cã insulinoterapia în diabetul zaharat tip 2 reduce

riscul apariøiei evenimentelor macrovasculare prin îmbunãtãøirea controlului
glicemic ši dislipidemiei asociatã cu diabetul, deši efectele benefice sunt
influenøate semnificativ de crešterea în greutate.

• Se pare cã insulinoterapiei nu induce hipertensiune.
• Ameliorarea controlului glicemic ši lipidic poate explica beneficiul net

asupra riscului cardiovascular.

Efectul terapiei orale (30)
În tabelele 13.18-20 sunt redate efectele principalelor clase din medicaøia

oralã antihiperglicemicã asupra factorilor de risc cardiovascular.
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Tabelul 13.18. Efectele sulfonilureicelor, independent de crešterea
insulinosecreøiei, asupra riscului cardiovascular (30).

Tabelul 13.19. Efectele metforminului, independente de acøiunea anti-
hiperglicemicã, asupra riscului cardiovascular (30).

Tabelul 13.20. Efectele pioglitazonei ši rosiglitazonei asupra riscului
cardiovascular (13,39).
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1. în primele 3 luni, apoi rãmâne constant
2. nesemnificativ din punct de vedere statistic
3. evaluatã prin scãderea raportului circumferinøa abdominalã/ circumferinøa

fesierã
4. evaluatã prin rezonanøa magneticã nuclearã
5. determinatã prin HOMA
6. evaluat prin HOMA(1 unitate HOMA=55%RCV)
7. evaluat dupã un an de tratament
FS fãrã studii
Ø efect neutru

Efectele inhibitorilor α-glucozidazei asupra riscului cardiovascular sunt
modeste, manifestate prin reducerea moderatã a nivelului trigliceridelor plas-
matice postprandiale. Nu este influenøatã tensiunea arterialã ši nici greutatea
corporalã (30).

În concluzie

Fiecare clasã din medicaøia antihiperglicemiantã acøioneazã asupra unor
componente ale riscului cardiovascular. Ele trebuiesc avute în vedere în
momentul selectãrii medicaøiei pentru programul terapeutic.

13.4. Aspecte ale implementãrii 
farmacoterapiei în managementul clinic 
al diabetului zaharat tip 2

Aplicarea în practicã a farmacoterapiei din managementul clinic al diabetu-
lui zaharat tip 2 este precizatã în ghidurile sau recomandãrile internaøionale ši
naøionale existente (7-10). Cu toate acestea, analizele internaøionale relevã:

• O mare variabilitate în terapia diabetului tip 2 dupã cum rezultã din fig.
13.7.
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Fig. 13.7. Structura terapeuticã în diabetul zaharat tip 2, dupã cum
rezultã dintr-o analizã internaøionalã (37)

• O considerabilã diferenøã în responsabilizarea celor ce prescriu insulinã
(fig.13.8)

Fig.13.8. Iniøierea ši menøinerea insulinoterapiei de cãtre speciališti
sau medici generališti; rezultat al analizei internaøionale (37)
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• O calitate nesatisfãcãtoare a controlului glicemic; o anchetã desfãšuratã în
mai multe øãri vest europene, aratã cã, mai mult de jumãtate din persoanele cu
diabet zaharat tip 2 au nivele de A1c  > 7.5%, care reprezintã un risc pentru
complicaøiile micro- ši macrovasculare (36).  

O analizã mai complexã, dar tot pe aceastã temã, efectuatã în Germania
(37), o øarã consideratã ca având un nivel calitativ crescut al îngrijirii
persoanelor cu diabet,  relevã o situaøie mai dramaticã:

• Prea muløi medici au cunoštinøe insuficiente în practica diabetologicã, de
unde rezultã prescripøii inadecvate ši tratamente nemonitorizate

• Pacienøii nu sunt informaøi asupra tratamentului
• 60% dintre ei nu folosesc corespunzãtor glucometrele, de unde provin

rezultate false, dozaje necorespunzãtoare ši control glicemic precar. Se con-
siderã cã automonitorizarea incorectã este mai periculoasã decât imposibili-
tatea practicãrii ei (37).

Aceste fapte pot explica, în parte, starea precarã a controlului glicemic în
populaøiile europene.

Tabel 13.21 Clasele terapeutice rezultate din analiza a 400 pacienøi cu
diabet zaharat tip 2, monitorizaøi la Centrul Clinic de Diabet, Nutriøie,

Boli Metabolice Cluj-Napoca

Din analiza datelor noastre rezultã (tabel 13.21):
• O farmacoterapie rezonabilã la grupurile cu durata bolii de pânã la 5 ani
• La cei cu durata bolii mai mare, în special peste 10 ani, terapia oralã 
combinatã este nepermis de mult aplicatã (48%). Cea mai mare parte
a acestor pacienøi ar trebui trecuøi pe insulinoterapie. In felul acesta
s-ar crešte procentul insulinoterapiei din diabetul zaharat tip 2.

Structura terapeuticã la nivel naøional, pe baza datelor furnizate de dia-
betologii šefi de judeøe în anul 2000 relevã cã din totalul persoanelor cu diabet
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zaharat, doar 12-16% sunt tratate cu insulinã, faøã de Germania unde procen-
tul este de 32%. În diabetul de tip 2, 19% din pacienøi sunt insulinotrataøi din
care > 4% sub formã de monoterapie ši 11.6% prin asocierea insulinei la
medicaøia oralã. Raportând datele la Germania, unde insulinotrataøii din tipul 2
reprezintã 30%, rezultã clar cã la noi în øarã este imperioasã acøiunea de
creštere a prescrierilor de insulinã în acest tip de boalã. 

Fãcând o sintezã a acestor date cu referire specialã la farmacoterapia
diabetului zaharat tip 2, se poate concluziona: 

• Cunoštinøele unor practicieni, în unele øãri sunt precare
• Chiar atunci când existã, nu sunt aplicate corespunzãtor în practicã.

Existã deci un mare "gol" între teoria ši practica farmacologiei
diabetului zaharat tip 2.

Ce este de fãcut? Cum ar trebui amelioratã farmacoterapia în aceast tip de
boalã? Dorim sã sugerãm urmãtoarele:

• Transferul intensiv de cunoštinøe spre practicã. Diabetologii români sunt
foarte bine pregãtiøi, dar implementarea este deficitarã

• Ghidurile de practicã medicalã trebuie promovate, iar aplicarea lor în prac-
ticã verificatã în mod continuu

• Prescrierea medicaøiei sã se facã de cãtre medici bine instruiøi. În România
marea majoritate a prescrierilor la pacienøii cu diabet zaharat se face de cãtre
specialištii diabetologi. Am optat întotdeauna pentru atragerea medicilor de
familie în "îngrijirea integratã a persoanelor" cu diabet, cu condiøia instruirii lor
minime. Aceasta, printre altele, ar însemna ši prescripøii adecvate de medica-
mente. Din pãcate, acøiunea la nivel naøional nu a dat rezultatele ašteptate.

• O acøiune concretã, specificã ši de mare importanøã este crešterea
frecvenøei insulinoterapiei în  diabetul zaharat tip 2. Aceasta este o obligaøie
profesionalã prioritarã pentru toøi medicii din România implicaøi în îngrijirea
pacienøilor cu aceastã boalã. Ar fi cel mai bun exemplu de transfer al cunoš-
tinøelor în practicã ši mai ales, ar fi urmat de o semnificativã creštere a calitãøii
controlului glicemic în ambulator. 
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14.  COMPLICAØIILE TRATAMENTULUI CU INSULINÃ

14.1. Lipodistrofia (lipoatrofia ši lipohipertrofia)

Lipodistrofiile localizate (mai ales, lipoatrofiile) au devenit foarte rare dupã
introducerea insulinelor înalt purificate ši apoi a celor umane. Din acest motiv,
descrierea controversatelor lor mecanisme patogenetice ar avea doar un
interes istoric. Forma încã întâlnitã la ora actualã de lipodistrofie este lipo-
hipertrofia, care constã în tumefieri de dimensiuni variabile, cu consistenøã
elasticã, care apar la locul de injectare a insulinei (abdomen, coapsã), mai ales
atunci când injectarea se face repetat în acelaši loc (5). Într-un studiu retro-
spectiv efectuat în øara noastrã (2) autoarea nu a constatat nici o corelaøie între
prezenøa lipohipertrofiei ši tipul diabetului, IMC sau numãrul de injecøii/zi însã
a existat o corelaøie independentã cu administrarea repetatã a insulinei în ace-
laši loc. Lipohipertrofia poate fi recunoscutã relativ ušor, atât de cãtre medic,
cât ši de cãtre pacient, ši trebuie evitatã ca loc de administrare datoritã faptu-
lui cã modificã farmacocinetica insulinei. Producerea lipohipertrofiei este
atribuitã efectului de stimulare a crešterii øesutului adipos al insulinei. Ea este
reversibilã dacã se evitã injectarea insulinei în acest loc.

Lipoatrofia este un efect secundar foarte rar al tratamentului cu insulinã
umanã ši constã în atrofia localizatã, la locul de injectare al øesutului adipos.

14.2. Alergia la insulinã (localizatã ši generalizatã)

Reacøiile alergice la insulinã sunt reacøii adverse foarte rare la ora actualã,
datoritã generalizãrii folosirii insulinelor umane înalt purificate (teoretic, con-
taminanøi ar putea fi agenøi bacterieni sau drojdii, din mediile de culturã).
Imunogenitatea insulinelor comerciale este datoratã, mai ales, adaosului de
protaminã sau zinc din insulinele intermediare ši lente. Manifestãrile cele mai
frecvente sunt de tipul I, mediate de imunglobuline IgE ši pot fi localizate
(eritem, parestezii) sau generalizate (urticarie, angioedem, šoc anafilactic).
Reacøiile locale de tip întârziat (Arthus) sunt excepøional de rare la ora actualã.

Foarte rar ar putea acøiona ca alergeni latexul sau cauciucul din siringi. 
Reacøiile localizate se manifestã sub forma eritemului, pruritului ši uneori ca

ši induraøii la locul de administrare. Ele pot avea o evoluøie monofazicã, însa
cel mai frecvent bifa-zicã. De cele mai multe ori sunt de intensitate ušoarã ši
se remit spontan dupã câteva luni. Reacøiile generalizate pot fi urticarii simple
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însa ši reacøii anafilactice severe, ameninøãtoare de viaøã (edem laringian,
bronhospasm, hipotensiune severã).

14.3. Tulburãrile de refracøie

Reechilibrarea glicemicã prin insulinoterapie produce, uneori, modificãri
tranzitorii ale acuitãøii vizuale (miopie). Ele se datoreazã rehidratãrii cristalinu-
lui ši nu necesitã corecøie prin ochelari. Nu se va face evaluarea acuitãøii
vizuale mai devreme de 6-8 sãpt de la reechilibrare. Pacientul trebuie
asigurat de faptul cã este o tulburare tranzitorie.

14.4 Edemele insulinice

Dupã instituirea insulinoterapiei, mai ales atunci când aceasta impune
folosirea unor doze mai mari, pot apãrea edeme moderate generalizate. Ele se
datoreazã reechilibrãrii hidroelectrolitice, la pacienøi anterior deshidrataøi, ši
efectului anti-natriuretic al insulinei. Ele sunt tranzitorii ši, de cele mai multe ori,
nu necesitã un tratament specific.

14.5. Crešterea în greutate

Restabilirea greutãøii anterioare este unul dintre obiectivele iniøiale ale trata-
mentului atunci când debutul diabetului zaharat a fost precedat de o scãdere
a acesteia. Eliminarea glicozuriei este resposabilã de 70% din pozitivarea
ba-lanøei energetice iar celelalte 30% revin reducerii efortului fizic. Efectul insu-
linei asupra apetitului rãmâne în continuare controversat. În studii experimen-
tale   s-a constatat cã insulina, ca ši leptina, inhibã secreøia de neuropeptid
Y ši deci ši apetitul.

În perioada de ajustare a dozelor de insulinã se poate constata însã la unii
pacienøi continuarea acestei tendinøe ceea ce poate duce la depãširea greutãøii
recomandate. În general aceasta se produce datoritã prescierii unei terapii
nutriøionale neconforme cu nevoile reale ale pacientului (prescripøii rutiniere
neindividualizate în funøie de nivelul activitãøii fizice a pacientului) sau datoritã
lipsei de aderenøã a acestuia la recomandãrile nutriøionale (restrângerea
"instinctivã" a regimului de activitate fizicã, consumul exagerat de hidraøi de
carbon de teama hipoglicemiilor).

În studiul DCCT crešterea medie în greutate la grupul tratat intensiv a fost
în medie de 4,6 kg dupã 5 ani, la grupul tratat intensiv faøã de grupul tratat con-
venøional (3). Este de menøionat faptul cã studii ulterioare (1) au constatat cã
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surplusul de greutate se produce nu numai pe seama øesutului gras ci ši al
celui "slab". În UKPDS crešterea în greutate la grupul tratat cu insulinã a fost
în medie de 3.3 kg în primele 6 luni ši 1.3 kg în urmãtoarele 6 luni ši de 2.6 kg
la cei trataøi cu clorpropamid ši de 1.7 kg la cei trataøi cu glibenclamid (4).
Crešterea în greutate s-a produs mai ales în primul an dupã iniøierea trata-
mentului. Suspiciunea conform cãreia aceastã creštere în greutate ar putea
agrava insulinorezistenøa ši ar crešte riscul aterogen nu s-a confirmat în
UKPDS, pacienøii trataøi intensiv având un echilibru glicemic mai bun ši o
incidenøã semnificativ mai micã a complicaøiilor cardiovasculare. Însã, pentru
fiecare 0.1 unitãøi creštere a raportului talie/šold s-a constatat o creštere cu
15% a riscului pentru microalbuminurie.

Bibliografie

1. DCCT Research Group - Influence of intensive diabetes treatment on
body weight and composition of adults with type 1 diabetes in the Diabetes
Control and Comlications Trial. Diabetes Care, 24: 1711-1721, 2001

2. Perciun R - Lipohipertrofia - complicatie a tratamentului cu insulina.
Jurnalul Roman de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, 8 : 27-30, 2000.

3. Diabetes Control and Complication Trial Research Group - The effect of
intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-
term complications in insulin dependent diabetes mellitus. N Eng J Med, 329:
977-986, 1993

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

5. Gale EAM - Complications of insulin therapy. In International Textbook of
Diabetes Mellitus, Alberti KJMM, DeFronzo RA, Keen H, Zimmet P eds, John
Wiley and Sons Ltd., 883-893, 1992



194

15. HIPOGLICEMIILE LA PACIENØII TRATAØI CU INSULINÃ

Hipoglicemia poate fi consideratã ca cel mai frecvent incident al tratamen-
tului cu insulinã. Scãderea glicemiei sub un anumit nivel, în general sub 50-60
mg/dl, (nivelul poate fi variabil de la pacient la pacient), produce un complex
de simptome ši semne vegetative (transpiraøii, palpitaøii, tremurãturi, foame) ši
neuroglicopenice (cefalee, confuzie, tulburãri de vorbire ši de comportament,
comã), care se remit dupã administrarea de hidraøi de carbon oral, glucagon
intramuscular sau subcutanat, sau glucozã intravenos. 

Din punct de vedere fiziopatologic, hipoglicemiile produse în cursul trata-
mentului cu insulinã au urmãtoarele cauze (1):

- inhibarea producøiei hepatice de glucozã ši stimularea excesivã a
preluãrii periferice a glucozei datoritã excesului de insulinã

- aportul alimentar inadecvat sau întârziat de hidraøi de carbon
- crešterea utilizãrii periferice a glucozei datoritã efortului fizic.

Simpomele cel mai frecvent prezente ale hipoglicemiilor pot fi clasificate în
autonome (cele care produc "avertizarea" pacientului) ši neuroglicopenice
(consecinøa privãrii neuronilor de "combustibilul" lor esenøial, glucoza)
(tabelul 15.1)

Tabelul 15.1. Simptomele hipoglicemiilor (3).

În formele severe de hipoglicemie pot fi prezente semne de decerebrare,
decorticare, hemiplegii tranzitorii, mišcãri coreoatetozice, convulsii genera-
lizate sau focale.

Din punctul de vedere al severitãøii lor, hipoglicemiile se clasificã în:
- ušoare, cu simptome autonome moderate, pentru care pacientul

poate face corecøiile necesare, iar manifestãrile dispar în 10-15 min.



195

- moderate, cu manifestãri autonome ši neuroglicopenice pentru
corectarea cãrora pacientul are de cele mai multe ori nevoie de ajutor.

- severe, cu pierderea cunoštinøei, convulsii ši comã, pentru care este
necesarã administrarea de glucagon sau glucozã intravenos.

Cauzele comune ale hipoglicemiilor la pacienøii trataøi cu insulinã sunt:
- erori în administrarea insulinei:

-inversarea dozelor de insuline prandiale cu cele bazale
-intervale prea mari între administrarea insulinei ši masã
-doze prea mari de insulinã

- insulinoterapia intensivã. În studiul DCCT, frecvenøa hipoglicemiilor
severe a fost de 3 ori mai mare la grupul tratat intensiv faøã de cel tratat
convenøional, 55% dintre hipoglicemii fiind nocturne (4).

- efortul fizic neprevãzut ši crešterea vitezei de absorbøie a insulinei,
dacã ea a fost administratã într-o zonã supusã efortului.

- expunerea la temperaturi înalte care cresc viteza de absorbøie a
insulinei (bãi calde)

- erori alimentare (aport insuficient de hidraøi de carbon, omiterea
gustãrilor).

Fig. 15.1. Frecvenøa hipoglicemiilor severe în diabetul zaharat tip 1 ši
tip 2 sub tratament cu insulinã (3 modif).

DCCT ši SDIS (Stockholm Diabetes Intervention Study) = diabet tip 1
UKPDS, VA CSDM si VA IIP (Veteran Administration cooperative studies) = 
diabet tip 2
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Hipoglicemiile moderate ši severe sunt urmate de o perioadã de insuli-
norezistenøã (prin acøiunea hormonilor de contrareglare), care poate dura pânã
la 10 ore sau chiar mai mult, ceea ce necesitã crešterea dozelor la admi-
nistrãrile ulterioare, ši în nici un caz omiterea lor (2).

Hipoglicemiile nocturne (de cele mai multe ori nerecunoscute de pacienøi)
pot fi o cauzã a dezechilibrului glicemic ši de pierdere a "sensibilitãøii" la
hipoglicemie. Gustãrile la culcare protejeazã doar parøial pacientul (3).
Automonitorizarea este singura modalitate de recunoaštere a lor.

Hipoglicemiile moderate, repetate sau severe, pot duce la diminuarea sau
chiar lipsa simptomelor vegetative "de alarmã" la episoadele hipoglicemice
ulterioare care devin "hipoglicemii neanunøate" (hypoglicemia unawareness).
Pentru tratamentul pacienøilor cu hipoglicemii neanunøate se poate folosi urmã-
torul algoritm ("regula treilor") (3):

- automonitorizare glicemicã mai frecventã (4-6 ori/zi);
- se crešte cu pânã de trei ori doza de glucide folositã pentru corectarea

hipoglicemiilor (ex. de la 15 g la 45 g);
- primul obiectiv este evitarea oricãrei hipoglicemii timp de trei zile
- urmãtorul obiectiv este evitarea oricãrei hipoglicemii în urmãtoarele trei

sãptãmâni (acest interval pemite de obicei restabilirea perceperii hipoglicemi-
ilor, la cei fãrã neuropatie autonomã). Pentru cei cu neuropatie autonoma
acest interval crešte la 3-6 luni.

Tratamentul hipoglicemiilor se face prin ingerarea a 10-15 g de hidraøi de
carbon rapid absorbabili (zahãr, douã-trei linguriøe dizolvat în apã, sucuri cu
zahãr, ciocolatã), pentru hipoglicemiile ušoare, iar în cazul hipoglicemiilor mo-
derate se continuã cu o gustare de 20-30 g hidraøi de carbon. Este de menøio-
nat faptul cã dulciurile comerciale conøin ši lipide care pot întârzia absorbøia
zaharozei ši folosite prea frecvent pot produce probleme în controlul greutãøii.
De asemenea, încercarea de a corecta de la început o hipoglicemie, chiar
dacã pare ušoarã, numai cu hidraøi de carbon complecši, pâine, biscuiøi, fructe,
poate duce la agravarea simpomelor, tot datoritã absorbøiei întârziate.
Pacienøii, mai ales cei cu hipoglicemii "neanunøate", trebuie sã-ši verifice
glicemia la 15 min. dupã ingestia a 15 g de glucozã ši sã repete ingestia pânã
când glicemia depãšešte 100 mg/dl (regula "15/15" pentru tratamentul
hipoglicemiilor).

Hipoglicemiile severe se trateazã prin administrarea a 1 mg glucagon intra-
muscular sau subcutanat, sau a 50-100 ml glucozã 20%, intravenos. Anturajul
pacientului (familie, colegi) trebuie instruit în ceea ce privešte administrarea
glucagonului.

Repetarea episoadelor de hipoglicemie, mai ales la aceleaši ore, impune
ajustarea dozelor de insulinã, sau schimbarea regimului de insulinoterapie. 

Mai jos sunt redate câteva recomandãri privind modificarea regimului de
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insulinoterapie ši alte intervenøii cu scopul de a reduce frecvenøa hipoglicemiilor (3):
- În primul rând se va avea în vedere eliminarea hipoglicemiilor ši abia apoi

corecøia hiperglicemiilor.
- Administrarea insulinei bazale la culcare ši a celei prandiale la cinã.
- Folosirea dozelor de corecøie (vezi mai sus) însã cu precauøia de a nu

produce suprapuneri cu doza prandiala anterioarã.
- Trecerea de la insuline premixate la amestecuri individualizate, în siringã 
- Se va verifica dacã hipoglicemia este corect tratatã (regula "15/15").
- Se vor ingera gustãri adecvate în caz de eforturi fizice.
- Dacã pacientul îši variazã dozele se va verifica doza totalã pe zi pentru

a recunoašte o variaøie exageratã.
- Se va verifica raportul dintre insulina prandialã ši cea bazalã pentru a

recunoašte eventuale dezechilibre.
- Se va ajusta intervalul dintre injecøia de insulinã ši masã.
- Se va evita administrarea de insuline prandiale la culcare.
- Se va trece, acolo unde este necesar, de la regimuri bazate pe NPH sau

Ultralente la glargin.
- Se va trece, acolo unde este necesar de la regimuri bazate pe insuline

cu duratã scurtã de acøiune la regimuri bazate pe analogi cu acøiune rapidã.
- Se va doza insulina prandialã prospectiv pe baza evaluãrii cantitãøii de

hidraøi de carbon care urmeazã sã fie ingeratã.
- În general se va reduce doza totalã de insulinã cu aprox. 20% atunci când

se trece de la regimuri mai simple la regimuri cu injecøii multiple sau pompa de
insulinã.

- Se va folosi pompa de insulinã pentru pacienøii bine motivaøi ši antrenaøi.
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16. BARIERE PSIHO-SOCIALE ÎN TRATAMENTUL
CU INSULINÃ

Cea mai mare parte a persoanelor cu diabet zaharat tip 2 vor avea nevoie
la un moment dat de insulinã exogenã pentru a atinge obiectivele controlului
glicemic. 

În ciuda faptului cã eficienøa insulinei în a asigura ši menøine un bun control
glicemic la pacienøii cu diabet zaharat de tip 2 a fost indubitabil demonstratã
(1,2) existã o reluctanøã exprimatã, dar ši una tacitã, atât din partea medicilor
cât ši din partea pacienøilor, de a începe tratamentul cu insulinã. Aceastã reluc-
tanøã are ca ši efect, pe termen lung, prelungirea perioadei în care controlul
glicemic este unul nesatisfãcãtor, în cele din urmã crescând riscul apariøiei
complicaøiilor micro ši macrovasculare. Aceasta duce la crešterea costurilor
îngrijirii diabetului, atât pentru sistemul de sãnãtate, dar ši pentru starea de
bine ši calitatea vieøii persoanei cu diabet. 

Reluctanøa de a iniøia insulinoterapia a fost denumitã aderenøã scãzutã la
insulinã sau non-complianøã, cu toate cã acešti termeni nu definesc acest
proces aparte. Ultimii ani au impus în literatura de specialitate conceptul de
"Rezistenøã Psihologicã la Insulinã" (3,4). În momentul de faøã cercetãrile
sunt axate pe clarificarea acelor factori psiho-sociali care contribuie la
crešterea rezistenøei psihologice la insulinã. Au fost concretizate ši verificate
experimental o serie de ipoteze care incriminau factori individuali ai persoanei
cu diabet, precum ši factori ce øin de echipa medicalã sau de mediul social din
care provine persoana. 

REZISTENØA PSIHOLOGICÃ LA INSULINÃ

Rezistenøa psihologicã la insulinã nu este doar un nou concept inventat de
psihologi, ci o realitate. Acest concept încearcã sã defineascã acei factori psi-
hologici ši sociali care interfereazã cu luarea deciziei de a iniøia sau intensifica
tratamentul cu insulinã la pacienøii cu diabet zaharat tip 2 care ar putea bene-
ficia de acest tratament. 

Problematica directã a rezistenøei psihologice la insulinã este abordatã în
mai puøin de 20 de studii exploratorii ši descriptive ale fenomenului. 
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Cel mai mare studiu care vizeazã aspectele psiho-sociale în diabet este
studiul DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs)(5). Acest studiu a fost
iniøiat în 2001 de cãtre compania Novo Nordisk, în colaborare cu Federaøia
Internaøionalã de Diabet. Pânã în prezent studiul a cuprins peste 5000 de
persoane cu diabet ši peste 3800 de persoane care se ocupã de îngrijirea
persoanei cu diabet, din 13 øãri. Rezultatele obøinute pânã în prezent sunt
date de referinøã atunci când se vorbešte de aspecte psiho-sociale în
diabet, inclusiv rezistenøa psihologicã la insulinã. Cu toate acestea, încã nici
un studiu nu propune o metodã de intervenøie validatã štiinøific pentru redu-
cerea rezistenøei psihologice la insulinã. Aceastã lipsã de rãspunsuri este
resimøitã atât de echipa medicalã, dar mai ales de pacienøi.

Din studiile care s-au fãcut pânã acum se poate desprinde faptul cã la
baza acestei rezistenøe psihologice se aflã atât factorii individuali ai pacien-
tului, cât ši factori care øin de medic ši de interacøiunea acestuia cu pacien-
tul. Un alt factor foarte important, foarte puøin discutat în literatura de spe-
cialitate, este influenøa mediului social. Fiecare din acešti factori vor fi dis-
cutaøi pe rând în continuare.

16.1. Factorii psihologici individuali care contribuie la
rezistenøa psihologicã la insulinã

În faøa acestei bariere considerabile în a iniøia tratamentul cu insulinã,
tendinøa generalã a fost de a blama pacientul, de a-l considera "incon-
štient", "iresponsabil" sau, în cel mai bun caz, "non-compliant". Aceastã
reacøie era una de ašteptat, din moment ce nu exista, cel puøin din partea
psihologiei clinice, un rãspuns mai bun, validat experimental. Ultimele
decenii ale secolului trecut au adus o abordare mai îndrãzneaøa ši mai prac-
ticã a rezistenøei psihologice la insulinã, prin implicarea întregii echipe me-
dicale care se ocupã de persoanele cu diabet. Dintre factorii psihologici
incriminaøi, cei mai importanøi ar fi: factorii de personalitate ai persoanei cu
diabet ši factorii cognitivi. 

16.1.1. Factorii de personalitate

A existat tendinøa în psihologia sãnãtãøii de a descrie "portretul psihologic"
al pacientului aderent sau al celui reluctant, din punct de vedere al trãsãturilor
de personalitate. De asemenea, a existat tendinøa de a descrie portretul
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psihologic al persoanei cu diabet. De când s-a stabilit cã nu existã "persona-
litatea diabeticului", cercetãrile au abandonat în mare parte studierea legãturii
dintre personalitate ši adaptarea la diabet. Cu toate cã existã studii care au
examinat personalitatea sau temperamentul ca ši predictor al aderenøei la
tratament, acestea au furnizat date inconsistente (6,7,8). Cauza acestei con-
fuzii este faptul cã doar relativ recent psihologii au cãzut la un consens în ceea
ce privešte principalele trãsãturi de personalitate, respectiv "cei 5 factori" (The
Big Five): extraversiune, agreabilitate, stabilitate emoøionalã, deschiderea spre
experienøe, conštiinciozitate (9). 

Anumite studii au susøinut cã maturizarea egoului (controlul impulsurilor,
dezvoltarea moralã, calitatea relaøiilor interpersonale) sunt asociate cu un mai
bun control metabolic, atât cross-secøional (10) cât ši dupã 4 ani (11).

S-a arãtat de asemenea (12) cã persoanele cu diabet care au deprinderi
sociale mai puøin dezvoltate ši sunt mai rezervaøi emoøional aveau tendinøa sã
bagatelizeze boala ši sã adopte mai degrabã o poziøie pasiv-depresivã.
Aceštia au atitudini ši emoøii negative, precum ši nivele scãzute de indepen-
denøã. Cercetãtorii au arãtat cã indiferent de statusul fiziologic, pacienøii cu
deprinderi sociale mai bine structurate îši pot percepe boala ca fiind controla-
bilã, evitând astfel sentimentele de depresie. Rezistenøa psihologicã la iniøierea
tratamentului cu insulinã ar putea fi crescutã la acei pacienøi care-ši percep
boala ca fiind incontrolabilã ši care, dupã cum aratã studiul citat mai sus, este
mai probabil sã adopte o poziøie pasiv-depresivã faøã de aceastã strategie
terapeuticã. Aceasta este doar o ipotezã, care necesitã verificarea experimen-
talã pentru a avea valoare predictivã ši, mai ales, pentru a putea sugera o
strategie intervenøionalã viabilã.

Dupã cum aratã rezultatele prezentate mai sus, o concluzie constantã este
aceea cã variabilele de personalitate nu pot fi predictibile, în mod izolat, pen-
tru auto-managementul diabetului ši aderenøa la tratament. Trebuie luaøi în
considerare ši aløi factori individuali, dintre care cei mai importanøi în manage-
mentul diabetului, precum ši al altor boli cronice, sunt factorii cognitivi.
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16.1.2. Factori cognitivi

Factorii cognitivi cu impact asupra felului în care persoanele cu diabet
privesc tratamentul cu insulinã sunt: cunoštinøele explicite pe care le au cu
privire la tratament ši consecinøele deciziei de a-l urma sau nu, schema cogni-
tivã care integreazã aceste informaøii explicite în sistemul de valori ši reprezen-
tãri mentale cu privire la sine, boalã, tratament ši prognostic. Acešti factori nu
sunt distincøi, ci sunt inter-relaøionaøi.

CUNOŠTINØE EXPLICITE

Ar pãrea natural sã presupunem cã informaøiile explicite pot avea o influenøã
directã asupra comportamentului. Simøul comun ne sugereazã cã dacã o
persoanã cu diabet zaharat de tip 2 este corect informatã cu privire la
beneficiile, consecinøele ši modul de administrare al insulinei, ar trebui sã
accepte fãrã probleme acest tratament. Realitatea ne aratã însã cã aceasta nu
se întâmplã, cu toate cã informarea corectã se realizezã de cele mai multe ori,
atât direct de câtre medic sau asistentã, dar ši prin intermediul brošurilor de
specialitate. 

De ce aceste informaøii nu au efecte directe asupra comportamentului?
Studiile de psihologia sãnãtãøii au arãtat cã diabetul nu este nici pe departe un
caz singular din acest punct de vedere, ci aceastã lipsã de efect a informaøiilor
se constatã ši în alte domenii, cum ar fi adoptarea de comportamente de risc
(ex: consum de substanøe nocive, conducerea autvehiculelor sub influenøa
alcoolului...), sau neadoptarea comportamentelor protective (ex: protejarea de
boli cu transmitere sexualã, aderenøa la tratamentele medicale...). Este evident
cã în aceste situaøii existã aløi factori care concurã în determinarea comporta-
mentelor ši atitudinilor, pe lângã informaøiile explicite. 

O serie de metaanalize (13, 14) au arãtat cã diferitele tipuri de cunoštinøe
explicite (procedurale sau semantice) sunt predictibile pentru controlul
glicemic la pacienøii cu diabet, precum ši pentru adoptarea comportamentelor
de auto-îngrijire, dar puterea lor predictivã este modestã, coeficienøii ß variind
între 0.14 ši 0.41. 

Aceste date contradictorii sugereazã cel puøin 4 roluri posibile ale cunoš-
tinøelor explicite ale pacienøilor în controlul metabolic ši aderenøa la tratament.

1. Este posibil ca aceste informaøii sã fie complet neimportante, sã conteze
doar acele informaøii minime necesare supravieøuirii.(15).
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2. Cunoštinøele ar putea avea un efect indirect asupra controlului ši
aderenøei, prin intermediul altor variabile. Aceastã ipotezã este parøial susøi-
nutã de studiile (16, 17) care aratã efectul cunoštinøelor asupra convingerilor ši
atitudinilor cu privire la diabet (care vor fi discutate în capitolul urmãtor). 

3. Cunoštinøele pot sã nu aibã un efect pozitiv uniform. Unele studii (18,19)
aratã cã acei pacienøi care au mai multe cunoštinøe explicite despre diabet au
reacøii emoøionale pozitive legate de boalã, atâta vreme cât aceasta este bine
controlatã. Însã în cazul unui control metabolic deficitar (cum este cazul per-
soanelor cu diabet zaharat de tip 2 la care se pune problema trecerii la
insulinoterapie), cei care au mai multe cunoštinøe explicite au efecte
emoøionale negative, comparativ cu cei cu mai puøine cunoštinøe. 

4. Cunoštinøele explicite care se oferã persoanelor cu diabet tip 2 cu un con-
trol metabolic ce ar necesita iniøierea tratamentului cu insulinã sunt neadaptate
cunoštinøelor anterioare pe care aceštia le posedã ši schemei cognitive pe
care persoana o are deja despre propria stare de sãnãtate ši cauzele/con-
secinøele acesteia. În acest caz noile informaøii devin inaplicabile ši fãrã efect
asupra deciziei de a accepta insulinoterapia datoritã faptului cã nu se øine
seama de aceste scheme cognitive anterioare. Noile informaøii sunt ceea ce
psihologia numešte departe de zona proximei dezvoltãri. 

Faptul cã educaøia specificã are efectul de a-i oferi pacientului informaøii
semantice ši procedurale este un fapt indiscutabil. Ceea ce se discutã însã
este efectul acestor informaøii asupra comportamentelor pacientului, asupra
aderenøei la tratament. Studiile au arãtat cã efectul educaøiei asupra controlu-
lui metabolic este minim (20, 21). 

În ciuda acestor date contradictorii ši a relaøiei încã neclare dintre cunoštinøe
ši aderenøa la tratament, asigurarea unei informãri de calitate este un prim pas
necesar atunci când se dorešte trecerea la insulinoterapie la persoanele cu
diabet zaharat de tip 2, dar ši în alte intervenøii terapeutice (22).

SCHEMA COGNITIVÃ: REPREZENTAREA
MENTALÃ A BOLII

Dintre factorii cognitivi, cei mai importanøi ši cu cea mai mare valoare pre-
dictivã a comportamentului sunt schemele cognitive.
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O schemã cognitivã poate fi definitã, în general, ca fiind "o structurã cog-
nitivã ce reprezintã cunoštinøele despre un concept sau un stimul, inclusiv
atributele sale ši relaøia dintre aceste atribute" (23). Reprezentarea este o
reflectare subiectivã a unei realitãøi exterioare. 

Schema include atât cunoštinøe implicite, cât ši explicite. Un anumit tip de
scheme cognitive sunt reprezentãrile cu privire la boalã, inclusiv convingeri,
emoøii, cunoštinøe ši experienøe personale. Reprezentarea mentalã a bolii are
funcøii de stocare a informaøiilor, de relaøionare a itemilor de informaøie seman-
ticã cu cei de informaøie episodicã (informaøii provenite din experienøe prac-
tice), precum ši ghidarea procesãrilor informaøiilor noi despre boalã ši trata-
ment ši planificarea comportamentelor legate de boalã (24). 

Psihologia a generat multe teorii care sã explice într-un mod coerent influ-
enøa cogniøiilor asupra atitudinilor ši comportamentelor în sãnãtate ši boalã.
Vom prezenta pe scurt cele mai populare modele teoretice, fãrã a avea
pretenøia de a le trata exhaustiv, apoi felul în care acestea ar putea constitui un
suport explicativ pentru rezistenøa psihologicã la insulinã. 

TEORII EXPLICATIVE ÎN STUDIUL COGNIØIILOR

Cele mai populare modele teoretice, cu o susøinere empiricã considerabilã,
sunt teoriile social-cognitive ši modelele auto-reglãrii. 

Teoriile social-cognitive sunt paradigme teoretice care au aceeaši
asumpøie, cã atitudinile ši credinøele sunt principalii determinanøi ai comporta-
mentului. Cele mai importante modele social-cognitive sunt: Modelul
Convingerilor despre Sãnãtate (The Health Belief Model HBM) (25), Teoria
Acøiunilor Raøionale (The Theory of Reasoned Action, TRA) (26), Teoria
Comportamentului Planificat (The Theory of Planned Behavior, TPB) (27).

Modelul convingerilor despre Sãnãtate (HBM) susøine cã probabilitatea
ca cineva sã adopte un anumit comportament depinde de convingerile per-
sonale despre pericolul perceput (gravitatea perceputã a ameninøãrii asupra
sãnãtãøii ši auto vulnerabilitatea perceputã), despre boalã ši riscurile/ benefici-
ile de a adopta acøiunile recomandate. Acest model a fost conceput mai ales
pentru a explica implicarea în comportamente preventive. HBM are anumite
limite: nu include faza de intenøie comportamentalã ši nu specificã relaøia
dintre factorii sociali (ex: cãutarea aprobãrii din partea altora) ši comporta-
mente (28). În diabet, suportul acestui model este încã sub semnul întrebãrii
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(29). Relaøia dintre convingerile despre sãnãtate ši aderenøã nu a fost încã sufi-
cient demonstratã pentru a se dovedi un bun predictor clinic. Este posibil ca
aceste convingeri sã fie în permanentã schimbare, în funcøie de noile cunoš-
tinøe semantice sau episodice achiziøionate, sau relaøia dintre aceste convingeri
ši adoptarea anumitor comportamente specifice sã nu fie una staticã, ci mai
degrabã una dinamicã (29).

Teoria Acøiunilor Raøionale (TRA) a fost elaboratã pentru a studia relaøia
dintre acøiuni ši atitudini, nu neapãrat în contextul sãnãtãøii, cu toate cã a fost
foarte mult folosit în acest domeniu de cercetare. Principala contribuøie a aces-
tui model este introducerea conceptului de intenøie, care precede ši poate fi un
predictor pentru comportament. Intenøiile sunt determinate de atitudini cu privire
la un anumit comportament ši normele subiective cu privire la acel comporta-
ment.  

Teoria Comportamentului Planificat (TPB) aduce nou controlul comporta-
mental perceput (mãsura în care o persoanã simte cã a adopta un anumit com-
portament este în limitele controlului propriu) ši obstacolele percepute.
Conceptul de control comportamental este considerat a fi similar cu conceptul
de auto-eficacitate introdus de Bandura (30). În TPB, atitudinile ši normele
subiective îši exercitã influenøa asupra comportamentului în mod indirect, prin
intermediul efectului pe care-l au asupra intenøiilor.  

Modelele auto-reglãrii sunt: Modelul Auto-Reglãrii la Boalã (The Self-
Regulation Model of Illness), (24), Modelul Bunului Simø (Common Sense
Model of Illness) (31). Acestea au ca ši punct central conceptul de auto-reglare
care se referã la gânduri, sentimente, acøiuni auto-generate, care sunt planifi-
cate ši adaptate atingerii scopurilor personale. Aceasta este o definiøie proce-
sualã, diferitã de acelea care descriu o singurã trãsãturã, abilitate sau stadiu. O
definiøie procesualã poate explica de ce o persoanã poate sã-ši auto-regleze
comportamentul într-o anumitã situaøie, dar nu ši în alte situaøii, pattern deseori
întâlnit în adaptarea la bolile cronice (ex: poate sã menøinã un comportament
alimentar sãnãtos, dar nu reušešte sã renunøe la fumat). 

Modelul Auto-Reglãrii la Boalã se bazeazã pe asumpøia conform cãreia
pacientul este un rezolvitor activ de probleme, iar ameninøãrile asupra sãnãtãøii
reprezintã o problemã. Din acest punct de vedere, comportamentele legate de
sãnãtate sunt de fapt încercãri de a stabili legãtura dintre statusul de sãnãtate
curent ši cel dorit/ideal. Rãspunsul particular de coping al pacientului este influ-
enøat de cogniøiile cu privire la boalã ši de experienøa personalã a persoanei cu
simptomele specifice. Leventhal sugereazã 3 niveluri de rãspuns la boalã:
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- reprezentarea cognitivã a ameninøãrii asupra stãrii de sãnãtate, generatã
de stimuli interni sau externi

- dezvoltarea ši implementarea unui plan de acøiune

- evaluarea rezultatelor comportamentelor. 

Toate cele 3 stadii de rãspuns apar în paralel la nivel cognitiv ši emoøional,
ši sunt influenøate de interacøiunile dinamice dintre ele.

Acest model subliniazã importanøa experienøei concrete cu diferitele
simptome. Sugereazã cã aceste experienøe concrete sunt mai puternici deter-
minanøi ai comportamentelor decât ideile abstracte, aceasta fiind diferenøa
majorã dintre acest model ši cele social-cognitive prezentate anterior. Din
punctul de vedere al perspectivei auto-reglãrii, existã 2 aspecte importante ale
reprezentãrilor:

- conøinutul reprezentãrii

- structura reprezentãrii (organizarea cognitivã) bolii. Leventhal propune 5
domenii de reprezentare a bolii: identitatea acesteia, cauza, consecinøele bolii,
evoluøia ši tratamentul. 

Conøinutul reprezentãrilor cu privire la o anumitã boalã diferã de la o per-
soanã la alta, dar cele 5 componente în care este organizatã reprezentarea
sunt stabile. Reprezentarea pe cele 5 dimensiuni ghidezã alegerea proce-
durilor de acøiune, precum ši alegerea criteriilor de evaluare a eficienøei proce-
durale. 

Modelul Bunului Simø este construit pe Modelul Auto-Reglãrii la Boalã, dar
aduce nou: 

- Fiecare variabilã din cele 5 (identitatea bolii/simptomului, cauza, con-
secinøele, evoluøia ši tratamentul) este reprezentatã sub 2 forme: atât seman-
tic (eticheta lingvisticã a simptomului sau a bolii), dar ši experienøial (reprezen-
tãri concrete, din contactele personale cu situaøia respectivã/simptomul). 

- Recunoašterea rolului jucat de sistemul sinelui în adaptarea la boalã.
Sinele este definit ca o structurã informaøionalã complexã, legatã de o
reprezentare complexã a unui set de proceduri. Reprezentarea sinelui are de
asemenea dimensiuni cum ar fi: evoluøie, cauze, consecinøe, control. Sinele
poate influenøa direct scopurile ši strategiile de rezolvare de probleme (31). De
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asemenea, CSM descrie felul în care reprezentarea despre sine este recon-
struitã atunci când persoana se confruntã cu o boalã cronicã. Majoritatea
bolilor sunt limitate în timp, ši pot fi abordate cu un repertoriu clasic de trata-
mente, dar în cazul bolilor cronice, cum este diabetul, problemele cu care se
confruntã pacientul sunt experienøiate atât ca fiind intruzive, cât ši ca fiind de
lungã duratã. În aceste condiøii auto-reglarea poate presupune ši modificarea,
reorganizarea ši reconstruirea reprezentãrilor despre sine, ši crearea de noi
identitãøi ši sisteme procedurale. 

- Recunoašterea influenøei mediului social asupra proceselor de adaptare la
boalã. Interacøiunea dintre persoana care suferã de o boalã cronicã ši mediul
sãu social nu este întotdeauna plãcutã, diferenøele de perspective ši scopuri
putând genera sentimentul de alienare. Problema stigmatizãrii sociale, de care
suferã multe persoane care au o boalã cronicã, a fost abordatã mai pe larg de
Jones ši colaboratorii (32). Reøeaua socialã a individului joacã un rol foarte
important în determinarea formãrii unei reprezentãri denigrante sau pozitive
asupra sinelui, aceasta din urmã putând influenøa gradul de implicare în diferite
comportamente de auto-îngrijire. 

APLICAREA MODELELOR TEORETICE ÎN STUDIUL
REZISTENØEI PSIHOLOGICE LA INSULINÃ

Cercetãrile asupra convingerilor ši reprezentãrilor persoanelor cu diabet cu
privire la boala lor au fost conduse sub diferite accepøiuni teoretice, majoritatea
putând fi cuprinse în modelul lui Leventhal de auto-reglare la boalã. Din aces-
te motive prezentarea ce urmeazã va fi organizatã în abordarea celor 5 dimen-
siuni ale reprezentãrii bolii, respectiv modul în care pacienøii îši reprezintã iden-
titatea bolii/simptomelor specifice, cauza acestora, evoluøia în timp a bolii,
tratamentul ši consecinøele acestuia.
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REPREZENTÃRI ALE IDENTITÃØII BOLII/SIMPTOMELOR

Reprezentarea identitãøii simptomelor la persoanele cu diabet poate fi un
factor determinant al deciziilor comportamentale ale acestora cu privire la
boala lor. Majoritatea pacienøilor susøin cã ei pot sã recunoascã atât
hipoglicemiile (cu manifestãri mai evidente), dar ši hiperglicemiile. De
asemenea, pentru a preveni complicaøiile pe termen lung, persoanele cu dia-
bet sunt stimulate/încurajate sã se implice în diferite activitãøi, care nu sunt
stimulate de simptome specifice (ex: controlul ši îngrijirea picioarelor, con-
trolul periodic al ochilor), ci de cunoštinøe ši convingeri cã aceste comporta-
mente pot avea rol preventiv asupra complicaøiilor. În acest caz convingerile
ši atitudinile faøã de boalã au un rol crucial în angajarea în comportamente
de auto-îngrijire, atâta vreme cât nu existã simptom prompter specific (17).

Aceste date sugereazã faptul cã perceperea ši reprezentarea simptomelor
în diabet au un rol important atât la debutul bolii, dar ši în managementul ei
de zi cu zi. Existã cercetãri calitative (33, 34, 35) care studiazã acest aspect
în diferite populaøii, care au demonstrat legãtura dintre reprezentarea men-
talã a originii/identitãøii diabetului ši implicarea în activitãøile de auto-îngrijire
a bolii. 

În ceea ce privešte momentul în care se recomandã începerea insulinote-
rapiei la pacienøii cu diabet zaharat de tip 2, de cele mai multe ori acest
moment nu este însoøit de simptome specifice. Dacã luãm în considerare
acest aspect, al trãirii subiective al simptomatologiei, diabetul poate fi con-
siderat o boalã aparte, deoarece caracteristica esenøialã a acestei boli,
respectiv crešterea glicemiei iar apoi modificarea nivelului glicemic, sunt
modificãri fiziologice care nu provoacã întotdeauna simptomele specifice
unei boli (ex: durere, inabilitãøi specifice). În cele mai multe din cazurile în
care este necesarã trecerea unei persoane de la terapia oralã la insulinote-
rapie, pacientul nu resimte anumite simptome specifice ale crešterii
glicemiei. În cazul în care luãm în considerare modelul de auto-reglare la
boalã, propus de Leventhal, în care un factor determinant major al compor-
tamentelor în boalã este experienøierea unor simptome, atunci rezistenøa psi-
hologicã la insulinã ar putea fi explicatã tocmai prin lipsa acestor simptome.
Existã însã unii pacienøi care resimt în mod neplãcut crešterile glicemiei, mai
ales când acestea sunt de duratã. Sunt acešti pacienøi o categorie care
aceptã mai ušor insulinoterapia? În reprezentarea mentalã a bolii devin mai
activate posibilele complicaøii în cazul unui control glicemic nesatisfãcãtor la
persoanele care resimt subiectiv simptomele hiperglicemiei? Anumite studii 

(36, 37) susøin aceastã ipotezã, conform cãreia cei care experienøeazã
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simptomele subiective ale hiperglicemiei acceptã mai ušor tratametul cu
insulinã decât cei care nu au aceste simptome.

REPREZENTÃRI ALE CAUZEI BOLII / SIMPTOMELOR

Convingerile despre cauza bolii au fost studiate din perspectiva teoriei
atribuøionale. Teoria atribuøionalã clasificã aceste convingeri despre starea de
sãnãtate în atribuiri interne ("starea mi se datorezã") sau externe ("nu eu sunt
responsabil de situaøia în care mã aflu, ci soarta, aløii...etc") care variazã în
funcøie de stabilitatea ši/sau globalitatea lor. Atribuiri interne cu privire la cauza
diabetului pot atrage dupã sine efecte emoøionale negative datorate auto-
blamãrii, pe când atribuirile externe localizeazã cauza înafara persoanei (17). 

Una din caracteristicile acestor reprezentãri, documentate în diferite medii
culturale, este atribuirea bolii excesului de zahãr din alimentaøie. 

Exemple: 

"Diabetul vine din mâncat prea mult zahãr, dulciuri, sucuri..." (adult de
origine italianã din Conneticut, studiu calitativ realizat de Weller ši colaboratorii
38)

"Diabet înseamnã cã ai zahãr" (adult afro-american din zona ruralã, studiu
realizat de Schroling ši colaboratorii (39).

Un alt factor etiologic al diabetului ce apare în reprezentarea cauzei la per-
soane din medii culturale diferite, menøionat în literaturã, este prezenøa unui
virus.

Exemplu:

"Orice boalã trebuie sã aibã la bazã un virus. Atâta timp cât e acolo,
urina nu va fi normalã" (adult din comunitatea bangladezã a Londrei, studiu
realizat de Greenhalgh ši colaboratorii (33).

Aløi factori ce apar în reprezentarea mentalã a cauzei diabetului, menøionaøi
în literaturã, sunt: ereditatea, stresul, soarta sau chiar pedeapsã divinã. 

Dacã vorbim de momentul în care medicul decide ši propune persoanei cu
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diabet tip 2 tratamentul cu insulinã, felul în care persoana îši reprezintã
cauzele acestei situaøii poate constitui un factor determinant al deciziei aces-
tuia de a urma sau nu indicaøia medicalã.

Reprezentãri pseudo-štiinøifice ale cauzei
necesitãøii insulinei

Una dintre cele mai frecvente reprezentãri documentate pânã în prezent
este reprezentarea pseudo-štiinøificã a necesitãøii tratamentului cu insulinã.
Aceste reprezentãri sunt importante nu atât prin valoarea lor de adevãr, dar
mai ales prin coerenøa cu care persoana îši poate sau nu explica aceastã stare
de sãnãtate.

deja pancreasu' meu nu mai are capacitatea sã dea insulina, înseamnã
cã noi trebuie sã îl ajutãm, sã îi dãm noi insulina. (adult din studiul realizat
la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice, Cluj-Napoca (37)

Persoanele care au reprezentãri pseudo-štiinøifice ale acestei condiøii de a
necesita începerea insulinoterapiei sunt pacienøi care e mai probabil sã
accepte, mai devreme sau mai târziu, începerea tratamentului. Aceasta nu se
dorešte a fi neapãrat o explicaøie cauzalã. Cauzele pot sta în faptul cã acešti
pacienøi au cãutat justificãri "štiinøifice" pentru alegerea lor, sau au selectat
informaøiile štiinøifice dintre cele pe care le-au primit din diverse surse. Faptul
cã alte persoane nu au dat astfel de explicaøii nu este un motiv sã credem cã
nu au aceste reprezentãri, ci probabil au considerat cã nu este important sã le
expunã sau existã informaøii concurente care devin mai activate. 

De asemenea, din spectrul reprezentãrilor pseudo-štiinøifice fac parte ši
acele explicaøii care invocã hiperglicemia ca ši cauzã a necesitãøii iniøierii
insulinoterapiei. Pacienøii cu diabet sunt învãøaøi cã valorile glicemice mari sunt
semnul cã boala nu evolueazã satisfãcãtor. Valoarea exactã de la care
pacienøii "ar trebui" sã se îngrijoreze nu este exact precizatã, deoarece obiec-
tivele controlului metabolic depind ši de aløi factori. Standardele glicemice pro-
puse de ghidurile de specialitate sunt greu de atins, ele nefiind un obiectiv pri-
mordial atunci când costurile atingerii acestui echilibru sunt mai mari decât
beneficiile. Pe lângã aceste considerente practice, se adaugã considerentele
financiare, respectiv imposibilitatea majoritãøii pacienøilor de a-ši automonito-
riza glicemiile, condiøie necesarã atingerii unui nivel glicemic satisfãcãtor.
Astfel, majoritatea persoanelor cu diabet îši fixeazã standarde proprii în funcøie
de care decid cã diabetul este satisfãcãtor sau nesatisfãcãtor echilibrat. 
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M-am øinut pânã în urmã cu 2 ani, pâna la nivelele de 160, 170… oare-
cum acceptabil. (adult din studiul realizat la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli
Metabolice, Cluj-Napoca (37)

Persoanele care au anumite standarde cu privire la nivelul glicemiei, indifer-
ent cã acestea sunt cele dorite de medic sau reprezintã standarde personale,
se îngrijoreazã atunci când observã cã terapia pe care o urmeazã nu le
îndeplinešte ašteptãrile. Cauzele pentru care ei considerã importantã atin-
gerea acestor standarde sunt de cele mai multe ori prevenirea complicaøiilor,
dar existã ši pacienøi care doresc atingerea acestor standarde prin comparaøie
cu aløi bolnavi, prin analogii cu alte tulburãri (ex: nivelul tensiunii arteriale), fãrã
sã aibã o reprezentare exactã a consecinøelor. Cu toate acestea, fixarea în
mod explicit a standardelor glicemice, împreunã cu pacientul, poate fi un fac-
tor care sã creascã aderenøa la intensificarea / modificarea terapiei, atunci
când aceste standarde nu sunt îndeplinite. 

Pacienøii care nu au aceste standarde clar exprimate, este mai probabil sã
nu considere cã sunt necesare mãsuri de schimbare în tratament, respectiv e
mai probabil sã dezvolte rezistenøa psihologicã la insulinã:

deja insulinã? Si nici n-a fost aša de mare glicemia, vã spun, sub 250. 

Mie ce mi-i glicemia 200, ce mi-i 300? Tot acolo îs ši cu una ši cu alta.
(adult din studiul realizat la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice,
Cluj-Napoca (37)

INSULINOTERAPIA CA EŠEC PERSONAL

Aderenøa scãzutã la tratament, respectiv la terapia oralã, dar mai ales mo-
dificãri în stilul de viaøã (controlul alimentaøiei, exerciøiului fizic) sunt vãzute de
muløi pacienøi ca fiind cauza pentru care au ajuns la necesitatea administrãrii
insulinei. Acest aspect este unul foarte complex, pentru cã, în realitate, o bunã
aderenøã la tratament poate eficientiza activitatea pancreasului, ši astfel sã
prelungeascã durata de timp în care diabetul poate fi controlat prin terapie
oralã ši alimentaøie echilibratã. Pe de altã parte necesitatea administrãrii de
insulinã la persoanele cu diabet de tip 2 este definitã chiar ca un stadiu evolu-
tiv al bolii (41). Din acest punct de vedere, aderenøa la terapia oralã ši la reco-
mandãrile nutriøionale nu este nici pe departe unicul factor rãspunzãtor pentru
necesitatea insulinoterapiei la un moment dat. 

Foarte multe persoane cu diabet tip 2 se auto-blameazã pentru
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aceastã situaøie, în care controlul metabolic nesatisfãcãtor impune iniøierea
tratamentului cu insulinã. 

dacã n-ai fost în stare sã te øii de regim, atunci insulina-i de tine. (adult
din studiul realizat la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice,
Cluj-Napoca (37)

Aceste reprezentãri ale aderenøei scãzute ca fiind cauza insulinoterapiei
sunt influenøate de factori diverši. Unul dintre factorii cei mai importanøi care fac
ca insulinoterapia sã fie privitã ca "pedeapsa nonaderenøei" este faptul cã unii
medici folosesc insulinoterapia ca ameninøare pentru a-ši motiva pacienøii sã
respecte recomandãrile. Folosirea insulinei ca pedeapsã pentru non-aderenøã
este un factor documentat ši de alte studii (36,40). 

Aša mi-a zis doamna doctor încã de la început "vezi, cã dacã nu te øii
de la dulce, atunci te bãgãm pe insulinã". (adult din studiul realizat la
Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice, Cluj-Napoca (37)

Consecinøele acestei practici educative a medicilor pot fi apariøia de reacøii
emoøionale negative din partea pacienøilor, auto-blamarea, care pot interveni în
tergiversarea deciziei de a iniøia insulinoterapia. 

Pe de altã parte, un efect indezirabil ši cu consecinøe importante este acela
cã pacienøii rãmân cu impresia cã insulinoterapia, "cauzatã" de non-aderenøã,
poate fi "remediatã" prin crešterea temporarã a aderenøei, respectiv
respectarea mai strictã a regimului alimentar, exerciøiului fizic. Din acest motiv
unii pot refuza insulinoterapia, având aceastã reprezentare a "remedierii" situ-
aøiei, percepute ca fiind grave, de a-ši administra insulinã. Dacã lipsa aderenøei
este cauza, atunci existã ši un remediu al acestei situaøii, respectiv o
respectare mai strictã a ceea ce anterior fusese neglijat. Aceastã reprezentare
a tratamentului cu insulinã ca fiind unul reversibil poate avea consecinøe impor-
tante asupra deciziei pacientului, dar mai ales asupra stãrii sale de sãnãtate. 

Aceastã reprezentare are implicaøii importante în refuzul insulinoterapiei,
pacientul crezând cã poate "remedia" situaøia, cã aceasta este doar una tem-
porarã ši nu una definitivã. 

REPREZENTÃRI ALE TRATAMENTULUI ŠI 
CONSECINØELOR SALE

În investigarea rezistenøei psihologice la insulinã cercetãrile asupra atitu-
dinilor legate de tratament par a fi de o importanøã deosebitã. Studiile asupra
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reprezentãrilor tratatamentului diabetului ši controlului în diabet au fost con-
duse din diferite perspective teoretice. 

Dupã cum au arãtat multe din cercetãrile efectuate pe aceastã temã, atitu-
dinile oamenilor despre medicaøie în general au, pe lângã acel aspect pozitiv,
folositor, ši aspectul negativ, care vizeazã credinøe cu privire la: caracterul adic-
tiv al unor tratamente, perceperea pierderii controlului atunci când prescripøia
medicalã este una rigidã (42). Din acest punct de vedere, insulina poate fi vãzutã
sub acest aspect negativ al dependenøei. Pentru muløi pacienøi rezistenøa psiho-
logicã la insulinã este datoratã acestei atitudini legate de tratament (5,36).

Cercetarea calitativã asupra pacienøilor cu boli cronice a dus la evidenøierea
a 4 categorii de atitudini ale pacienøilor (43):

Tratamentul => o necesitate ("Sãnãtatea mea depinde de acest trata-
ment", "Fãrã el aš putea sã mor")

Tratamentul => o grijã, categorie care se referã la efectele negative ale
medicamentelor

Tratamentul => supralicitat din partea medicilor 

Tratamentul => un rãu general.

Diferitele categorii de atitudini despre tratament sunt predictibile pentru
aderenøa pacienøilor cu boli cronice. Nu existã încã un studiu care sã aplice
acest model la pacienøii cu diabet zaharat tip 2 ši sã explice astfel rezistenøa
psihologicã la insulinã. 

Un studiu calitativ (44) realizat pe pacienøi cu epilepsie aratã cã aceštia îši
adapteazã medicaøia la propriul stil de viaøã. De asemenea, studiul pune în
evidenøã convingerea unora dintre pacienøi cã medicaøia le amintešte în perma-
nenøã faptul cã sunt bolnavi, iar faptul cã reduc medicaøia le dã senzaøia cã boala
se ameliorezã. Aceste date ar putea fi extrapolate la pacienøii cu diabet zaharat
tip 2 care încep insulinoterapia, un tratament care le amintešte în permanenøã
condiøia de bolnav cronic, de "diabetic", aceasta putând fi o altã explicaøie pen-
tru rezistenøa psihologicã la insulinã. De asemenea, trecerea de la o dozã unicã
la doze multiple poate da de asemenea sentimentul cã boala se agraveazã.

Anxietatea legatã de administrarea insulinei este un alt factor conside-
rat determinant în rezistenøa psihologicã la insulinã. Injectarea zilnicã a insu-
linei, precum ši automonitorizarea nivelului glicemiei (acolo unde condiøiile
financiare o permit) sunt esenøiale la pacienøii cu diabet insulino-necesitant în
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vederea menøinerii unui control glicemic adecvat, scãzându-se astfel riscul
apariøiei complicaøiilor. Frica de auto-injectare poate compromite atât controlul
glicemic, cât ši starea de bine a pacientului. Existã studii care aratã cã frica de
auto-injectare este asociatã cu grešeli de administrare ši cu un control glicemic
nesatisfãcãtor (45,46). Dintre cele mai comune manifestãri ale acestei
anxietãøi provocate de auto-injectare, pacienøii declarã (47):

Atunci când trebuie sã-mi administrez insulina:

"Devin agitat", "Devin tensionat", "Mi-e fricã", "Îmi fac tot felul de
griji", "Sunt nervos", "Încerc sã amân momentul", "Mã înfurii". 

Existã studii (48,49) care aratã cã atitudinile pacienøilor faøã de insulinã sunt
atât negative, cât ši pozitive. Atitudinile pozitive se centreazã pe eficienøa trata-
mentului, evitarea complicaøiilor, senzaøia de bine produsã de insulinoterapie.
Atitudinile negative includ "îngrijorãri tehnice": durerea provocatã de injecøie,
tehnica de administrare, simptomele hipoglicemiei, dar ši "îngrijorãri subiec-
tive": senzaøia cã insulinoterapia este semnul agravãrii bolii, eforturile ante-
rioare au dat greš, sau pacientul nu s-a îngrijit conform recomandãrilor medicu-
lui. Aceste atitudini au la bazã experienøa personalã a pacientului, dar ši ceea
ce spun aløi pacienøi, familia, sau echipa medicalã. 

În studiul efectuat de Zambanini ši colaboratorii (50), din 115 pacienøi
insulinotrataøi, 28% aveau anxietate ridicatã cu privire la auto-injectarea insu-
linei, 45% au recunoscut cã încearcã sã evite injectarea, iar 70% nu doreau
sã-ši administreze mai mult de 1, 2 prize pe zi.

Un studiu de referinøã în ceea ce privešte diabet zaharat tip 2 este UKPDS
37(1) care a inclus peste 6000 de pacienøi într-un studiu cross-secøional, apoi
unul longitudinal. Acest studiu a urmãrit efectele pe care le are intensificarea
terapiei antihiperglicemice ši antihipertensive asupra calitãøii vieøii la acešti
pacienøi. Rezultatele au arãtat cã nu existã diferenøe semnificative în ceea ce
privešte calitatea vieøii la loturile cu terapie oralã sau cele cu insulinoterapie,
indiferent de vârsta, comorbiditate sau numãrul de injecøii zilnice. Aceste rezul-
tate au fost confirmate atât de studiul cross-secøional, cât ši de cel longitudinal.
Concluziile autorilor au fost cã "este încurajator faptul cã terapia poate fi datã
în funcøie de recomandãri, fãrã ca medicii sã se îngrijoreze cu privire la
afectarea calitãøii vieøii", prin aceasta aducându-se dovada štiinøificã a faptului
cã dacã ceva împiedicã iniøierea sau intensificarea insulinoterapiei, acest ceva
este de sorginte psihologicã, atât din partea pacientului, dar ši din partea
medicilor. 
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Unele persoane cu diabet zaharat considerã insulinoterapia ca fiind incon-
fortabilã, ši uneori chiar jenantã ši rušinoasã (48). Regimul administrãrii insu-
linei poate implica uneori necesitatea administrãrii unor doze în timpul zilei,
atunci când pacientul se poate afla la servici sau în alte condiøii sociale, aceas-
ta constituind pentru unii un factor important în refuzul sau amânarea începerii
insulinoterapiei. 

Reprezentarea tratamentului ca ši consecinøã a unei
decizii medicale incorecte

Unii considerã cã decizia de iniøiere a insulinoterapiei se datorezã unei
grešeli medicale. 

Este posibil ca decizia medicalã sã se suprapunã peste nište reprezentãri
personale diferite ale bolii ši tratamentului, aceste reprezentãri fiind influenøate
de experienøele directe cu insulinoterapia, de lipsa simptomelor hiperglicemiei,
sau de faptul cã pacienøii nu au fost consultaøi în decizia medicalã. De
asemenea, insulinoterapia este perceputã ca o opøiune personalã a medicului,
nu o necesitate terapeuticã (40). Lipsa reprezentãrilor ši a informaøiilor štiinøi-
fice asupra insulinoterapiei face ca acest tratament sã nu fie înøeles, ši, mai
mult, sã fie considerat o preferinøã a medicului:

poate asta øine într-un fel ši de stilul medicului…la unu-i place cu
insulinã, la unu' cu tablete…

Nu štiu ce sã zic, nu-s foarte convins… tare mi-e mie cã asta e un fel
de modã acum, sã se dea insulinã ši dacã trebuie ši dacã nu.

(aduløi din studiul realizat la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice,
Cluj-Napoca (37)

Un nou impediment pe care-l aduce insulinoterapia, în opinia unor pacienøi,
este crešterea frecvenøei / severitãøii hipoglicemiilor. Hipoglicemiile sunt
retrãite subiectiv diferit, de la un pacient la altul. Simptomele cele mai comune
sunt: ameøealã, senzaøia de foame, tremurãturi, transpiraøii abundente, pierderi
ale echilibrului, scãderea puterii de concentrare, tulburãri comportamentale.
De multe ori acestea pot sã aparã atunci când persoanele cu diabet sunt pe
stradã, în mediul social, sau noaptea, în somn. Atunci când apar în mediul
social pot crea o senzaøie de jenã a pacientului, care poate chiar sã cadã.

Pacienøii cu diabet zaharat tip 2 care au fost anterior trataøi cu antidia-
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betice orale este puøin probabil sã fii fãcut vreodatã hipoglicemie, deci
reprezentãrile pe care le au asupra acestei consecinøe a insulinoterapiei
sunt formate în principal datoritã experienøelor altora. Aceasta poate crešte
anxietatea, deoarece situaøia poate pãrea incontrolabilã. Cu toate acestea,
majoritatea hipoglicemiilor sunt predictibile ši dau simptome specifice
care-l stimuleazã pe pacient sã ia mãsurile simple de a ingera carbohidraøi
cu absorbøie rapidã.

Crešterea în greutate este un alt impediment perceput de unii pacienøi,
o consecinøã pe care pacienøii nu au trãit-o personal înainte de începerea
insulinoterapiei, ci au observat-o la aløii. 

Oprobiul mediului social ca ši consecinøã
a insulinoterapiei

Una din temele care apare la majoritatea persoanelor cu diabet zaharat
este frica de reacøia persoanelor din mediul social cu privire la persoana
bolnavului care trebuie sã-ši administreze insulina. Aceastã stigmatizare
este un fenomen documentat de studiile anterioare (32), efect de care
suferã majoritatea bolnavilor cronici. Mediul social influenøeazã întregul pro-
ces de adaptare la boalã ši la cerinøele acesteia. Insulinoterapia este o pro-
cedurã intruzivã în viaøa de zi cu zi a pacientului, fiind un factor ce poate
atrage oprobiul din partea mediului social, uneori chiar discriminare. 

Ce zic ceilaløi care te vãd? Într-un fel e jenant, štiøi, ca ši cum te-ai
spãla pe dinøi în plinã stradã. Mie cred cã mi-ar fi rušine de ceilaløi.

Mai râd unii de tine, cã unii te vãd ca un handicapat, dacã aici ai
ajuns.. ši te privesc poate ca pe un ratat, ca pe un om bolnav rãu. Asta
nu mi-ar plãcea deloc, sã štiøi..

(aduløi din studiul realizat la Centrul de Diabet, Nutriøie ši Boli Metabolice,
Cluj-Napoca (37)

În acest context, reprezentarea insulinoterapiei ca motiv de a atrage
oprobiul celor din jur poate fi un factor determinant în aderenøa la tratament.

Unii pacienøi îši reprezintã cauza pentru care li se indicã insulinoterapia
ca fiind agravarea bolii. Boala este reprezentatã într-o progresie de la "un
pic de diabet" la "diabet mai grav, cu insulinã." În acest context insulina nu
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este un tratament obišnuit, ci un tratament de forøã, în condiøiile agravãrii
bolii (4,5).

Aceastã agravare este reprezentatã stadial, insulina fiind stadiul final, cel
mai grav. Aceastã repezentare este importantã datoritã implicaøiilor pe care
le are asupra modului în care pacienøii îši evaluezã prognosticul. În ciuda
faptului cã la nivelul bunului simø, la orice boalã agravarea implicã un prog-
nostic mai rezervat, în cazul diabetului acest principiu nu se respectã în
realitate. Cu toate acestea, unii pacienøi continuã sã-ši evalueze
prognosticul în funcøie de tratamentul care li s-a prescris.

16. 2. Echipa medicalã ca factor ce contribuie
la rezistenøa psihologicã la insulinã

Acei factori din partea echipei medicale care concurã la apariøia rezistenøei
psihologice la insulinã au fost de asemenea puøin studiaøi. Din cercetãrile efec-
tuate pânã în prezent (36,40,51,52) pe aceastã temã, se pot desprinde urmã-
torii factori:

- modele personale ale medicului cu privire la managementul diabetului.
Studiile au arãtat cã aderenøa pacientului este influenøatã de atitudinile
medicului cu privire la boalã ši cu privire la tratament. De asemenea, s-a arã-
tat cã unul din prognosticele nefavorabile pentru controlul glicemic ši aderenøa
la tratament îl reprezintã schimbarea medicului, tocmai datoritã modelelor
diferite care genereazã atitudini diferite cu privire la boalã ši la tratament 

- frica de a nu-ši înstrãina pacientul, de a nu fi considerat un medic incom-
petent pentru cã nu reušešte echilibrarea diabetului prin alte metode

- felul cum comunicã pacientului decizia medicalã. Acesta este un aspect
foarte important, studiile au arãtat cã pacienøii sunt influenøaøi de atitudinile ši
comportamentele celor din echipa medicalã, în special de medicul specialist.
Uneori medicii folosesc insulinoterapia ca ameninøare, pentru a crešte
aderenøa pacienøilor la terapia oralã ši mai ales la modificãrile de stil de viaøã.
Studiul DAWN (5) aratã cã 52% din speciališti, 60% din medicii generališti,
51% din asistente au recunoscut cã folosesc foarte des insulina ca ameninøare
în condiøii de non-aderenøã la tratamentul anterior. Acest fapt se pare cã este
asociat cu efecte emoøionale negative atunci când se intenøioneazã trecerea la
insulinã, deoarece pacienøii se auto-blameazã excesiv ši inutil ši, mai mult
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decât atât, refuzã insulina la gândul cã dacã în continuare vor respecta mai
bine dieta sau recomandãrile cu privire la activitatea fizicã, insulinoterapia va
putea fi evitatã. 

- lipsa timpului adecvat pentru a instrui pacientul cu privire la tratament. 

- frica cu privire la crešterea frecvenøei hipoglicemiilor ši crešterea în greu-
tate, efecte care apar de multe ori dupã începerea insulinoterapiei 

Un studiu randomizat (53) a arãtat cã aproximativ 45 % dintre diabetologi
erau reluctanøi în a iniøia insulinoterapia la pacienøii cu diabet zaharat de tip 2
datoritã refuzului pacienøilor, frica de hipoglicemiile ulterioare, prezenøa altor
boli care ar contribui la scãderea speranøei de viaøã a pacienøilor. 

Unul din rezultatele cele mai importante ale studiului DAWN este acela care
vizeazã echipa medicalã. Din toøi membrii echipei medicale studiaøi, mai puøin
de jumãtate se simt capabili de a identifica ši evalua nevoile psihologice ale
pacienøilor lor, inclusiv frica legatã de agravarea bolii, frica de hipoglicemie,
stresul sau frica de îngrãšare. 

Atunci când au fost întrebaøi cu privire la iniøierea tratamentului cu insulinã,
42% din membrii echipei medicale au declarat cã preferã sã amâne aceastã
decizie pânã când devine absolut necesar.

Cu toate acestea, existã situaøii în care medicul decide amânarea
insulinoterapiei în urma punerii în balanøã a costurilor ši beneficiilor, con-
statând cã beneficiile iniøierii insulinoterapiei sunt mult mai mici în comparaøie
cu costurile acesteia (de exemplu, la pacienøii foarte în vârstã, la care funcøia
cognitivã este destul de afectatã, care locuiesc singuri ši riscul hipogli-
cemiilor implicã alte efecte adverse, cum ar fi cãzãturi, fracturi, come
hipoglicemice...etc)

16.3. Factori din relaøia medic-pacient care
contribuie la rezistenøa psihologicã la insulinã

Aderenøa la tratamentele medicale este influenøatã puternic de comunicarea
doctor-pacient (54,55,56). Aceste studii se focalizeazã pe discrepanøa dintre
atitudinile medicilor ši cele ale pacienøilor în ceea ce privešte tratamentul, ši
impactul acestor discrepanøe asupra sãnãtãøii pacienøilor. 

Barry (55) a identificat diferenøe semnificative între ceea ce oamenii doresc
sã afle de la medic, ši ceea ce medicul transmite în realitate. Aceste diferenøe
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au un efect negativ asupra aderenøei la tratamentele prescrise, precum ši
asupra frecvenøei controalelor medicale. 

Pacienøii cu diabet s-au dovedit (29) a fi mai interesaøi de efectele pe termen
scurt ale diabetului ši insulinoterapiei (hipoglicemii, creštere în greutate), pe
când medicii sunt mai interesaøi de complicaøiile cronice ale diabetului. Aceste
discrepanøe de atitudine faøã de tratament pot fi cauzele scãderii aderenøei la
tratament ši a refuzului iniøierii insulinoterapiei. 

Un alt factor, amintit deja în paragraful anterior, este prezentarea insulinote-
rapiei ca o pedeapsã pentru o aderenøã scãzutã la terapia oralã ši modificãrile
din stilul de viaøã (36,40). Din aceste motive, pacientul poate percepe situaøia
ca fiind un ešec personal, aceasta având consecinøe emoøionale negative,
inclusiv auto-blamarea. O altã posibilã consecinøã ar fi refuzul insulinei în ideea
cã dacã va respecta în continuare indicaøiile terapeutice, se va putea evita
începerea insulinoterapiei. 

16.4. Bariere sociale în iniøierea tratamentului
cu insulinã

Diabetul este unic, printre celelalte boli cronice, prin gradul ridicat de
responsabilitate pe care pacientul trebuie sã ši-l asume, dar ši prin mãsura în
care boala impune un anumit pattern în vieøile celor afectaøi, acest pattern influ-
enøând felul în care aceštia îši folosesc timpul ši putând sã le limiteze spon-
taneitatea în viaøa socialã. 

Mediul social influenøeazã întregul proces de adaptare la boalã ši la
cerinøele acesteia. Dupã cum a fost menøionat anterior, literatura de speciali-
tate nu a abordat în mod particular modul în care mediul social influenøeazã
atitudinea cu privire la insulinoterapie.

Reøeaua socialã a persoanei care suferã de diabet joacã un rol foarte impor-
tant în formarea unei imagini de sine pozitive, în contextul bolii cronice, sau a
uneia negative. Aceasta la rândul ei influenøeazã aderenøa la tratament ši
calitatea vieøii persoanei. 

Atunci când se iau în considerare schimbãri în tratamentul persoanei cu
diabet, fie cã acestea impun introducerea sau intensificarea terapiei orale,
introducerea sau intensificarea insulinoterapiei, modificãri în stilul alimentar
sau în activitatea fizicã, mediul social, familial ši cultural al persoanei nu poate
fi neglijat. (57). 
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Primii cei mai importanøi stresori care ameninøã resursele de adaptare ale
individului, în general, sunt:

1.  moartea soøului / soøiei

2.  divorøul sau separarea membrilor familiei

3.  închisoarea

4.  moartea unui membru al familiei

5.  îmbolnãviri sau rãniri grave

6.  cãsãtoria

7.  šomajul

8.  reconcilierea cuplului

9.  pensionarea

10. boala unui membru al familiei

11. graviditatea

12. dificultãøi în relaøiile sexuale. 

Dupã cum se poate constata, cei mai muløi dintre stresori provin din sfera
relaøiilor sociale, mai ales a celor familiale. Profesia, un alt factor social, poate
deveni la rândul ei un factor de stres care poate influenøa adaptarea la
cerinøele unei boli cronice. 

Mediul cultural îši pune amprenta asupra comportamentelor, atitudinilor ši
convingerilor individului. Cultura poate fi definitã ca acele valori, semnificaøii ši
norme culturale care sunt învãøate ši transmise în societate. Aceste norme ši
valori influenøeazã semnificativ cogniøiile, emoøiile ši comportamentele, precum
ši setul de soluøii considerate ca fiind acceptabile. Mediul cultural circumscrie
setul de probleme pe care un individ este "normal" sã le aibã la un anumit
moment dat, dar ši setul de soluøii pe care "le poate" adopta (58). Astfel, în
adaptarea la o boalã cronicã cum este diabetul, reacøiile emoøionale ši
comportamntale vizavi de tratament sunt puternic influenøate de circumscrie-
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rile normelor culturale. Studiile pe populaøii diferite (33,37,38,39) au demon-
strat acest lucru. De exemplu, un studiu (39) efectuat într-o comunitate cu
peste 1000 de persoane cu diabet din mediul rural afro-american, a arãtat cã
aderenøa acestora la tratament este puternic influenøatã de felul în care cultura
definešte boala (diabetul este denumit "zahãr") ši remediile oferite de culturã
(apelul la vraci, descântece, ceaiuri…etc). 

De asemenea este cunoscut faptul cã mediul social poate constitui un
suport pentru pacient, în adaptarea acestuia la boalã. 

Astfel, cercetarea efectelor mediului social ši familial este un pas esenøial în
studiul atitudinilor legate de insulinoterapie la persoanele cu diabet zaharat ši
efectelor comportamentale ale acestor atitudini.

SUGESTII PRACTICE

În ciuda faptului cã nu existã încã studii randomizate, cu valoare predictibilã
puternicã, care sã valideze vreo intervenøie specificã pentru reducerea rezis-
tenøei psihologice la insulinã, studiile efectuate pânã acum sugereazã cîteva
strategii intervenøionale:

1. oferirea de informaøii specifice cu privire la evoluøia fiziologicã a diabetu-
lui tip 2 ši la necesitatea administrãrii insulinei. Aceste informaøii trebuie adap-
tate atât limbajului pacientului, cât ši cunoštinøelor sale anterioare despre
aceastã situaøie. Pentru a realiza o adaptare a educaøiei la nevoile specifice ale
pacientului este esenøial sã ascultãm ceea ce crede el despre acest trata-
ment, care sunt reprezentãrile sale cu privire la consecinøele tratamentului cu
insulinã, a costurilor ši beneficiilor percepute ale acestuia.

2. prezentarea cât mai timpurie a tratamentului cu insulinã ca variantã ter-
apeuticã, chiar ši atunci când echilibrul metabolic nu impune iniøierea acestei
terapii. În acest fel se va facilita formarea reprezentãrii tratamentului cu
insulinã ca etapã fireascã, evitându-se astfel auto-blamarea din partea
pacientului.

3. evitarea folosirii tratamentului cu insulinã ca pedeapsã pentru non-
aderenøa la terapia oralã sau recomandãrile privind modificãrile de stil de viaøã.

4. specificarea clarã ši consecventã a valorilor glicemice ale A1c peste care
se impune iniøierea tratamentului cu insulinã. Dacã echipa medicalã îši permite
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o atitudine laxã faøã de aceste standarde, atunci persoana cu diabet va
înøelege mesajul implicit cã aceste standarde sunt doar orientative.

5. în momentul în care terapia cu insulinã a fost propusã ši explicatã unei
persoane cu diabet, acesta trebuie sã primeascã atât mesajul explicit (infor-
maøii despre costuri/beneficii), dar ši mesajul implicit cu privire la importanøa
deciziei. Acei pacienøi care, în urma refuzului insuluinei, sunt chemaøi la con-
trol abia peste 6 luni, primesc implicit mesajul cã insulina este recomandabilã
în cazul lor, dar situaøia nu e chiar atât de importantã, din moment ce medicul
îši permite acest "rãgaz".

6. adaptarea tratamentului la stilul de viaøã al persoanei care va începe
terapia cu insulinã. 

7. oferirea de demonstraøii practice cu dispozitivele de administrare a insu-
linei, urmãrirea persoanei în timp ce manipuleazã singur dispozitivul.

8. facilitarea de interacøiuni cu alte persoane care urmeazã tratamentul cu
insulinã ši care au experienøe pozitive. S-a dovedit cã mesajele care provin din
surse mai "asemãnãtoare" persoanei vizate (sub aspectul problemelor cu care
se confruntã, statusului social) sunt mai persuasive decât cele care provin de
la persoane care nu se confruntã cu o problemã similarã.

9. implicarea persoanei cu diabet în luarea deciziei de schimbare a trata-
mentului. Dacã participã la decizie, šansa de a fi mai implicat în tratament ši
ulterior este mai mare.

10. implicarea persoanelor semnificative din viaøa persoanei cu diabet în
decizia terapeuticã ši managementul bolii.

11. oferirea suportului psihologic, acolo unde condiøiile o permit.

Toate aceste strategii pot pãrea cronofage, însã la o analizã mai atentã se
poate constata cã "investiøia" este mai mult decât profitabilã, atât pentru cos-
turile efective ale îngrijirii persoanei cu diabet, dar mai ales pentru starea de
sãnãtate ši calitatea vieøii acesteia.
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17. EFICACITATEA BAZATÃ PE EVIDENØE A
TRATAMENTULUI CU INSULINÃ

• Eficacitatea insulinoterapiei în tratamentul diabetului zaharat tip 1 este
argumentatã indubitabil de milioanele de vieøi salvate de la introducerea ei în
arsenalul terapeutic.

• În ceea ce privešte eficacitatea clinicã a echilibrãrii glicemice în prevenirea
complicaøiilor tardive prin insulinoterapie, evidenøele au fost aduse de rezul-
tatele studiilor DCCT ši UKPDS (1,2). În ambele studii au fost comparate
strategiile intensive cu cele convenøionale.

• În studiul DCCT, desfãšurat între 1982 ši 1993 pe un lot de 1447 pacienøi,
strategia intensivã a constat în regimul de insulinoterapie cu injecøii multiple
(sau prin perfuzie subcutanatã continuã de insulinã), acesta fiind comparat cu
insulinoterapia convenøionalã. Rezultatele obøinute prin insulinoterapie inten-
sivã au fost o medie a glicemiilor zilnice de 155 mg/dl ši o medie a A1c de
7,2%, faøã de cea de 9% a grupului tratat convenøional. În grupul tratat inten-
siv, rata de apariøie ši de progresie a retinopatiei, nefropatiei ši neuropatiei dia-
betice a fost cu 60% mai redusã decât în grupul tratat convenøional. Efectul
advers cel mai semnificativ al insulionoterapiei intensive a fost o frecvenøã de
3 ori mai mare a hipoglicemiilor severe, comparativ cu grupul tratat con-
venøional. O constatare importantã a unui studiu efectuat la 5 ani dupã
încheierea DCCT este cã prevalenøa retinopatiei diabetice la pacienøii care au
fãcut insulinoterapie intensivã a fost mai micã, chiar dacã o parte dintre ei au
revenit la regimuri convenøionale de tratament între timp. Studiul DCCT a
cuprins ši adolescenøi, la care tratamentul intensiv a dus la scãderea A1c de la
9,76% la 8,06%. 

În analiza eficacitãøii clinice a tratamentului intensiv cu insulinã, fãcutã pe
baza studiului DCCT, trebuie sã se ia în considerare faptul cã pentru realizarea
obiectivelor terapeutice ale acestui grup a fost nevoie de o colaborare strânsã
între pacienøi ši echipe complexe de medici, educatori, dieteticieni ši psihologi.
În tabelul 17.1 este redatã o sintezã a beneficiilor ši riscurilor constatate în
DCCT.
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Tabelul 17.1. Beneficii ši riscuri constatate în DCCT (1,3)

IC = intervalul de confidenøã 95%;  RR = risc relativ

• În studiul UKPDS (2), s-a constatat cã strategia intensivã de tratament cu
insulinã (ca ši cu sulfonilureice sau metformin) a dus la reducerea A1c de la
9,1% la înrolarea în studiu la 7%, media pe durata studiului. În grupul tratat
convenøional, în care ajustãrile terapeutice s-au fãcut numai dacã glicemiile au
depãšit 270 mg/dl, media hemoglobinelor glicate a fost 7,9%. Incidenøa com-
plicaøiilor microvasculare a fost cu 25% mai micã în grupul tratat intensiv.

Una din concluziile importante ale studiului UKPDS a fost ši aceea cã trata-
mentul cu insulinã la pacienøii cu diabet zaharat tip 2 nu a dus la o creštere a
morbiditãøii sau a mortalitãøii prin cauze cardiovasculare, care sã poatã fi
atribuitã administrãrii de insulinã exogenã, aša cum sugeraserã unele studii
observaøionale anterioare.

• Eficacitatea tratamentului cu insulinã în faza acutã a infarctului miocardic
la pacienøii cu diabet zaharat tip 2 a fost demonstratã în studiul DIGAMI
(Diabetes Mellitus Insulin-Infusion in Acute Myocardial Infarction) (5).
Tratamentul cu insulinã a constat în administrarea în faza acutã a infarctului a
unei perfuzii continue cu glucozã ši insulinã, urmãrindu-se menøinerea glicemi-
ilor în limite apropiate de normal, iar ulterior sub forma regimului cu injecøii mul-
tiple timp de cel puøin 3 luni. La grupul de control s-a continuat medicaøia
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hipoglicemiantã oralã anterioarã. La 3 luni, media A1c a fost de 7,1% în grupul
tratat cu insulinã ši de 7,57% la grupul de control; iar la 1 an, valorile au fost
de 7,3%, respectiv de 7,6%. Mortalitatea la 1 an în grupul tratat cu insulinã a
fost cu 29% mai micã faøã de grupul de control (18,6% faøã de 26,1%), iar la 3
ani a fost de 33% în grupul tratat cu insulinã în faza acutã a infarctului mio-
cardic ši de 44% în grupul de control.

• Eficacitatea clinicã a administrãrii insulinei la pacienøii aflaøi în stãri critice
(postoperator, ventilaøi mecanic) a fost demonstratã într-un studiu recent (6).
Insulina a fost administratã acelor pacienøi care au avut glicemii bazale mai
mari de 110 mg/dl, chiar dacã nu aveau un diagnostic anterior de diabet
zaharat. Obiectivul terapeutic a fost menøinerea glicemiei între 80 ši 110 mg/dl.
La grupul de control, s-a administrat insulinã numai dacã glicemia a depãšit
215 mg/dl, iar obiectivul terapeutic a fost menøinerea acesteia între 180 ši 200
mg/dl. Mortalitatea pacienøilor trataøi intensiv cu insulinã pe durata stãrii critice,
adicã a internãrii în unitatea coronarianã intensivã, a fost de 4,6%, iar a celor
trataøi convenøional, de 8%. Pe durata întregii spitalizãri, mortalitatea
pacienøilor trataøi intensiv a fost cu 34% mai micã decât cea a pacienøilor trataøi
convenøional.

• Eficacitatea clinicã a administrãrii insulinei la pacientele cu diabet ges-
taøional, la care obiectivele glicemice nu au fost realizate prin terapie nutriøion-
alã, evaluatã prin reducerea mortalitãøii fetale intrauterine, a accidentelor
obstetricale, a reducerii incidenøei macrosomiei fetale ši a mortalitãøii perina-
tale, a fost convingãtor demonstratã (7).
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18. PROBLEME SOCIO-ECONOMICE ÎN
TRATAMENTUL CU INSULINÃ

Mai muløi factori pot fi invocaøi în a explica crešterea considerabilã în ultimii
ani a numãrului studiilor privind costurile îngrijirii diabetului zaharat (1):

• Crešterea generalã a costurilor asistenøei medicale. Crešterile de costuri
în acest sector au fost mai rapide decât în oricare altul (2)

• Limitarea resurselor financiare alocate acestui sector în cadrul politicilor
bugetare naøionale

• Crešterea generalã a speranøei de viaøã
• Crešterea epidemicã a prevalenøei diabetului zaharat ši a complicaøiilor lui
• Dezvoltarea unor metode noi de screening ši tratament ši necesitatea ca

eficienøa ši eficacitatea lor sã fie evaluatã
• Diversificarea problemelor de accesibilitate a pacienøilor cu diabet la

serviciile de îngrijire
• Necesitatea evaluãrii costurilor îngrijirii cu scopul luãrii deciziilor privind

politica de alocare a resurselor

Analiza economicã a resurselor cheltuite ši a celor necesare se poate face
în mai multe moduri:

• Descriptiv, adicã analiza detaliatã a resurselor cheltuite sau a con-
secinøelor diabetului zaharat evaluate în termeni economici ca " pierderi"

• Evaluativ, prin calcularea raportului cost-eficienøã al tratamentului ši al
procedurilor de screening ši diagnostic

• Explicativ, prin analizarea modului adecvat sau nu de alocare a
resurselor pentru îngrijirea diabetului zaharat

Deši unii pot avea dubii asupra necesitãøii morale ca medicii ši ceilaløi pro-
fesioništi din asistenøa medicalã sã utilizeze raøionamentele de cost-eficienøã
în activitatea lor, acestea pot fi atenuate dacã se øine cont de faptul cã, pentru
binele pacientului urmãtor, asistenøa acordatã pacientului actual trebuie sã
fie eficientã ši din punct de vedere al costurilor (3). Din pãcate, abordãrile ide-
aliste ("hippocratice") ale acestei probleme se izbesc de o realitate axiomaticã
ši anume cã oricât de mari ar fi resursele financiare (individuale sau la nivel de
grup), cheltuieli mai mari într-un anumit scop înseamnã reducerea cheltuielilor
pentru alt scop.

Modul în care se alocã fondurile într-un sistem de asigurãri pentru sãnãtate
bazat pe solidaritate socialã (cum este cel adoptat în øara noastrã), este o
problemã de politicã, care înseamnã puncte de vedere diferite, al beneficiaru-
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lui (pacientul), al plãtitorului (casele de asigurãri), al ordonatorilor de credite
(Ministerul Sãnãtãøii ši Familiei, Direcøiile de Sãnãtate Publicã, spitalele) ši nu
în ultimul rând, al celor care aplicã aceastã politicã ši anume cadrele medicale,
puncte de vedere care ar trebui sã fie armonizate tocmai cu metodele politicii.

Costurile îngrijirii pacienøilor cu diabet zaharat sunt de trei tipuri:
• Costuri directe. Acestea sunt cel mai ušor de evaluat pentru cã se referã

la aspecte concrete cum sunt: costul medicamentelor (al farmacoterapiei), al
serviciilor medicale prin internare ši ambulatorii ši al examinãrilor paraclinice.
Costurile directe au ši o componentã "nemedicalã", mai puøin evaluatã pânã
acum, care cuprinde, printre altele, costurile îngrijirii acasã a copiilor cu diabet
zaharat, costul transportului pacienøilor la unitãøile medicale pentru consulturi
sau evaluãrile periodice.

• Costurile indirecte ("costuri de productivitate") sunt cele produse de
absenteismul profesional, pensionarea precoce, îngrijirea persoanelor cu han-
dicap, mortalitatea precoce. În evaluarea acestor costuri se folosešte fie meto-
da "capitalului uman", care exprimã în termeni economici capacitatea unui indi-
vid de a realiza venituri într-o anume perioada de timp, fie metoda estimarii
"dorinøei de a plãti" (willingness-to-pay) a unui individ pentru a reduce un
potenøial risc (3).

• Costurile psiho-sociale ("intangibile"), sunt cel mai dificil de evaluat, ele
reprezentând estimarea consecinøelor scãderii calitãøii vieøii pacienøilor (prin
anxietate, incertitudine, stress, timp alocat autoîngrijirii).

Numeroase studii publicate în ultimii ani au oferit date privind costurile îngri-
jirii diabetului zaharat. În interpretarea acestor date este necesar sã se øinã
cont de caracteristici naøionale importante ca produsul intern brut, populaøia,
prevalenøa diabetului zaharat, politica de alocare a resurselor bugetare. În
tabelul 18.1 sunt redate costuri directe ale îngrijirii pacienøilor cu diabet zaharat
în câteva øãri europene ši SUA:

Tabelul 18.1. Costuri directe ale îngrijirii pacienøilor cu
diabet zaharat (1,4)
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În SUA, costurile serviciilor medicale ambulatorii pentru pacienøii cu diabet
zaharat au crescut de la 400 mil. USD în 1973 la 11 mld. în 1992, iar cele prin
internare, de la 800 mil. la 65 mld. în aceeaši perioadã (2). În schimb, proporøia
din costurile directe care revenea farmacoterapiei a scãzut de la 14% în 1973
la 3% în 1992. 

În studiul CODE-2 (Cost of Diabetes in Europe - type 2 diabetes study -
1998), în care au fost incluši 7000 de pacienøi din 8 øãri europene (Belgia,
Franøa, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia ši Anglia), s-a constatat cã:
costurile directe pentru îngrijirea celor 10 milioane de pacienøi cu diabet
zaharat tip 2 din aceste øãri se cifreazã la aprox. 29 mld. Euro, din care 55%
revin costurilor pentru spitalizare, 18% pentru asistenøa ambulatorie, 7% pen-
tru medicaøia specificã hipoglicemiantã ši 21% pentru alte medicamente (4).

În tabelul 18.2. sunt redate costurile tratamentului cu insulinã ši preparate
orale în câteva øãri mediteraneene. Evaluãrile s-au fãcut în 1989-1990.

Tabelul 18.2. Costul tratamentului cu insulinã, cu preparate orale ši al
autocontrolului în câteva øãri mediteraneene, USD/pacient/lunã (5)

Eficienøa strategiilor intensive în prevenirea complicaøiilor tardive ale
diabetului zaharat a fost confirmatã în studiul DCCT pentru diabetul
zaharat tip 1 (8) si în studiile UKPDS (9) ši Kumamoto (6), pentru diabetul
zaharat tip 2. 

În studiul DCCT, costul terapiei intensive cu insulinã, cu injecøii multiple
a fost de 2,4 ori mai mare decât costul terapiei convenøionale (4000
USD/pacient/an faøã de 1700 USD/pacient/an). Cea mai mare parte din
diferenøa de costuri s-a produs prin numãrul mai mare de controale ambu-
latorii în grupul tratat intensiv (controale lunare), faøã de grupul tratat con-
venøional (controale la 4 luni), ši prin costurile mai mari ale autocontrolului
la primul grup. Deši studiul DCCT nu a avut acest obiectiv, costurile de mai
sus pot fi comparate cu cele produse de complicaøiile tardive. În SUA, cos-
tul asistenøei unui pacient cu cecitate este de 19 000 USD/an, al unui pacient
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cu insuficienøã renalã de 46 000 USD/an, iar un episod de amputaøie de mem-
bre inferioare costã 31 000 USD. Costul terapiei intensive pe durata estimatã
a vieøii a fost evaluat la 100 000 USD, faøã de 66 000 USD pentru terapia con-
venøionalã. Aceste estimari au dus la un cost de 29000 USD pentru fiecare an
de viaøã câštigat prin terapie intensivã. Fãcându-se o evaluare a costurilor a
peste 500 de intervenøii salvatoare de viaøã în SUA, în 1955, s-a constatat o
medie de 19 000 USD pentru fiecare an de viaøã câštigat. Doar 15% dintre
intervenøiile evaluate s-au dovedit a fi eficiente din punctul de vedere al cos-
turilor, adicã s-au situat sub plafonul de 19 000 USD pentru fiecare an de viaøã
câštigat, ajustat dupã calitate (QLAY).

În ceea ce privešte studiul UKPDS, evaluarea cost/eficienøã s-a fãcut ši pen-
tru strategia intensivã în tratamentul hipertensiunii arteriale (7). La grupul tratat
intensiv s-a constatat o reducere cu 32% a mortalitãøii prin cauze datorate dia-
betului, o reducere cu 44% a incidenøei accidentelor vasculare cerebrale ši cu
56% a riscului pentru insuficienøa cardiacã faøã de grupul tratat convenøional.
Costul total per pacient în grupul tratat intensiv a fost de 8875 £ ši de 9085 £
pentru grupul tratat convenøional. În ceea ce privešte costul suplimentar al
medicamentelor hipotensoare în grupul tratat intensiv pe durata celor 8,4 ani
de studiu, acesta a fost de 613 £. Costurile cele mai mari au revenit spita-
lizãrilor, ši acestea au fost de 3603 £ / pacient în grupul tratat convenøional ši
de 2930 £ / pacient în grupul tratat intensiv. Deci, tratamentul intensiv a dus la
reducerea costurilor de spitalizare pentru complicaøii cu 674 £ / pacient.

Mai jos sunt redate câteva date privind costurile tratamentului cu insulinã ši
antihiperglicemiante orale în ultimii ani în øara noastrã ši o estimare, pe timp
scurt, a consumului de insulinã (prin amabilitatea reprezentanøei Novo-Nordisk
pentru România).

Figura 18.1. Costul tratamentului cu insulinã ši antihiperglicemiante
orale în øara noastrã. (sursa ExGMPh&Novo-Nordisk România)

(mii USD).
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Figura 18.2. Evoluøia costului tratamenului cu insulinã ši
antihiperglicemiante orale (suma totalã)

(sursa ExGMPh&Novo-Nordisk România) (mii USD).

Figura 18.3. Prognoza pe termen scurt a evoluøiei consumului de
insulinã în øara noastrã (mega U)

(sursa ExGMPh&Novo-Nordisk România).
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Într-un studiu recent (10), folosindu-se tehnica modelãrii computerizate, s-a
estimat cã tratamentul intensiv al DZ tip 2, însemnând menøinerea A1c la
7,2%, poate duce la scãderea cecitãøii cu 67%, a insuficienøei renale terminale
cu 87% ši a amputaøiilor cu 67%, crescând speranøa de viaøã cu 1,39 ani la un
cost per an de viaøã câštigat ajustat dupã calitate de 16 000 USD.

În ceea ce privešte problema delicatã a drepturilor pacienøilor cu diabet,
pentru a evita speculaøii într-un domeniu în care în øara noastrã sunt, din
pãcate, prea puøine reglementãri, am sã citez în continuare conøinutul
Declaraøiei de la St Vincent din 1989 (11), un document oficial al OMS ši al
IDF-Europa care a fost adoptat (ši atât....) ši de Guvernul øãrii noastre dupã
1990:

Recomandãri generale
4.1 În toate øãrile, statutul legal al populaøiei diabetice trebuie analizat.

Atunci când se adoptã legi noi care pot afecta persoanele cu diabet, trebuie
organizate întâlniri între legislativ ši reprezentanøi ai organizaøiilor pacienøilor cu
diabet, în care aceštia din urmã sã-ši poatã susøine punctele de vedere.
Legislatorii ar trebui informaøi în ceea ce privešte legislaøia altor øãri în acest
domeniu. 

4.2 La ora actualã nu mai poate fi justificatã lipsa disponibilitãøii de insulinã,
seringi ši a echipamentului de monitorizare a glucozei. Toate guvernele trebuie
sã îši asume responsabilitatea de a asigura accesul la cele de mai sus ši la
toate serviciile medicale necesare, din moment ce lipsa acestora poate însem-
na moartea pentru unii pacienøi cu diabet. 

4.3. Problema majorã care rãmâne de rezolvat este ca oficialii din sãnãtate
ši politicienii sã fie mai bine informaøi asupra faptului cã pacienøii cu diabet sunt
la fel de capabili ca ši cei fãrã diabet zaharat sã joace un rol activ ši pozitiv în
societate. Organizaøiile pacienøilor cu diabet trebuie sã promoveze acest mesaj
la nivel local, naøional ši internaøional. Numãrul mare al pacienøilor cu diabet
zaharat ši al familiilor lor trebuie sã fie un susøinãtor major care sã asigure
salvgardarea intereselor lor. 

Permisul de conducere auto
4.4. Prejudecãøile nu trebuie sã constituie o barierã pentru pacienøii a cãror 

boalã este bine controlatã ši care au o vedere satisfãcãtoare pentru accesul la
conducerea unor tipuri de autovehicule. Trebuie luate mãsuri pentru
eliminarea oricãror restricøii nerezonabile (În øara noastrã, prin Ordinul MSF
87/3.02.2003, publicat în Monitorul Oficial 149/7.03.2003 "diabetul zaharat
insulinodependent" este în categoria B de interdicøie a conducerii autove-
hiculelor cu atestat profesional). 
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Dreptul la muncã
4.5. Aproape toøi pacienøii cu diabet sunt capabili de muncã, la fel ca ši cei

fãrã diabet. Excepøiile de la aceastã regulã sunt foarte puøine. Trebuie luate
mãsuri pentru a elimina ignoranøa ši prejudecãøile în acest domeniu."
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ANEXA 11. EVIDENØE CLINICE ÎN TRATAMENTUL
CU INSULINÃ (reprodus dupã 1. cu permisiune)

Tabel 1. Studii randomizate controlate ce comparã insulinele umane standard
cu analogii de insulinã disponibili în prezent în diabetul zaharat de tip 1
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Tabel 2. Studii randomizate controlate ce comparã dieferite scheme de
insulinoterapie în diabetul zaharat de tip 2 
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Tabel 3. Studii randomizate controlate asupra terapiei combinate cu
antidiabetice orale ši insuline de origine umanã sau animalã
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Anexa 12

I. O strategie pentru a asigura ešecul, sau : Cum sã nu educãm pacienøii.*
Probabil un medic nu ar putea fi un doctor sau un consilier bun dacã s-ar iden-
tifica complet cu soarta pacienøilor sãi. Aceastã neidentificare este un mecan-
ism de apãrare natural la personalul medical. Uneori însã, rezultatul acestui
proces este cã medicul sau consilierul nici mãcar nu au habar despre cum e
viaøa pentru pacienøii lor.
În continuare urmeazã o listã de exemple despre cum sã fii sigur de ešecul
programului tãu de educaøie, conducându-l doar din punct de vedere medical
sau, cu alte cuvinte, despre cum sã nu faci un program de educaøie, dacã
vrei sã øii seama de punctul de vedere al persoanei cu diabet. (Evident, lista
este incompletã ši poate fi extinsã la infinit).

1. Începe cursul prin a spune cã încã nu e sigur cã un bun control al dia-
betului poate preveni complicaøiile.

2. În acelaši timp, recunoašte adevãrul: oricum nu este posibil sã atingi un
bun control glicemic. Un nivel mediu al glicemiei de 120 mg/dl tot nu se poate
compara cu cel de 90 mg/dl al unei persoane fãrã diabet.

3. Asigurã-te cã îøi derutezi în mod constant pacienøii, folosind expresii cum
ar fi "hiperinsulinism", "cale perifericã", "prehepatic"...etc, ši încheie capitolul
spunând cã persoanele cu diabet oricum au prea multã insulinã, din moment
ce ši-o injecteazã. Dacã vrei sã-øi laši pacienøii fãrã cuvinte, spune-le cã insuli-
na ar trebui administratã doar în zona circulatorie a ficatului.

4. Pe parcursul discursului teoretic cu privire la tratamentul diabetului, asig-
urã-te cã ai subliniat cel puøin în fiecare a treia sau a patra propoziøie cã "nu
este încã pe deplin demonstrat....", indiferent care e subiectul despre care vor-
bešti.

5. Dacã conduci acest curs de unul singur, asigurã-te cã ai introdus atmos-
fera potrivitã. Atenøie la orice urmã de entuziasm! Fii detašat, serios ši, mai
presus de toate, sceptic.

6. Dacã faci acest curs de educaøie în echipã, asigurã-te cã întotdeauna vor
apãrea figuri noi (minim 7 educatori, unul dupã celãlalt). Aceštia ar trebui sã se
roteze în permanenøã, ši nici unul n-ar trebui sã fie responsabil în mod speci-
fic de ceva anume. Ar fi ideal dacã membrii echipei ar fi în dezacord unul cu
celãlalt, ar reprezenta puncte de vedere diferite sau (chiar mai bine!) dacã nici
mãcar n-ar avea idee despre ce au vorbit ceilaløi membrii ai echipei.

II. O strategie pentru a asigura ešecul, sau : Cum sã demotivãm chiar ši
pe cel mai convins entuziast.

1. Primul lucru pe care trebuie sã-l faci pentru a-øi asigura ešecul este sã
subliniezi toate acele lucruri care "sunt absolut necesar de fãcut", cum ar fi:



264

• sã mãnânce mese regulate (6-7 mese/zi, fãrã excepøii)
• sã-ši injecteze insulinã de fiecare datã când mãnâncã
• sã menøinã un interval fix între injectarea insulinei ši masã (ca sã fii sigur, nu
le spune de ce)
• sã-ši testeze glicemia înainte de fiecare masã

2. Asigurã-te cã ai solicitat nivelul maxim de acurateøe. Un accent deosebit
ar trebui pus pe calcularea exactã a caloriilor consumate. Spre exemplu, 123
g cârnaøi au 327 kcal. Asigurã-te cã pacienøii štiu cã vor trebui sã facã asta tot
restul vieøii lor. Complicã introducerea carbohidraøilor. În special acei pacienøi
care nu au cunoštinøe preliminare ar trebui sã štie sã clasifice carbohidraøii în
cel puøin 5 categorii. În acest mod te asiguri de faptul cã pacienøii nu vor
îndrãzni sã mai mãnânce aproape nimic, ceea ce, evident, va face controlul
diabetului mult mai simplu.

3. Subliniazã faptul cã algoritmurile trebuie de asemenea sã fie pe cât se
poate de exacte, cel puøin la a doua unitate dupã virgulã. Spre exemplu,1,46
UI de insulinã la fiecare 12,52 g de carbohidraøi consumaøi...etc. Nu uita sã
explici conceptul de "indice de sensibilitate" in detalii exhaustive, în special
pacienøilor cu nivele mai scãzute de educaøie ši de imaginaøie. Dacã observi o
lipsã de înøelegere în general, distribuie brošuri care sã conøinã formulele    šti-
inøifice care descriu fundamentarea teoreticã a conceptului de insulino-sensi-
bilitate.

4. Explicã pacientului importanøa folosirii permanente a unui glucometru ši de
a-l avea în permanenøã asupra lui. Nu trebuie sã se încreadã niciodatã în pro-
pria lui judecatã vizualã, deoarece retinopatia ar putea sã-l facã sã vadã albas-
tru în loc de verde ši viceversa.

5. Dacã pacientul este împotriva injecøiilor multiple la început, trebuie sã-i
spui cã în mod sigur are nevoie de o pompã de insulinã. În special pacienøii cu
probleme vizuale ar trebui sã aleagã o frumoasã pompã complexã, cu cel puøin
4 rate bazale diferite ši un profil multirectangular pentru insulina prandialã sufi-
cient de complicat, cu crešteri prandiale care pot fi setate digital. Modelele cu
semnale acustice adecvate ši catetere scurte s-au dovedit a fi foarte bune pen-
tru a preveni o viaøã sexualã satisfãcãtoare. Nu discuta sub nici o formã posi-
bilitatea scoaterii pompei pentru scurte perioade de timp, pentru cã aceastã ar
putea atrage dupã sine riscul ca pacientul sã chiar facã acest lucru.

6. Am menøionat deja importanøa pãstrãrii unei atitudini emoøionale adecvate
faøã de pacient ši faøã de materialul pe care-l prezentãm. (Ferešte-te de orice
formã de entuziasm!) Pe lângã metoda scepticismului indiferent ("În primul
rând, nu štim dacã chestia asta funcøioneazã, iar în al doilea rând, oricum
nimeni nu reušešte s-o facã..."),  a cãrei eficienøã a fost doveditã, alte 2 metode
de training par a avea acelaši succes. Una este "modelul suprasolicitãrii- con-
tradictorii" ("În timpul sarcinii trebuie sã aveøi media glicemiilor în jur de 50
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mg/dl, dar nu trebuie sã aveøi nici un episod de hipo!..."). Cealaltã metodã este
cea a "dramatismului-compulsiv", în care trainerul începe sã suspine atunci
când pacientul spune cã are glicemii mari, sã zicem în jur de 300mg/dl, iar apoi
schimbã în mod drastic tot algoritmul terapeutic al pacientului (fãrã sã cearã
explicaøii sau sugestii din partea pacientului), notând schimbarea cu rošu în
fiša pacientului, doar ca sã fie sigur...

7. Sau poøi sã faci toatã treaba într-un mod confortabil....Dã-i pacientului un
pen de insulinã ši spune-i, cu un zâmbet convingãtor, "de acum înainte poøi sã
mãnânci orice vrei!...", apoi închizi discuøia. Dacã pacientul întreabã cumva
cum sã-ši dozeze insulina, rãspunde-i simplu "O sã vezi tu".

*Howorka Kinga - Functional Insulin Treatment, 2nd ed., Springer, Berlin-
Heidelberg, 1996 (poate cea mai bunã carte despre insulino-terapia funcøio-
nalã scrisã pânã acum).
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