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Streszczenie
Projektbadania.Analizadecyzyjna
Badanagrupa.Doroślichorzyna cukrzycę
w wieku 60-80lat.
Metody. Autorzystworzylimodelsymulacyjny,abyoszacowaćpotencjalnekorzyściz intensywnej(docelowoHbA1C
<7,0%)w porównaniuz umiarkowaną
(docelowoHbA1C <7,9%)kontroląglikemiiu dorosłychw podeszłymwieku
chorychna cukrzycę(zarównoświeżo
wykrytą,jaki o zróżnicowanymczasie
trwania)iz wielomawspółistniejącymi
chorobamii ograniczeniamiczynnościowymi.Danedomodeluuzyskanoz dostępnychpróbklinicznychi badań
kohortowych.Współistniejącechoroby
i ograniczeniaczynnościowe zostałypodzielonena kategoriez wykorzystaniem
uprzedniosprawdzonegoschematu,a następnieużytoichdo wyliczeniaprzewidywanegookresuprzeżycia.Potencjalne
korzyściz intensywnejkontroliglikemii
wyrażonojakośredniąuzyskanychlatżyciaskorygowanąo ichjakość.Powikłaniomzależnymod cukrzycy(np.ślepota,
schyłkowaniewydolnośćnerek,amputacja,zawałmięśniasercowego)przypisywanozgodniez poprzednimibadaniami
określoneznaczeniezdrowotne.Model
nieuwzględniałkosztówi nieokreślałpogorszeniajakościżyciai powikłań(np.hipoglikemii)zależnychod intensywnych
metodleczenia.Uwzględniono,zgodnie
z danymizestarszychbadań,stosowanie
innychlekówredukującychryzykoincydentówsercowo-naczyniowych.
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Wyniki. Stwierdzonojedynieniewielkiekorzyściz zastosowaniaintensywnej
kontroliglikemii(51-116dodatkowych
dniżyciaskorygowanycho jegojakość),
którewyraźniezależałyod wiekui stopnianiesprawności.Stwierdzono,żejeżeli
przewidywanyokresprzeżyciawynosi
<5lat,tointensywnakontrolaglikemii,
nawetprzynajbardziejoptymistycznych
założeniach,zapewniajedynieniewielką
korzyść.
Wnioski: Decyzjao wprowadzeniuintensywnejkontroliglikemiiu osóbw podeszłymwiekupowinnauwzględnić
przewidywanyokresżycia,którymożna
oszacowaćna podstawiewiekui stanu
czynnościowego.Starsidorośliz ograniczonymokresemprzeżycianieodniosą,
z dużymprawdopodobieństwem,korzyści
z intensywnejkontroliglikemiiw porównaniuz umiarkowaną.

Komentarz
Opiekamedycznanad chorymina cukrzycęw podeszłymwiekustwarzawielewyzwań.Częstośćpowikłańzwiązanych
z cukrzycąwzrastaz wiekiemi czasem
trwaniacukrzycy.W tejgrupiewiekowej
częściejstwierdzasiędziałanianiepożądaneleczeniaorazwspółistniejącepoważne
schorzeniai większąumieralność.Niewielebadańklinicznychoceniałokorzyści
i złestronyterapiiu osóbw podeszłym
wieku.Konsekwencjątejsytuacjijestpodejmowaniedecyzji,jakw przypadkuintensywnejkontroliglikemiiu chorych
w podeszłymwieku,na podstawiewynikówbadańprzeprowadzonychu osób
w średnimwieku.
Intensywnakontrolaglikemiijestzadaniemo dużymstopniutrudności,wymagającymdużegonakładupracyze
stronychorych,pracownikówi systemu
ochronyzdrowia.Wprowadzeniedo leczeniazasadintensywnejkontroliglikemiipowinnozależećod oceny
potencjalnychkorzyści.

Biorącpod uwagęograniczonąliczbę
badańklinicznych,Huangi wsp.opracowalimodelmatematycznyoceniającypotencjalnekorzyściintensywnejkontroli
glikemiiu osóbw podeszłymwieku.Posłużylisięw tymceludanymizgromadzonymiw badaniachkohortowychoraz
badaniuUKPDS.1 Topozwoliłoocenićkorzyściintensywnejkontroliglikemii,jakie
odnieślibychorzyw różnychgrupachwiekowych,z różnymczasemtrwaniacukrzycyi zróżnicowanymstopniemsprawności
czynnościowej.Niejestzaskakującyuzyskanywniosek,żekorzyściz intensywnej
kontrolizależąod przewidywanegookresużycia(będącegopochodnąwiekui stanuczynnościowego)2 i czasutrwania
cukrzycy.Osobyz ograniczonymprzewidywanymczasemprzeżycia(<5lat)osiągnąnieznacznekorzyściz intensywnej
kontroliglikemiiw porównaniuz kontrolą
umiarkowaną.Potencjalnekorzyścisą
większedlamłodszejgrupychorych,ale
różnicapo uwzględnieniuczasutrwania
cukrzycypozostajeniewielka.
Decyzja,abywynikimodelumatematycznegoprzedstawićw uzyskanychlatach
życiaskorygowanycho jegojakość,czyni
dośćtrudnąodpowiedźna pytanie,czy
korzyściz intensywnejkontroliglikemii
odgrywająrolęw grupiechorychz pośrednimprzewidywanymokresemprzeżycia(5-10lat).Policzeniekosztów
intensywnejkontroliglikemiiw porównaniuz umiarkowanąi obliczeniekosztów
poniesionychna uzyskanydodatkowyrok
życiaskorygowanyo jegojakość,pozwoliłobypełniejokreślićkorzyściz intensywnejkontroliglikemiii odnieśćje
do wykorzystaniainnychzasobówopieki
medycznej.
Kilkacechmodeluwskazujejednak,
żeocenypotencjalnychkorzyścisąi tak
zbytoptymistyczne,a ichrzeczywisteznaczeniejestmniejsze,niżtoopisano.
Po pierwsze,modelzakłada,żeintensywnakontrolaglikemiizmniejszaryzykopowikłańsercowo-naczyniowych,cojest
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założeniem kontrowersyjnym w świetle
niedawno opublikowanych wyników badania ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes).3 Zakładając, że
lepsza kontrola nie kojarzy się z poprawą
rokowania sercowo-naczyniowego, należy
się liczyć z redukcją wyliczonych korzyści
z intensywnej kontroli glikemii o >50%
we wszystkich podgrupach wiekowych.
Po drugie, przedstawiony model nie
uwzględnia działań niepożądanych związanych z intensywnym leczeniem (hipoglikemia), jak również wynikającego z tego
pogorszenia jakości życia i konieczności
poświęcenia przez chorego więcej czasu
na zaleconą terapię. Po trzecie, przyjęto,
że stopień zastosowania innych skutecznych terapii jest niewielki (np. wynosi 26%
dla inhibitorów ACE) lub też mierzony pośrednio (np. stężenia lipidów modelowane
są na podstawie badań epidemiologicznych z lat, w których leczenie statynami
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nie było tak rozpowszechnione). Przyjmując większy udział innych form leczenia,
należy się spodziewać zmniejszenia bezwzględnych korzyści zależnych od intensywnej kontroli glikemii.
Mimo tych ograniczeń Huang i wsp.
dostarczają swoim modelem argumentów
do odpowiedzi na pytanie: czy u osób
w podeszłym wieku chorych na cukrzycę
typu 2 powinniśmy przyjąć za cel intensywną kontrolę glikemii. Rozwinięcie modelowania połączone z wybiórczym
zastosowaniem danych do modelu i testowanie zdolności lekarzy do oceny przewidywanego okresu życia na podstawie
wieku i stanu czynnościowego pozwoli lepiej wybrać podgrupy chorych, którzy odniosą korzyści z intensywnej kontroli
glikemii.
Clinical Diabetes, Vol. 27, No. 4, 2009, p. 147.
Decision About Intensity of Glycemic Control
Should Depend on Age and Functional Status.
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