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W skrócie

Epidemia cukrzycy typu 2 dotyczy
obecnie około 190 milionów osób,
a liczba ta stale rośnie. Około 25%
pensjonariuszy domów opieki
długoterminowej cierpi na cukrzycę,
większość tych przypadków stanowi
cukrzyca typu 2. Poniższy artykuł stanowi
omówienie zaleceń postępowania
i odpowiedniej farmakoterapii
uwzględniającej szczególne potrzeby
i schorzenia współistniejące w tej grupie
chorych.

C

zęstość występowania cukrzycy typu 2 osiągnęła rozmiary epidemii,
obejmując obecnie około 190 milionów ludzi na świecie, a szacuje się, że
do 2025 roku liczba ta przekroczy 300 milionów.1 Cukrzycę, w przeważającej części
typu 2, stwierdza się u około 25% rezydentów zakładów opieki długoterminowej.2
W tej grupie chorych 80% cierpi na schorzenia układu krążenia, 56% ma nadciśnienie tętnicze, a 69% dwie lub więcej innych
chorób przewlekłych.3,4 Niedawno przeprowadzone badanie kliniczne, w którym
wzięli udział pensjonariusze czterech domów opieki z obszaru Bismarck, N.D., wykazało, że częstość występowania cukrzycy
w tej grupie osób dochodzi do 32%. W tej
konkretnej populacji nadciśnienie tętnicze
stwierdzono u 81% chorych, przewlekłą
chorobę nerek u 34%, chorobę niedokrwienną serca u 42%, a udar mózgu u 39%.
Zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy
w tej populacji nie mają wagi zaleceń medycyny opartej na faktach, jaką cechują się
zalecenia dla populacji młodszych chorych
na cukrzycę. Na decyzje i cele terapeutyczne mogą mieć wpływ pogorszenie czynności nerek, otępienie, nietrzymanie moczu
i inne choroby współistniejące.
Cele terapeutyczne w przypadku pensjonariuszy domów opieki powinny
uwzględniać oczekiwaną długość ich życia,
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zdolności poznawcze, rozpoznane powikłania, polipragmazję i inne zagadnienia.
W 2005 roku do wytycznych American
Diabetes Association (ADA) dodano zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy u osób
w podeszłym wieku, w których sugeruje
się, że większą korzyść z bardziej intensywnego leczenia odniosą osoby, których
spodziewana długość życia wynosi ponad 10 lat.5 W przypadku osób o krótszej
spodziewanej długości życia, z ryzykiem
hipoglikemii (szczególnie w przypadku
osób z otępieniem) lub z wieloma schorzeniami towarzyszącymi zalecane jest
mniej intensywne leczenie.6
W badaniu U.K. Prospective Diabetes7
wykazano wyraźną liniową zależność między wartością hemoglobiny glikowanej
(HbA1C) a występowaniem powikłań mikro- i makronaczyniowych. Redukcja wartości HbA1C o każdy 1% odpowiadała
w badaniu zmniejszeniu śmiertelności
związanej z cukrzycą o 21%, a całkowitej
o 14%. Skuteczne leczenie jest więc możliwe nawet wtedy, gdy w przypadku konkretnego pacjenta wskazane jest zastosowanie
mniej intensywnego leczenia.
Leczenie powinno być jednak zindywidualizowane i brać pod uwagę zarówno
uwarunkowania omówione powyżej, jak
i życzenia pacjenta i członków jego rodziny. Przewidywana długość życia pacjentów
z domów opieki może się znacznie wahać;
najczęściej są to 3-4 lata od przyjęcia lub
krócej, a redukcja wartości HbA1C może
mieć większe znaczenie niż zmniejszenie
częstości występowania powikłań. W leczeniu krótkoterminowym większe znaczenie
pod względem komfortu terapii, rozumianej jako zmniejszenie objawów nietrzymania moczu, uczucia zmęczenia, zdolności
poznawczych i poprawa ogólnego samopoczucia, może mieć unikanie hiperglikemii. W przypadku pacjentów z objawami
otępienia lub innymi czynnikami, które
mogą ograniczyć ich możliwości wykrycia
lub zgłoszenia objawów, szczególnie ważne
jest unikanie epizodów hipoglikemii.

Oczywiście, pacjenci przy przyjęciu
do zakładu opieki długoterminowej powinni być ocenieni przez grupę specjalistów,
składającą się z lekarza lub pracownika
średniego personelu medycznego, instruktora diabetologicznego, dietetyczki, pielęgniarki i innych odpowiednio przeszkolonych pracowników zakładu.

Kontrola glikemii
Aktualne zalecenia ADA, przytoczone w tabeli 1, dotyczące rozpoznania cukrzycy
mogą być zastosowane także w przypadku
osób z domów opieki długoterminowej.8
U wielu pacjentów przyjmowanych
do zakładów opieki rozpoznanie cukrzycy
było ustalone przed przyjęciem, należy
jednak rozważyć badania przesiewowe
w przypadku osób z innymi schorzeniami
(np. nawracającymi zakażeniami).
Wiele czynników związanych ze starzeniem może wpłynąć na metabolizm glukozy u osób w podeszłym wieku (tab. 2).
Biorąc pod uwagę listę tych czynników,
wybór odpowiedniego leczenia dla tych
pacjentów może się okazać trudny.
Podawanie metforminy, leku powszechnie stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2, ma ograniczone zastosowanie w tej
populacji chorych ze względu na wiek lub
związane z chorobą ograniczenie czynności nerek. Inne czynniki ograniczające zastosowanie metforminy to działania
niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, niedotlenienie, niewydolność
serca w wywiadzie i czynniki jej wystąpienia oraz zakażenia. Mimo że w trakcie terapii metforminą rzadko dochodzi do
hipoglikemii, potencjalnie śmiertelnym
powikłaniem tego leczenia jest kwasica
mleczanowa, która może się rozwinąć
w trakcie zakażenia, niedotlenienia lub
niewydolności serca.9-13
Pochodne sulfonylomocznika, które
także należą do grupy doustnych leków
hipoglikemizujących, są często stosowane
u starszych osób, przede wszystkim ze
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względu na ich niski koszt. Także w przypadku tych leków istnieją pewne ograniczenia, głównie ze względu na upośledzenie
ich metabolizmu wynikające z pogarszającej się czynności nerek i wątroby. W przypadku stosowania tych leków może dojść
do głębokiej hipoglikemii. Wykrycie tego
stanu u osób z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi może być trudne, dlatego
też te leki powinny być stosowane ostrożnie i pod ścisłą kontrolą, szczególnie wtedy,
gdy pacjent w znacznym stopniu ogranicza
przyjmowanie pokarmów lub jego stan pogarsza się w innym mechanizmie.9-13
Tiazolidynediony (TZD) są lekami
uwrażliwiającymi na działanie insuliny, które mogą być skuteczne u chorych leczonych w domach opieki długoterminowej.
Występowanie hipoglikemii w przypadku
tych leków notuje się niezmiernie rzadko,
zwłaszcza gdy są stosowane w monoterapii. Ponadto te leki mogą mieć niewielki
korzystny wpływ na stężenie lipidów
i czynność śródbłonka, ale w tym przypadku obserwuje się różnice między poszczególnymi lekami z tej klasy.14,15 Zatrzymanie
płynów i obrzęki są dobrze znanymi działaniami niepożądanymi tiazolidynedionów,
dlatego należy je stosować szczególnie
ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Te leki są przeciwwskazane
u osób obarczonych ryzykiem niewydolności serca (klasa III i IV wg NYHA), szczególnie wtedy, gdy są stosowane wraz
z insuliną.13-18
Inhibitory dipeptydylopeptydazy IV
(DPP-IV) są nowszą klasą leków doustnych, które także wydają się obiecujące
w leczeniu cukrzycy u osób starszych. Tak
jak w przypadku metforminy i tiazolidynedionów, po zastosowaniu leków z tej grupy w monoterapii rzadko dochodzi
do rozwoju hipoglikemii. Leki te hamują
rozkład endogennego glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), przez co zwiększają zależne od stężenia glukozy
wytwarzanie insuliny i zmniejszają wartości HbA1C. Leki z tej grupy są ogólnie dobrze tolerowane, istnieją także dodatkowe
wytyczne dotyczące ich dawkowania
w niewydolności nerek. Obecnie jedynym
dostępnym na rynku przedstawicielem tej
grupy jest sitagliptyna. Jak dotąd, przy stosowaniu tego leku nie podawano występowania takich powikłań, jak niewydolność
serca czy obrzęki. Poza tym te leki podaje
się tylko raz na dobę.16,18
Inne preparaty leków hipoglikemizujących także mogą być stosowane u starszych osób, ale ich użycie może być
ograniczone przez występowanie działań
niepożądanych lub koszt. Leki zwiększające wydzielanie endogennej insuliny, takie
jak repaglinid czy nateglinid, nie należą
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 1. Kryteria badań przesiewowych w kierunku cukrzycy w grupie
osób dotychczas niezdiagnozowanych, bez objawów klinicznych
1. Badanie w kierunku cukrzycy należy rozważyć u wszystkich osób ≥45 roku życia,
szczególnie u osób z BMI ≥25 kg/m2, a jeśli badanie dało prawidłowy wynik,
należy je powtórzyć za 3 lata.
2. Badanie należy rozważyć także w młodszym wieku lub powtarzać częściej, jeśli te osoby
mają nadwagę (BMI ≥25 kg/m2) i:
• Cukrzyca występuje u krewnych pierwszego stopnia
• Należą do populacji obarczonej większym ryzykiem rozwoju cukrzycy (np.
Afroamerykanie, Amerykanie pochodzenia latynoskiego, Indianie amerykańscy,
Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, mieszkańcy wysp Pacyﬁku)
• Są kobietami, które urodziły dziecko o urodzeniowej masie ciała >4500 g lub została
u nich rozpoznana cukrzyca ciążowa
• Mają nadciśnienie (wartości ciśnienia tętniczego >140/90 mm Hg)
• Mają stężenie cholesterolu HDL <35 mg/dl lub stężenie triglicerydów
w surowicy >250 mg/dl
• W poprzednich badaniach stwierdzono u nich nieprawidłową tolerancję glukozy
lub nieprawidłową glikemię na czczo
• W wywiadzie występuje choroba naczyń
• Chorują na zespół policystycznych jajników
• Prowadzą siedzący tryb życia

Tabela 2. Czynniki związane z wiekiem mające wpływ na metabolizm glukozy36
• Zwiększona insulinooporność
• Dysfunkcja komórek β
• Zmiana składu ciała: zwiększenie zawartości tkanki tłuszczowej przy zredukowanej
masie mięśniowej
• Upośledzenie mobilności
• Współistniejące choroby
• Przyjmowanie leków upośledzających insulinowrażliwość oraz wydzielanie lub
działanie insuliny
• Zmiany w przyjmowaniu pokarmów, częstości ich podawania oraz składu
• Wpływ genetyczny i etniczny
• Czynniki psychospołeczne i stres pochodzenia zewnętrznego

do pochodnych sulfonylomocznika, ale
mogą powodować rozwój hipoglikemii.
Można je jednak podawać podczas posiłków, co pozwala na osiągnięcie dobrej
kontroli glikemii poposiłkowej (bez niebezpieczeństwa wystąpienia hipoglikemii
– przyp. tłum.). Inhibitory α-glukozydazy
(akarboza) mogą wywoływać istotne działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, przez co mają ograniczone
zastosowanie u osób w podeszłym wieku.9-13
Analogi GLP-1 (eksenatyd) mogą zapewniać
dobrą kontrolę glikemii poposiłkowych, ale
podawane są w postaci wstrzyknięć i nie
stanowią konkurencyjnej alternatywy dla
chorych wymagających insulinoterapii. Teoretyczną korzyścią płynącą ze stosowania
tych leków jest możliwość redukcji masy
ciała.16
Głównym ograniczeniem stosowania
doustnych leków przeciwcukrzycowych
w grupie podopiecznych zakładów opieki
długoterminowej jest fakt, że mechanizm
ich działania, przynajmniej częściowo, zależy od adekwatnego wydzielania insuliny

przez trzustkę. W przypadku chorych,
u których cukrzyca rozpoznana była wiele
lat temu, istnieje duże ryzyko, że czynność
komórek β została w dużym stopniu ograniczona, sprawiając, że niezbędna będzie
insulinoterapia.19-20 Starsze preparaty insulin (insulina NPH i insulina ludzka) są tańsze, ale ich zastosowanie jest ograniczone
przez brak stabilności stężenia insuliny we
krwi, wchłaniania i możliwość występowania hipoglikemii. Nowsze preparaty analogów insulin wydają się powodować
mniejszą liczbę takich problemów, ale ich
koszt jest nieco większy.22 Insulina, jeśli
jest stosowana w odpowiedni sposób, cechuje się lepszym proﬁlem bezpieczeństwa i teoretycznie może być stosowana
u wszystkich chorych na cukrzycę.23,24
W cukrzycy typu 2 pojedyncze wstrzyknięcie długo działającego analogu insuliny
(glarginy lub detemiru) w monoterapii
może stanowić bezpieczny i skuteczny wybór. Częstość występowania hipoglikemii
jest nieco mniejsza przy zastosowaniu tych
preparatów w porównaniu ze starszymi.22
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W grupie chorych z otępieniem, u których
objawy i odczuwanie hipoglikemii mogą
być w znacznym stopniu ograniczone, stosowanie tych preparatów może stanowić
dobry wybór terapeutyczny. Co więcej, insuliny te dostępne są w penach, dzięki którym dokładność dawkowania insuliny jest
większa. Ze stosowania penów do podawania insuliny płyną jeszcze dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa dawkowania,
wynikające z zastosowania igieł ze specjalnym zabezpieczeniem zmniejszającym ryzyko przypadkowego zakłucia opiekuna
(a przez to redukujące dodatkowe koszty),
a także fakt, że pacjent nie musi stosować
ampułek wielokrotnego użytku.
W przypadku mobilnych pacjentów
można rozważać zastosowanie bardziej
zaawansowanych schematów, takich jak:
dodatkowe w stosunku do insuliny podstawowej wstrzyknięcia szybko działającego analogu insuliny (aspart, lispro,
glulizyna) w celu pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania na insulinę wywołanego
przekąskami lub posiłkami, lub też mieszanki analogów z insulinami klasycznymi,
aby wykorzystać niektóre zalety analogów
(np. przewidywalność działania) i móc je
wygodnie dawkować, dwukrotnie w ciągu
doby. Pacjenci rozpoczynający insulinoterapię lub nowy schemat podawania insuliny początkowo będą wymagali ścisłego
monitorowania do czasu ustalenia odpowiednich dawek insuliny, kiedy częstość
kontroli może być mniejsza. W momencie
zmiany stanu pacjenta (takiej jak zmniejszenie ilości spożywanych posiłków lub
choroba) częstość kontroli można zwiększyć, aby sprostać zwiększającym się potrzebom pacjenta i odpowiednio
dostosować dawki insuliny.23,24

przyczyny o 21%, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 23% i o 64% częstości
występowania niewydolności serca. Mimo
że badani nie byli zdeﬁniowani jako populacja chorych na cukrzycę, u 11,8% badanej grupy występowała choroba
sercowo-naczyniowa.25 Wcześniejsze wyniki badań, takich jak Swedish Trial in Old
Patients with Hypertension (STOP-Hypertension)26 wykazały korzyści z leczenia
nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku.
ADA zaleca rozpoczęcie leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
od włączenia inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) lub antagonisty receptora
dla angiotensyny II (ARB).8 Co więcej, leki
te mogą być stosowane przy współistnieniu mikro- i makroalbuminurii. Przepisując je, należy pamiętać o skontrolowaniu
czynności nerek i sprawdzeniu, czy u chorego nie występuje zwężenie tętnicy nerkowej, ponieważ obustronne zwężenie
tętnicy nerkowej stanowi bezwzględne
przeciwwskazanie do stosowania każdej
z tych grup leków. Redukcja wartości ciśnienia tętniczego u osób starszych powinna być przeprowadzana stopniowo
w celu zmniejszenia ryzyka powikłań (np.
hipotensji lub zasłabnięć). Terapia hipotensyjna powinna być modyﬁkowana
pod kątem współistniejących czynników,
takich jak przebyte incydenty sercowo-naczyniowe lub choroba nerek, jak to zostało zaproponowane przez Joint National
Commission on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood
Pressure.27 Stopniowa redukcja wartości
ciśnienia tętniczego może być zalecana
także w celu zwiększenia tolerancji leczenia przez starsze osoby.

Leczenie nadciśnienia

Leczenie zaburzeń lipidowych

Leczenie nadciśnienia stanowi kluczowy
element terapii u większości chorych
na cukrzycę, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Obecnie ADA zaleca, aby
wartości ciśnienia tętniczego u chorych
na cukrzycę były utrzymywane
<130/80 mm Hg8 w celu zminimalizowania powikłań sercowo-naczyniowych, nerkowych i innych. Przeprowadzone
niedawno badanie Hypertension in the Very Elderly Trial wykazało, że obniżenie
wartości ciśnienia tętniczego <150/80 mm
Hg u osób >80 roku życia (leczonych
za pomocą diuretyku – indapamidu lub inhibitora konwertazy angiotensyny – perindoprilu) przyczyniło się do redukcji:
ryzyka udaru mózgu zakończonego lub
nie zgonem o 30%, ryzyka zgonu w przebiegu udaru o 39% (95% PU 1-62;
p=0,05), śmiertelności z jakiejkolwiek

Leczenie nieprawidłowego stężenia cholesterolu za pomocą inhibitora reduktazy
HMG CoA czyli statyn przyczynia się do redukcji ryzyka wystąpienia pierwszego
istotnego incydentu wieńcowego o około 25%.28,29,31,32 ADA zaleca, aby u chorych
na cukrzycę, w celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, dążyć do docelowych wartości stężenia cholesterolu całkowitego <200 mg/dl,
triglicerydów <150 mg/dl, HDL >40 mg/dl
dla mężczyzn i >50 mg/dl dla kobiet,
a cholesterolu LDL <100 mg/dl.8,28 Istnieją
dowody wskazujące, że atorwastatyna
i simwastatyna zmniejszają ryzyko w grupie chorych na cukrzycę typu 2 bez względu na ich wyjściowe stężenie LDL.31-33
Można rozważyć docelowe wartości stężenia cholesterolu LDL <70 mg/dl (np.
u osób, które w przeszłości przebyły incy-
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denty sercowo-naczyniowe lub obarczonych wieloma czynnikami ryzyka).8,29
Wykazano, że redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego w warunkach domu opieki
długoterminowej jest korzystna. W jednym z badań34 pensjonariusze domu opieki, którzy przebyli uprzednio zawał serca,
a stężenie LDL wynosiło u nich >125 mg/dl,
cechowali się 20% częstością występowania nowych incydentów sercowo-naczyniowych, jeśli byli leczeni statynami
do wartości ≤90 mg/dl, a 48% jeśli za wartości docelowe przyjęto 90-99 mg/dl. Poza
redukcją częstości występowania choroby
niedokrwiennej serca w badanej grupie
chorych do 90 roku życia przy 47% redukcji stężenia LDL ≤90 vs 90-99 mg/dl obserwowano także zmniejszenie częstości
udarów mózgu. W celu zastosowania odpowiedniej opieki nad chorymi przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej
wskazane jest połączenie strategii redukcji
ryzyka, które obejmowałoby zarówno strategie farmakologiczne, jak i dietetyczne.34

Podawanie kwasu
acetylosalicylowego
Badania wykazują zmniejszenie częstości
incydentów sercowo-naczyniowych u dorosłych chorych na cukrzycę przyjmujących codziennie kwas acetylosalicylowy.
Takie postępowanie zalecane jest również
przez ADA.8 Pensjonariusze zakładów
opieki długoterminowej chorujący na cukrzycę powinni otrzymywać ten lek
w dawce proﬁlaktycznej 75-325 mg/24 h,
chyba że istnieją u nich przeciwwskazania.

Podsumowanie
W odpowiednio prowadzonych domach
opieki długoterminowej możliwe jest
osiągnięcie istotnej redukcji powikłań.
W jednym z badań, przeprowadzonym
w akademickim domu opieki,35 dzięki
odpowiedniej opiece u 89% pensjonariuszy chorych na cukrzycę (niebędących
w stadium terminalnym żadnej przewlekłej choroby) uzyskano średnie wartości
HbA1C <7%, u 84% wartości ciśnienia tętniczego wynosiły <130/80 mm Hg, a u 89%
stężenie cholesterolu LDL nie przekraczało 100 mg/dl. Dzięki połączeniu opartych
na dowodach naukowych algorytmów dotyczących leczenia cukrzycy, nadciśnienia
tętniczego i hiperlipidemii z indywidualnymi potrzebami poszczególnych chorych,
a także po uwzględnieniu zdania członków
rodziny i oczekiwanej długości życia pacjentów oraz współistniejących innych
chorób możliwe jest wdrożenie sensownych planów terapeutycznych także w tej
grupie chorych.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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