Hiperglikemia i cukrzyca u hospitalizowanych
chorych – postępowanie
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W skrócie

Kontrola hiperglikemii w warunkach szpitalnych jest niezbędnym elementem leczenia
w celu uzyskania optymalnych wyników klinicznych. Jest również postępowaniem
narzucającym trudne wyzwania. Artykuł przedstawia praktyczne rekomendacje leczenia
insuliną, jakie można zastosować w różnorodnych sytuacjach klinicznych.

N

iekontrolowana hiperglikemia
u chorych hospitalizowanych
zarówno z wcześniejszym rozpoznaniem cukrzycy, jak i bez takiego rozpoznania pogarsza rokowanie oraz
wydłuża pobyt w szpitalu. Pomijając fakt
wzrastającej częstości cukrzycy w Stanach
Zjednoczonych, u wielu chorych bez
wcześniej rozpoznanej cukrzycy w okresie
hospitalizacji stwierdzana jest, zależna
od choroby, stresowa hiperglikemiia.1
Oszacowano, że hiperglikemię można rozpoznać u około 1/3 hospitalizowanych
chorych.2 Koszty hospitalizacji chorych
na cukrzycę stanowią połowę wydatków
ponoszonych w związku z tą chorobą.3-5
Właściwa kontrola glikemii powinna być
jednym z priorytetowych zadań, jakie
stawiają sobie szpitale i pracujący w nich
lekarze. Cele terapeutyczne i zasady postępowania w przypadku hiperglikemii
szpitalnej zostały niedawno opracowane
przez American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) i American Diabetes Association (ADA).6
Uzyskanie właściwej kontroli stężeń
glukozy i jednocześnie uniknięcie epizodów hipoglikemii stanowią wyzwanie
nawet dla doświadczonych lekarzy klinicystów. Do czynników ograniczających kontrolę glikemii w warunkach szpitalnych
można zaliczyć: zmienną ilość spożywanych kalorii, zmiany w przyjmowanych
lekach w porównaniu do leków stosowanych w domu, zmiany godzin oznaczania
glukozy oraz schematów insulinoterapii.
Dobre zrozumienie ﬁzjologicznych
podstaw substytucji insuliny jest niezbędne dla ominięcia trudności w leczeniu
i uzyskania właściwej kontroli glikemii.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych zasad postępowania
w szpitalu w sytuacji wystąpienia hiperglikemii.

Ogólne zalecenia
Hiperglikemię deﬁniuje się jako wartości
stężenia glukozy przekraczające 140 mg/dl,
a stale utrzymujące się stężenia
>140-180 mg/dl są wskazaniem do rozpoczęcia leczenia.6 U chorych hospitalizowanych z hiperglikemią bez rozpoznanej
wcześniej cukrzycy oraz u chorych na cukrzycę, u których tego testu w ostatnim
czasie nie wykonano, zaleca się oznaczenie
wartości HbA1C. W chwili obecnej uznano,
że wartość HbA1C ≥6,5% pozwala rozpoznać istniejącą już cukrzycę i odróżnić ją od
przejściowej hiperglikemii stresowej. U chorych z rozpoznaną cukrzycą oznaczenie to
pozwoli określić adekwatność wyrównania
metabolicznego przy dotychczasowym leczeniu oraz zaplanować właściwe modyﬁkacje przed wypisaniem chorego ze szpitala.
Przetoczenie masy czerwonokrwinkowej
w okresie pobytu w szpitalu fałszywie zaniży
oznaczone wartości HbA1C.7
Chorym na cukrzycę lub z hiperglikemią należy zapewnić odpowiednio dostosowaną dietę o stałej zawartości węglowodanów oraz wykonywać kontrolne pomiary stężeń glukozy przed posiłkiem
i przed snem. Typowo w przypadku ostrego schorzenia należy odstawić dotychczas
stosowane leczenie doustne, z wyjątkiem
sytuacji, gdy planowana jest krótka hospitalizacja. Leczenie doustne może być ponownie włączone w momencie, gdy zbliża
się wypis chorego ze szpitala lub jego

przeniesienie na oddziały o bardziej zachowawczym proﬁlu.
Nie należy stosować metforminy wtedy,
gdy istnieje jakakolwiek możliwość wykonywania badań radiologicznych z użyciem
jodowych środków cieniujących lub
zwiększone ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Pochodne sulfonylomocznika lub glinidy mogą być powodem
wystąpienia nieprzewidzianych epizodów
hipoglikemii u chorych spożywających
nieregularnie posiłki w trakcie pobytu
w szpitalu. Tiazolidynediony, zwłaszcza
w połączeniu z insuliną, mogą powodować zatrzymywanie płynów. Agoniści amyliny i glukagonopodobnego peptydu 1
(GLP-1) podawane pozajelitowo mogą wywoływać nudności u chorych hospitalizowanych z powodu ostrych schorzeń,
i dlatego należy wstrzymać ich podawanie.
Powyższe zastrzeżenia wskazują, że najwłaściwszym sposobem kontroli hiperglikemii
u hospitalizowanego chorego jest leczenie
insuliną.
Insulina skutecznie redukuje stężenia
glukozy, a jej dawkowanie można modyﬁkować zgodnie z poziomami glikemii
i spożywanymi pokarmami. Leczenie insuliną w szpitalu nie oznacza dla chorego konieczności kontynuowania tej terapii
w warunkach ambulatoryjnych. Problem
ten należy z nim omówić, aby złagodzić
niepotrzebne lęki. Jeżeli wartość HbA1C
wskazuje na konieczność przewlekłej insulinoterapii, również moment hospitalizacji
będzie sprzyjać rozpoczęciu leczenia insuliną, a także podjęciu odpowiedniej edukacji terapeutycznej w tym zakresie.

Terapia insuliną
podawaną podskórnie
u hospitalizowanych chorych
W celu kontroli glikemii w warunkach
ambulatoryjnych stosuje się wiele typów
insulin i schematów insulinoterapii. W warunkach szpitalnych schemat insulinoterapii musi dać się łatwo modyﬁkować
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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i dostosowywać do zmieniającego się stanu klinicznego chorego. Takim schematem
jest metoda wielokrotnych wstrzyknięć insuliny regulujących glikemię poposiłkową
oraz odtwarzająca podstawowe wydzielanie insuliny. Należy podkreślić, że samo
stosowanie schematu korekty glikemii
za pomocą insuliny nie jest postępowaniem właściwym dla kontroli trwałej hiperglikemii (>140 mg/dl). Schemat wielokrotnych wstrzyknięć insuliny, mający
zapobiegać hiperglikemii: insulina podstawowa/doposiłkowa został wybrany do
stałej regulacji metabolizmu glukozy, natomiast schemat modyﬁkacji dawek służy
tylko do korekty hiperglikemii, jeśli ona
wystąpi. Badania porównujące schemat
dawkowania insulina podstawowa/doposiłkowa w porównaniu z korektą glikemii
opartą na modyﬁkacji dawek dowodzą, że
pierwszy z nich zapewnia prawidłową kontrolę stężeń glukozy u większej liczby chorych (66 vs 38%), bez istotnego
zwiększenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii.8
W schemacie tym można wyróżnić trzy
składowe: insulina podstawowa, insulina
krótko- lub szybkodziałająca do posiłku
oraz krótko- lub szybkodziałająca stosowana w celu doraźnej korekty (ryc. 1).9 Idealna insulina podstawowa zapewnia stałe
24-godzinne, pozbawione szczytu działanie w celu zahamowania wydzielania glukozy przez wątrobę między posiłkami lub
na czczo. W proﬁlu farmakokinetycznym
insuliny NPH występuje wyraźny, często
o zmiennym nasileniu, szczyt działania,
który u chorych hospitalizowanych,
zwłaszcza niespożywających regularnie posiłków, może wywołać niespodziewany
epizod hipoglikemi.10,11 Z tego powodu
w leczeniu szpitalnym należy unikać tej insuliny. Glargina i detemir sa długodziałającymi analogami insulin, które odtwarzają
wydzielanie insuliny podstawowej bez
szczytowego okresu działania. Preferowana jest glargina ze względu na dłuższy
okres działania i możliwość podawania raz
na dobę.12 Prawidłowo dawkowana insulina podstawowa nie powinna wywoływać
hipoglikemii wtedy, gdy chorzy nie otrzymują posiłków.
Insulina doposiłkowa podawana w bolusie ma zapobiec przewidywanemu wzrostowi stężeń glukozy po posiłku. Najlepiej
podać ją w postaci jednego z trzech dostępnych analogów (lispro, aspart, glulizyna) z każdym posiłkiem. Analogi insuliny
charakteryzują się szybkim początkiem
działania oraz szczytem występującym
w ciągu 60 minut. W licznych badaniach
wykazano, że szybkodziałające analogi
w porównaniu z krótkodziałającą insuliną
ludzką (preparaty typu R-regular) lepiej

4

8

Południe

16

20

Północ

4

8

Rycina 1. Fizjologiczne podstawy leczenia metodą wielokrotnych wstrzyknięć
w schemacie insulina podstawowa/doposiłkowa.9

kontrolują poposiłkowe wzrosty stężeń
glukozy, przy mniejszym ryzyku późniejszej hipoglikemii.13-15 Szybkodziałające analogi insulin można podać 0-15 minut przed
posiłkiem, natomiast krótkodziałająca insulina, z powodu powolnego początku
działania, wymaga zachowania 30-minutowego odstępu od posiłku. Zachowanie tej
zasady w warunkach szpitalnych często
jest nierealne. Podawanie insuliny w bolusie do posiłku powinno być wstrzymane,
jeśli chory nie otrzymuje posiłków lub stężenie glukozy wynosi <70 mg/dl.
Dawki korekcyjne insuliny mają na celu
obniżenie hiperglikemii, a nie zapobieganie jej wzrostowi zależnemu od spożytego
posiłku. Również w tym przypadku do korekty hiperglikemii, jeśli chorzy są w stanie lub mogą jeść, najlepiej zastosować
szybkodziałające analogi insuliny. Przed
każdym posiłkiem bolus doposiłkowy insuliny i ewentualna dawka korygująca
mogą być podane razem w jednym
wstrzyknięciu. Dawki korekcyjne można
podawać poza posiłkami, odpowiednio je
wyliczając zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wstrzyknięcia insuliny doposiłkowej
są wstrzymywane, jeśli chory nie otrzymuje posiłków, natomiast dawki korekcyjne
mogą być podawane w zależności od aktualnego stężenia glukozy jako zapobiegające hiperglikemii.
Standaryzowane, wydrukowane lub
w formie komputerowej, formularze zlecania insuliny, zawierające 3 elementy terapii
insuliną (insulina podstawowa, doposiłkowa, korekcyjna), mogą stanowić dla lekarzy
istotną pomoc w zlecaniu i nadzorowaniu
insulinoterapii w warunkach szpitalnych.
Wykazano również, że ich zastosowanie

poprawia kontrolę glikemii i zmniejsza
liczbę popełnianych błędów w leczeniu.16-18
Z tego powodu w niektórych szpitalach
posługiwanie się nimi jest obowiązkowe.
Rycina 2 pokazuje przykład takiego formularza ze szpitala, w którym pracują
autorzy.
Pierwszym krokiem w zlecaniu insuliny jest ustalenie jej całkowitej dawki
dobowej. Dla chorych na cukrzycę leczonych insuliną najlepszym wskaźnikiem
dobowego zapotrzebowania na insulinę
może być całkowita dawka dobowa stosowana przed leczeniem szpitalnym.
Niezależnie od uprzednio używanego
schematu insulinoterapii w warunkach
szpitalnych najlepiej, ze względu na możliwość łatwego dostosowywania leczenia do aktualnej sytuacji, stosować
schemat wielokrotnych wstrzyknięć insuliny oparty na zasadzie dawka podstawowa/doposiłkowa. Chorzy z podwyższoną
wartością HbA1C mogą wymagać zwiększenia dotychczasowej dawki dobowej
insuliny, natomiast chorzy przyjęci z hipoglikemią, bądź ze zbyt rygorystycznie
stosowaną kontrolą glikemii, mogą wymagać jej redukcji. Insulinoterapia
u chorych nigdy nieleczonych insuliną
może być rozpoczynana bezpiecznie od
dawki wyjściowej wynoszącej 0,3-0,6 j./kg
m.c./24 h.16,17 Mniejsza dawka początkowa zalecana jest u szczupłych chorych,
a większa u otyłych lub leczonych glikokortykosteroidami (tab. 1).
W badaniach potwierdzono, że optymalną kontrolę glikemii podczas insulinoterapii podskórnej metodą wielokrotnych
wstrzyknięć u chorych na cukrzycę typu 1
i typu 2, pozostających na zwykłej diecie,
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Rycina 2. Standardowy formularz zlecania insulinoterapii w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Pitsburgu, Pensylwania.35
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możnaosiągnąćwtedy,gdydawkędobowąinsulinypodajesięw 50%jakoinsulinę
podstawowąi w 50%w postacibolusów
doposiłkowych.16,17 Należyjednakpamiętać,żedawkainsulinyw bolusachdoposiłkowychpowinnabyćdobierana
w zależnościod ilościwęglowodanów
zawartychw spożywanymposiłku.Dawki
insulinydoposiłkowejmogąbyćmodyﬁkowanepraktyczniecodziennie,w zależnościod kalorycznościplanowanych
posiłków,i należypominąćdawkę,jeśli
choryniebędziespożywałposiłkulubstężenieglukozyprzed posiłkiemwynosi
<70mg/dl.U chorych,u którychniemożnaprzewidziećilościspożytegoposiłku,
dawkęszybkodziałającegoanalogumożna
podaćtużpo nim,szacującilośćspożytychwęglowodanówi odpowiedniodostosowującdawkęinsuliny(jeżelipacjent
spożyłtylkopołowęposiłku,możnapodać
połowędawkiinsuliny).
Dawkikorekcyjneinsulinyzależąod indywidualnejinsulinowrażliwościchorego.
Wielulekarzyzlecadawkiinsulinyoparte
na dostępnychtabelachmodyﬁk
 owania,
alenajlepiejdopasowanaskalaopierasię
na ocenieindywidualnejinsulinowrażliwości,uwzględniająccałkowitądawkędobowąinsuliny.
Do obliczeniastopniaredukcjiglikemii
wyrażonejw mg/dlposłużyćmożereguła 1700.Ocenionaw tensposóbinsulinowrażliwośćlubwspółczynnikkorekty
obliczanyjestprzezpodzielenieprzez
1700całkowitejdobowejdawkiinsuliny.
Większośćzasadkorektyglikemiiopiera
sięna skalachwyróżniającychmałe,średniei dużedawkikorekcyjneinsuliny
do podaniana każdyprzyroststężenia
glukozyo 40-50mg/dlpowyżejwartości 140-150mg/dl(ryc. 2).Niewielkizakres
korekcjidawekoznacza,że 1j.insuliny
zmniejszastężenieglukozyo 40-50mg/dl,
coodpowiadawspółczynnikowiwrażliwościokreślanemuna 40-50przy całkowitej
dawcedobowejmieszczącejsięw zakresie 20-42j.insuliny.Z tegopowoduu chorychwymagającychdawekinsulinyw tym
zakresienależyposługiwaćsięskaląmałychdawekkorekcyjnych.Skalaśrednich
dawekkorekcyjnych(2j.na 40-50mg/dl
glukozy)będziestosowanau chorych,którychdawkadobowainsulinyzawierasię
między 43a 84j.,natomiastskaladużych
dawekkorekcyjnych(3j.na 40-50mg/dl
glukozy)dotyczychorychotrzymujących
85-126j.insulinyw ciągudoby.Indywidualnaskalakorektyglikemiimożebyćkoniecznadlachorychotrzymującychmałą
całkowitądobowądawkęinsulinylub
szczególniedużą(<20j.lub>126j.).
Przykładzlecaniadawekinsulinyzaprezentowanow tabeli 2.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 1. Określanie dobowej dawki insuliny u osób nieleczonych dotychczas insuliną
Proponowana dawka dobowa

Charakterystyka pacjentów

0,3j./kgm.c.

• Niedobórmasyciała
• Podeszływiek
• Hemodializa

0,j./kgm.c.

• Prawidłowamasaciała

0,j./kgm.c.

• Nadwaga

≥0,j./kgm.c.

• Otyłość
• Insulinooporność
• Glikokortykosteroidy

Tabela 2. Przykładowe dawkowanie insuliny u hospitalizowanego chorego
Przykład: wyliczenie dawek insuliny w schemacie insulina podstawowa/doposiłkowa
u chorego z masą ciała 80 kg, BMI 28 kg/m2 i prawidłową czynnością nerek
Krok 

Wyliczenie dobowej dawki insuliny
Dawkadobowainsuliny= 0,j./kgm.c.× 80= 0j.

Krok 2

Wyliczenie zapotrzebowania na insulinę podstawową
Dawkainsulinypodstawowej= 0%×dawkadobowa= 0%× 0j.= 20j.
glarginy

Krok 3

Wyliczenie dawki insuliny doposiłkowej
Dawkainsulinydoposiłkowejna posiłek=(0%×dobowadawka
insuliny)/3=(0%× 0j.)/3= ,3j.Oznaczato j.szybkodziałającego
analoguinsulinyprzed każdymposiłkiem.W przypadku,gdychorylub
pielęgniarkaocenią,żechoryspożyje 0%planowanegoposiłku,należy
podać 3j.zamiastprzewidywanych j.

Krok 

Ustalenie dawki korekcyjnej
Ustaleniedawkikorekcyjnejdokonujesięna podstawiecałkowitejdobowej
dawkiinsuliny.Dlachorego,któregodawkadobowawynosi 0jednostek,
wyborudawkikorekcyjnejnależydokonaćna podstawieskalimałejkorekty.

Standardyrozpoczynanialeczeniainsulinątodopieropoczątek.Dawkiinsulinymogąwymagaćcodziennejmodyﬁkacji
na podstawieaktualnychoznaczeńglukozywekrwiorazilościspożywanych
kalorii.Stężenieglukozyna czczojestnajlepszymwskaźnikiemwłaściwiedobranej
dawkiinsulinypodstawowej.Dawkęglarginymożnamodyﬁkowaćco 24-48h,aż
domomentuuzyskaniastężeniaglukozy
naczczo<120-140mg/dl.Stężeniaglukozyw pozostałymokresiedniaodzwierciedlająprzedewszystkimadekwatność
doposiłkowychwstrzyknięćinsuliny.Stężeniaglukozyprzed obiademodzwierciedlająwłaściwądawkęinsulinydoposiłkowejpodanejprzed śniadaniem,stężeniaglukozyprzed kolacjąodzwierciedlają
wpływinsulinypodanejprzed obiadem,
a stężenieglukozywieczoremokreśla
adekwatnośćdawkiinsulinypodanej
przed kolacją.Ponieważskalakorekcyjna
opierasięna insulinowrażliwości,trudno
sięspodziewaćjejistotnychzmian,jeśli
dawkadobowaniezostanieistotniezmieniona.

Postępowaniew sytuacji
hiperglikemiiw ostrych
stanach
Pomimoudokumentowaniazwiększonego
ryzykazwiązanegoz hiperglikemią
w ostrychstanach,optymalnypoziomjej
kontrolinadalpozostajeprzedmiotem
sporówi badań.Ostatnieuzgodnienia
za rekomendowanypoziomkontroliglikemiiw ostrychzachorowaniachzagrażającychżyciuproponujązakreswartości
stężeńglukozy 140-180mg/dl.6 W określonychgrupach,takichjakchorzypoddawanioperacjomkardiochirurgicznym,istnieją
danewskazującena korzyściz uzyskania
bardziejrygorystycznejkontroliglikemii
w zakresie 110-140mg/dl.W stanachkrytycznychnależyjednakunikaćciężkich
epizodówhipoglikemii(<40mg/dl),ponieważwykazanojejzwiązekzezwiększeniemśmiertelności.21,22
Najlepszymsposobem,zapewniającym
płynną,szybkąi bezpiecznąregulacjęstężeńglukozyw zaplanowanymzakresie,
jestciągłydożylnywlewinsuliny.Dożylny
wlewinsulinynależyrozpocząć,jeślistężeTom 8 Nr 1, 2011 Diabetologia po Dyplomie



Tabela 3. Przykładowe dawkowanie insuliny przy zmianie insulinoterapii
z dożylnej na podskórną w schemacie insulina podstawowa/doposiłkowa
Przykład: wyliczenie dawek insuliny w schemacie insulina podstawowa/doposiłkowa
u chorego, który otrzymywał 2 j. insuliny/2 h, pozostając na głodówce
Krok 

Wyliczenie dawki insuliny podstawowej
Zapotrzebowaniena insulinę/hpodczasnieprzyjmowaniaposiłków= 2j./h;
dobowadawkainsulinyw trakciesytuacjistresowej= 2×szybkośćwlewu
= 2× 2=8j.
Skorygowanadawkainsulinypodstawowejzwiązanazezmniejszeniemsytuacji
stresowej= 2/3× 8j.= 32j.glarginy

Krok 2

Wyliczenie całkowitej dawki dobowej
Całkowitadawkadobowa= 2×skorygowanadawkainsulinypodstawowej
= 2× 32j.= j.

Krok 3

Wyliczenie dawki insuliny doposiłkowej
Chorywłaśnierozpocząłprzyjmowanieposiłków,dlategodawkainsuliny
doposiłkowejrówna 0%dawkipodstawowejmożebyćstartową,podawaną
przed każdymposiłkiem 0%× 32j.= 3j.do każdegoposiłku

Krok 

Ustalenie dawki korekcyjnej
Dlachorego,któregodawkadobowawynosi j.,dawkękorekcyjnąnależy
ustalićna podstawieskaliśredniejkorekty.

nieglukozyw surowicywynosi>180mg/dl,
a celemterapiijestredukcjai utrzymanie
stężeńglukozyw zakresie140-180mg/dl.6
Standaryzowaneformularzezleceń
w tymzakresiesprzyjajązapoznaniusięze
standardamiprzezlekarzyi pielęgniarki,
pozwalającjednocześniezminimalizować
liczbępopełnianychbłędów.19 Analizyprotokołówwlewówinsulinywskazują,że
modyﬁkacjeopartena aktualnychstężeniachglukozyi dynamiceichzmiansą
skuteczniejszew porównaniuz protokołamiopartymijedyniena aktualnychstężeniachglukozy.24 Każdyośrodekpowinien
wypracowaćwłasnyprotokółpodawania
insuliny,którynajbardziejodpowiadapotrzebomchorychz poszczególnychoddziałów.23,28
Dożylnywlewinsulinyu chorychnieprzyjmującychposiłków,pozostających
w staniekrytycznym,odtwarzapodstawowewydzielanieinsuliny.W momenciepowrotudo przyjmowaniaposiłkównależy
zapewnićpodaniebolusudoposiłkowego.
Zlecającwzrostdawkiinsulinyw odpowiedzina wzrostglikemiipo posiłku,należy
sięliczyćzezwiększonymryzykiemhipoglikemiipo ustąpieniuhiperglikemiipoposiłkowej.Z tegopowoduw momencie
powrotuchoregodo normalnegoodżywianiazalecasięzmianęschematuna
wielokrotnepodskórnewstrzyknięciainsuliny.Insulinędożylnąnależypodawać
przezokoło 4hod momentupodania
glarginylub,praktyczniej,zaprzestaćjej
podawaniaod momentuwłączeniaglarginywrazz doposiłkowymwstrzyknięciem
szybkodziałającegoanaloguinsuliny.25
Dawkęinsulinypodstawowejmożna
wyliczyćna podstawiedawkipodawanej
8
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dożylniew okresie,gdychor yniespożywałżadnychposiłków.Sytuacjestresowe
związanez zabiegiemchir urgicznymlub
ostrymschorzeniembędąpowodowały
wzrostzapotrzebowaniana insulinę
i w miaręzdrowienialubustępowania
stresuzwiązanegoz zabiegiemzapotrzebowaniena insulinępodstawowąrównieżsięzmniejszy.W momencieprzejściaz dożylnegowlewuinsulinyna
wstrzyknięciapodskórneredukcja
dawkipodstawowejo około 20-33%
okazałasięskutecznai bezpieczna.25,26
W przypadkuhiperglikemiio charakterze wyłączniestresowymdawkainsuliny
możebyćstopniowozmniejszanaaż
do zaprzestaniajejpodawaniaw miarę
poprawystanuchorego.
Dawkiinsulinydoposiłkowejzależą
od kalorycznościposiłków.Chorypowracającydo zdrowiapo poważnychostrych
schorzeniachniebędziezwyklespożywał
pełnychposiłków,dlategopoczątkowa
dawkainsulinydoposiłkowejbędziewynosiła 10%dawkiinsulinypodstawowej.
W miaręwzrostukalorycznościposiłków
dawkainsulinydoposiłkowejbędziestopniowosięzwiększała.Tabela 3podaje
przykładprzestawieniachoregoz insuliny
podawanejdożylniena podawanąpodskórnie.

Hiperglikemiaw odżywianiu
dojelitowym
Hiperglikemiaczęstoobserwowanajest
w odżywianiudojelitowymi powiązana
z pogorszeniemrokowania.Preparaty
do żywieniadojelitowego,zezmniejszonązawartościąwęglowodanówi zmodyfi-

kowanymskłademtłuszczów,powodują
mniejszeprzyrostyglikemiii powinny
byćstosowanepreferencyjnieu chor ych
z hiperglikemią.29 Leczeniehiperglikemii
opierasięna ustalonymschemaciedawkowania.Na podstawieniewielubadań
rekomendujesięstosowanieglarginy
podawanejrazna dobę,mieszanekludzkiejinsuliny 30/70podawanychco 8h
lubleczeniedwukrotnymwstrzyknięcieminsulinyNPHw połączeniuz krótkodziałającąinsulinąludzkąpodawaną
co 6.h.30-32Krótkodziałającainsulina
ludzka,jakodawkakorekcyjnaw okresieżywieniadojelitowego,możebyć
postępowaniempreferowanymze
względuna mniejszyszczytdziałania
insulinyorazmonitorowanieglikemii
co 6h.
Niezależnieod rodzajustosowanejinsulinycałkowitadawkadobowamoże
byćwyliczonaz zakresu 0,3-0,8j./kg.m.c.
Jesttodawkawyjściowa,któramożebyć
kor ygowanana podstawieobserwowanejodpowiedziglikemiii stosowanych
dawekkorekcyjnychwymaganychw poprzednimdniu.Proponujesię,abyw następnymdniu 80%dawkikorekcyjnej
dodaćdo dawekinsulinydługodziałającejlubo pośrednimczasiedziałania.
Celemtakiegopostępowaniajest,przy
ciągłymżywieniudojelitowym,uzyskanie
schematuinsulinoterapiizapewniającego stężenieglukozyw wyznaczonym
zakresie.
Jeśliżywieniepodawanejestwyłączniew godzinachnocnych,preferowane
jestpodanieinsulinyNPHw momencie
rozpoczęciażywienia.Jeżeliprzy żywieniudojelitowymnocnymchorzyw ciągudniaspożywajądodatkoweposiłki,
należydołączyćdo nichinsulinę
w postacibolusudoposiłkowego,co
mana celukontrolęstężeńglukozywystępującychpo posiłku.Dojelitoweżywieniew postacibolusówpokarmowychpowinnobyćpołączonez podaniemszybkodziałającegoanaloguinsulinyprzed takimposiłkiem.
Największymwyzwaniemzwiązanym
z kontroląhiperglikemiiw żywieniudojelitowymjestniespodziewanaprzer wa
w dostarczaniupokarmu,któraskutkuje
hipoglikemią.Należyrównieżpamiętać
o zmodyfikowaniuinsulinoterapiiwtedy,
gdyplanujesięprzer węw żywieniu.
W sytuacji,gdynieplanowanyokres
przer wyw żywieniudojelitowymprzekroczył 2h,należywstrzymaćsięz podawanieminsuliny,a choremupodłączyć
wlewz 10%glukozyz szybkościązbliżonądo żywieniadojelitowegow celuzapobieżeniahipoglikemii.Najlepiej
posługiwaćsięustalonymprotokołem
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

postępowaniadlategorodzajuzdarzenia.Istotnączęściącałegoprocesunadzor ujestmonitorowaniestężeń
elektrolitówi dostarczeniewłaściwej
ilościwolnejwody.Odwodnieniejest
częstympowikłaniemżywieniadojelitowego,czegokonsekwencjąbywa
równieżhiperglikemia.28 Przykład
postępowaniai wyliczeniadawekinsulinydlaosobyżywionejdojelitowo
przedstawionow tabeli 4.

Tabela 4. Przykładowe dawkowanie insuliny w trakcie żywienia dojelitowego
Przykład: wyliczenie dawek insuliny dla chorego o masie ciała 80 kg
(BMI 24 kg/m2), pozostającego na całkowitym żywieniu dojelitowym

Hiperglikemiau chorych
żywionychpozajelitowo
Hiperglikemiaczęstotowarzyszycałkowitemużywieniupozajelitowemu,copowodujezwiększenieryzykapowikłań.33 Łagodna
hiperglikemiamożebyćopanowanaprzez
dodanieinsulinykrótkodziałającejdożywieniapozajelitowegow dawce 0,1jednostkinakażdygramdostarczanych
węglowodanów.Jeżelistężenieglukozy
pozostajezwiększone,dawkainsuliny
w żywieniupozajelitowymmożebyćzwiększonao 80%dawekkorekcyjnychstosowanychw poprzednimdniu.W sytuacji
znacznegowzrostustężeńglukozy,dlazapewnieniawłaściweji szybkiejkontroliglikemii,insulinamożebyćpodawana
dożylnie.
Po ustaleniudawkowaniainsulinypodawanejdożylniemożnaokreślićcałkowi-

Krok 

Wyliczenie dawki dobowej insuliny
Dawkadobowainsuliny: 0,j./kgm.c.× 80= 32j.

Krok 2

Dawkowanie insuliny w zależności od jej typu
Glargina: 32j./2h
InsulinaNPH: j.podskórnie 2razyna dobę

Krok 3

Ustalenie dawki korekcyjnej
Dlachorego,któregodawkadobowawynosi 32j.,wyborudawki
korekcyjnejnależydokonać,opierającsięna skalimałejkorekty.
Korektęhiperglikemiina podstawiedawkikorekcyjnej
należyzlecićco hprzy zastosowaniuszybkodziałającychanalogów
i co hw przypadkukrótkodziałającejludzkiejinsuliny

tedobowezapotrzebowaniena niąi 75%
takokreślonejilościdodaćdo żywienia
pozajelitowego.Chorzyz rozpoznaną
wcześniejcukrzycąmogąotrzymać 40%
dotychczasstosowanejdawkidobowej
w postaciinsulinypodstawowej,natomiastpozostałąilośćdodajesiędo żywieniapozajelitowegow postacikrótkodziałającejinsulinyludzkiej.W momencie
zaprzestaniażywieniapozajelitowego
możnapowrócićdoschematuinsuliny
podstawowejdługodziałająceji bolusów
doposiłkowychpodawanychw momencie,
gdypacjentrozpoczynadoustneprzyjmowanieposiłków.

Glikokortykosteroidy
Glikokortykosteroidyistotniezwiększająstężenieglukozy,głównieprzez
hamowaniejejwychwytuprzeztkankę
mięśniową.Terapiaglikokortykosteroidamizwiększaprzedewszystkimglikemiępoposiłkową,dlategochorzyleczenischematemwielokrotnych
wstrzyknięćinsulinywymagająwiększegoudziałubolusówinsulinszybkodziałającychpodawanychdo posiłków.
W miaręredukcjidawekglikokortykosteroidów,abyuniknąćhipoglikemii,
należyrównieżzmniejszyćdawkęstosowanejinsuliny.

Accu-Chek®
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w kontroli cukrzycy
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Planowaniewypisu
Długoterminowyplanterapiiw momencie
wypisunajlepiejoprzećna wynikubieżącegooznaczeniawartościHbA1C.Dlachorychna cukrzycęzalecanawartośćHbA1C
wynosi<7%,przy czymu osóbw podeszłymwiekulubz krótkimprzewidywanymokresemprzeżyciaakceptowanesą
wyższewartościHbA1C.
Chociażw trakciehospitalizacjirekomendowanejestleczenieinsuliną,wielu
chor ychniebędziejejwymagałow momenciewypisu.Chor yz nowozdiagnozowanącukrzycąpowinienbyćleczony
zgodniez aktualnymistandardamirozpoczynanialeczeniafarmakologicznego,
stosowniedo ocenionegostopniazaawansowaniachoroby.34 Chorzyz wcześniejrozpoznanącukrzycąi wartościami
HbA1Cmieszczącymisięw zalecanejgranicy,mogąbyćwypisanizeszpitalaz zaleceniemkontynuowanialeczenia
stosowanegoprzedhospitalizacjąlub
leczeniainsuliną.Chorzy,u któr ychnie
doszłodo wyrównaniametablolicznego,
powinnizostaćzaklasyfikowanido intensywnegoschematuleczeniadoustnego
lubdodaniadługodziałającejinsuliny
do lekówdoustnych,lubzastosowania
złożonychschematówinsulinoterapii
na podstawieuzyskanegooznaczeniaHbA1C.
Chorzy,któr ymzleconoinsulinę
po razpierwszy,powinnirozpocząćedukacjęnatematinsulinoterapiitakszybko,jaktomożliwe.Schematoparty
na wielokrotnychwstrzyknięciachstosowanyw szpitaluniezawszemożebyć
użytylubpotrzebnyw war unkachambulator yjnych.U wieluchor ychna cukrzycę
typu 2wstrzyknięciedługodziałającej
insulinyw jednejdawcew połączeniu
z lekamidoustnymilubpodawaniemieszanekinsulinowychdwarazyna dobę
możesięokazaćwystarczające.U każdegochoregonależyocenićcodziennyrozkładdnia,planspożywaniaposiłków,
zdolnośćdo samodzielnegopodawania
insuliny,a takżemożliwościfinansowe.
Chorzyniemającymożliwościrefundacji
lekówprawdopodobniebędąstosować
gener ycznelekidoustnei ludzkąinsulinę(NPHi krótkodziałającąinsulinę
ludzką)lubgotowemieszankiinsuliny
ludzkiej.Skracaniepobytuw szpitalu
możespowodować,żechor ymzostaną
przekazanetylkoniezbędneinformacje
natematinsulinoterapii.Należydo nich
zaliczyć:bezpiecznesposobypodawania
insulinyi innychleków,podstawyplanowaniaposiłkóworazrozpoznawanie
i leczeniehipoglikemii.Chorzyz nowo
rozpoznanącukrzycą,z nowowprowadzonymleczenieminsuliną,brakami
20

Diabetologia po Dyplomie Tom 8 Nr 1, 2011

wiedzyo swojejchorobiepowinniuzupełnićedukacjęterapeutycznąambulator yjnie

Podsumowanie
U hospitalizowanychchorychna cukrzycęlubz hiperglikemią,w celuuzyskania
optymalnychklinicznychwynikówleczenia,zasadniczeznaczeniemaodpowiedniaredukcjastężeńglukozy.Najlepszym
sposobemkontrolijestleczenieinsuliną,
alejesttopostępowaniebardzotrudne
i wymagającezewzględuna streszwiązanyz ostrymzachorowaniem,zmieniające
sięspożyciekalorii,a takżeograniczenia
zależneod organizacjipracypersonelu
w szpitalu.Osiągnięciecelówkontroli
glikemii,a takżemożliwośćdostosowywaniatejterapiina bieżącowymagazrozumieniafizjologicznychpodstawleczeniainsuliną,a takżepodskórnegojejpodawania,zapewniającegosubstytucję
podstawowegoi doposiłkowegowydzielaniainsulinyorazmożliwośćzastosowaniadawekkorekcyjnych.Standaryzowane
formularzezleceńinsulinypodawanej
podskórnielubdożylniestanowiąpomoc
dlalekarzy,a takżeograniczająliczbępopełnianychbłędów.Zaplanowanieleczeniaprzy wypisiezapewnikontynuację
terapiiw warunkachambulatoryjnych.
ClinicalDiabetes,Vol. 29,No. 1, 2011,p. 3.
InpatientManagementofHyperglycemiaand
Diabetes.
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