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Αντιδιαβητικά δισκία

Διγουανίδια (μετφορμίνη)
Σουλφονυλουρίες (γλιβενκλαμίδη, γλικλαζίδη, 
γλιμεπιριδη) 
Θειαζολιδινεδιόνες (πιογλιταζόνη, 
ροσιγλιταζόνη)
DPP‐4 αναστολείς (σιταγλιπτίνη, 
σαξαγλιπτίνη, λιναγλιπτίνη, αλογλιπτίνη)
SGLT‐2 αναστολείς (εμπαγλιφλοζίνη, 
καναγλιφλοζίνη, νταπαγλιφλοζίνη)



Μετφορμίνη Σουλφονυλουρίες Θειαζολιδινεδιόνες

Αποτελεσματικότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή

Υπογλυκαιμία Όχι Ναι Όχι

Μεταβολή βάρους Ήπια απώλεια Πρόσληψη Πρόσληψη

Επίδραση 
στο 
καρδιαγ‐
γειακό

Αθηροσκλη‐
ρωτική ΚΑΝ

Πιθανή θετική 
επίδραση Ουδέτερη Πιθανή θετική επίδραση: 

πιογλιταζόνη

Καρδιακή
ανεπάρκεια Ουδέτερη Ουδέτερη Αυξημένος κίνδυνος

Κόστος Χαμηλό Χαμηλό Χαμηλό

Νεφρικές 
επιδράσεις

Εξέλιξη ΧΝΝ Ουδέτερη Ουδέτερη Ουδέτερη

Δοσολογία Αντένδειξη αν GFR<30

Γλιβενκλαμίδη: αντένδειξη
Γλιμεπιρίδη, γλικλαζίδη:
συντηρητική έναρξη για 
αποφυγή υπογλυκαιμίας

Όχι προσαρμογή δόσης
Γενικά αντένδειξη λόγω 
κατακράτησης υγρών

Επιπλέον στοιχεία
Συχνές παρενέργειες 
από το ΓΕΣ, πιθανή 
ανεπάρκεια B12

ΣΚΑ, κατακράτηση υγρών (οίδημα, 
ΚΑ), θετική επίδραση στη NAFLD, 
↑ κίνδυνος καταγμάτων, Ca 
ουροδ. κύστεως (πιογλιταζόνη), 
↑ LDL (ροσιγλιταζόνη)



DPP‐4 αναστολείς SGLT‐2 αναστολείς

Αποτελεσματικότητα Ενδιάμεση Ενδιάμεση

Υπογλυκαιμία Όχι Όχι

Μεταβολή βάρους Ουδέτερη Απώλεια

Επίδραση 
στο 
καρδιαγ‐
γειακό

Αθηροσκλη‐
ρωτική ΚΑΝ Ουδέτερη Θετική επίδραση: καναγλιφλοζίνη, 

εμπαγλιφλοζίνη

Καρδιακή
ανεπάρκεια

Πιθανός κίνδυνος: σαξαγλιπτίνη, 
αλογλιπτίνη

Θετική επίδραση: καναγλιφλοζίνη, 
εμπαγλιφλοζίνη

Κόστος Υψηλό Υψηλό

Νεφρικές 
επιδράσεις

Εξέλιξη ΧΝΝ Ουδέτερη Θετική επίδραση: καναγλιφλοζίνη, 
εμπαγλιφλοζίνη

Δοσολογία Τροποποίηση δόσης, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη ΧΝΝ

καναγλιφλοζίνη: δε συνιστάται σε GFR<45
νταπαγλιφλοζίνη: δε συνιστάται σε GFR<45, 
αντενδείκνυται σε GFR<30 
εμπαγλιφλοζίνη: αντενδείκνυται σε GFR<30

Επιπλέον στοιχεία Πιθανός κίνδυνος οξείας 
παγκρεατίτιδας, άλγος αρθρώσεων

Κίνδυνος καταγμάτων και ακρωτηριασμού 
(καναγλιφλοζίνη), κίνδυνος ΔΚΟ, λοιμώξεις 
ουρογεννητικού, κίνδυνος αφυδάτωσης‐
υπότασης, ↑ LDL 



Ενέσιμες θεραπείες
GLP‐1 ανάλογα: ημερήσια (εξενατίδη, 
λιξισενατίδη, λιραγλουτίδη) ή εβδομαδιαία 
(εξενατίδη, ντουλαγλουτίδη)
Βασική ινσουλίνη και GLP‐1 ανάλογο: 
degludec + λιραγλουτίδη
Βασική ινσουλίνη (βραδείας δράσης): NPH, 
glargine, detemir, degludec
Γευματικές ινσουλίνες (ταχείας δράσης):
aspart, glulisine, lispro, ανθρώπινη
Μίγματα ινσουλινών βραδείας και ταχείας 
δράσης



Πότε χρησιμοποιούνται
Ανάλογα των υποδοχέων 

GLP‐1
Ινσουλίνη

Αποτελεσματικότητα Υψηλή Υψηλότατη

Υπογλυκαιμία Όχι Ναι

Μεταβολή βάρους Απώλεια Πρόσληψη

Επίδραση 
στο 
καρδιαγ‐
γειακό

Αθηροσκλη‐
ρωτική ΚΑΝ Θετική επίδραση: λιραγλουτίδη Ουδέτερη

Καρδιακή
ανεπάρκεια Ουδέτερη Ουδέτερη

Κόστος Υψηλό Υψηλό για τα ανάλογα, χαμηλό για τις 
ανθρώπινες ινσουλίνες

Νεφρικές 
επιδράσεις

Εξέλιξη ΧΝΝ Θετική επίδραση: λιραγλουτίδη Ουδέτερη

Δοσολογία

Εξενατίδη, λιξισενατίδη: αντένδειξη 
με GFR<30
Αυξημένος κίνδυνος παρενεργειών 
σε ΧΝΝ

Χαμηλότερες δόσεις σε ΧΝΝ

Επιπλέον στοιχεία
Κίνδυνος όγκων θυρεοειδούς από C‐
κύτταρα,
παρενέργειες από το ΓΕΣ,
± κίνδυνος οξείας παγκρεατίτιδας

Υψηλότερος κίνδυνος υπογλυκαιμιών με 
ανθρώπινη vs ανάλογα ινσουλίνης



Κατευθυντήριες οδηγίες ADA 2018

Σε ασθενείς χωρίς ΚΑΝ, αν η μονο‐ ή η διπλή 
θεραπεία δεν επιτύχει το στόχο της HbA1c σε 
3 μήνες  προσθήκη επιπλέον 
αντιδιαβητικού παράγοντα, βασισμένου στις 
ιδιαιτερότητες του φαρμάκου και του ασθενή 
(Α)



Κατευθυντήριες οδηγίες ADA 2018
Χρησιμοποίηση ασθενο‐κεντρικής προσέγγισης 
για την επιλογή του φαρμάκου (Ε), 
λαμβάνοντας υπόψη:
 αποτελεσματικότητα
 κίνδυνο υπογλυκαιμίας
 ιστορικό ΚΑΝ
 επίδραση στο βάρος
 πιθανές παρενέργειες
 νεφρική λειτουργία
 οδός χορήγησης (από του στόματος ή υποδόρια)
 κόστος
 προτιμήσεις ασθενούς



Κατευθυντήριες οδηγίες ADA 2018

Σε ασθενείς με εγκατεστημένη ΚΑΝ, η αγωγή 
ξεκινάει με μετφορμίνη και υγιεινοδιαιτητική
παρέμβαση και στη συνέχεια ενσωμάτωση 
παράγοντα που αποδεδειγμένα μειώνει τα 
μείζονα καρδειαγγειακά συμβάματα και τη 
θνητότητα [εμπαγλιφλοζίνη, λιραγλουτίδη‐
(Α), καναγλιφλοζίνη‐(C)]



Κατευθυντήριες οδηγίες ADA 2018

Αν δεν επιτυγχάνονται οι γλυκαιμικοί στόχοι, 
η εντατικοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης 
ινσουλίνης, δεν πρέπει να καθυστερεί (Β)
Διατήρηση της μετφορμίνης, αν δεν 
αντενδείκνυται και είναι καλά ανεκτή, και με 
τη χορήγηση ινσουλίνης (Α)



Μετάβαση‐κατευθυντήριες οδηγίες

Αποτυχία 3πλης φαρμακευτικής αγωγής 
συνδυασμένη ενέσιμη θεραπεία
 3πλή φαρμακευτική αγωγή:

• μετφορμίνη + 2 άλλοι αντιδιαβητικοί παράγοντες ή 
• 3 αντιδιαβητικοί παράγοντες 

 σουλφονυλουρίες, θειαζολιδινεδιόνες, DPP‐4 
αναστολείς*, SGLT‐2 αναστολείς, GLP‐1 
ανάλογα*, βασική ινσουλίνη





Μετάβαση

Συνήθως αργεί (ΗbA1c > 9%)
Από τη μεριά του ασθενή: φόβος, 
προκαταλήψεις, η ίδια η ένεση, 
υπογλυκαιμίες
Από τη μεριά του γιατρού: πιο χρονοβόρο και 
πιο απαιτητικό (εκπαίδευση‐παρακολούθηση 
του ασθενή), περισσότερες επισκέψεις, 
εξατομίκευση της προσέγγισης
Ειδική περίπτωση η ΧΝΝ



Ινσουλινοθεραπεία

άρνηση – δυσκολία 
ατόμου με ΣΔ

αμηχανία – εκνευρισμός –
αδυναμία 

του θεραπευτή να πείσει για την
αναγκαιότητα της θεραπείας 



Πεποιθήσεις ασθενών για την 
έναρξη ινσουλίνης

Adapted from Korytkowski M. Int J Obes 2002;26:S18‐S24

% patients agreeing with statement
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«Ανησυχώ σχετικά με την έναρξη 
ινσουλίνης»

«Η έναρξη ινσουλίνης σημαίνει ότι 
απέτυχα με τις προηγούμενες 
θεραπείες»

«Η χρήση της ινσουλίνης  θα  με 
βοηθήσει να ρυθμίσω το διαβήτη»

22.4%

43.4%

52.6%



Η «προκατάληψη» για την ινσουλίνη

Εξάρτηση από «ουσία»
Τελικό στάδιο ασθένειας 
«Φόβος» για την ένεση & τα τρυπήματα 
Τιμωρία 
Υπογλυκαιμία 



Για τον ασθενή η λήψη ινσουλίνης μπορεί 
να σημαίνει 1

Ότι «…

Απέτυχα στη ρύθμιση. Να, η τιμωρία…
Ίσως, αν είχα προσπαθήσει περισσότερο… 
Έφτασε το τέλος…
Θα παρουσιαστούν επιπλοκές. Θα τυφλωθώ.
Θα έχω συχνές υπογλυκαιμίες …»



Για τον ασθενή η λήψη ινσουλίνης
μπορεί να σημαίνει 2

Ότι «…

Η ζωή μου θα γίνει πιο δύσκολη.
Θα παχύνω.
Δεν αντέχω το τρύπημα… οι βελόνες είναι 
μεγάλες.
Δεν μπορώ να μετρώ συνέχεια το ζάχαρο μου…
Θα στιγματισθώ κοινωνικά …»



Γιατί ο γιατρός καθυστερεί & δεν αρχίζει 
ινσουλίνη όταν πρέπει …

Αφού συνήθως ο ασθενής με ΣΔ2 είναι ηλικιωμένος & 
παχύσαρκος, νομίζει ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η 
δίαιτα & τα χάπια

Μπορεί να πιστεύει ότι «προστατεύει» τον ασθενή 
του από την «ταλαιπωρία της ινσουλίνης» 

Η έναρξη της θεραπείας με ινσουλίνη αποτελεί 
ένδειξη αποτυχίας της προηγούμενης αγωγής, που ο 
ίδιος είχε συστήσει  

Ανασφάλεια σχετικά με τα σχήματα & τα συστήματα 
χορήγησης της ινσουλίνης



Η έναρξη της ινσουλίνης είναι 
πολύπλοκη διαδικασία          τακτική

Έναρξη ινσουλίνης μια φορά την ημέρα 
Σταθερή δόση έναρξης και χρήση των οδηγιών για 
βαθμιαία τιτλοποίηση
Χρήση μοντέρνων συστημάτων χορήγησης
Χρήση διαθέσιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους 
ασθενείς
Εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες
Σύλλογοι ασθενών
Δώστε εκπαιδευτικό υλικό στους ασθενείς για το σπίτι



Η ινσουλίνη μπορεί να προκαλέσει 
υπογλυκαιμία            τακτική 

Haak T et al, Diabetes Obes Metab 2005 – Raslova K et al, Diabetes Res Clin Pract 2004

Παραδεχτείτε ότι η υπογλυκαιμία μπορεί να συμβεί
Καθησυχάστε τον ασθενή ότι η σοβαρή υπογλυκαιμία 
είναι σπάνια

Εκπαιδεύστε τους ασθενείς πώς να αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα 

Δώστε απλό σχέδιο τι να κάνουν όταν εμφανίσουν 
συμπτώματα

Ξεκινήστε χαμηλά και συνεχίστε αργά!



Η ινσουλίνη συσχετίζεται με αύξηση 
βάρους            τακτική 

1. Haak T et al. Diabetes Obes Metab 2005;7:56‐64 
2. Raslova K et al. Diabetes Res Clin Pract 2004;66:193‐201

 Ενθαρρύνετε την υγιεινή διατροφή & άσκηση από την 
αρχή

 Συνδυάστε την ινσουλίνη με μετφορμίνη
 Εξηγήστε ότι μερικές ινσουλίνες προκαλούν μικρότερη 
αύξηση βάρους από ότι άλλες1,2











Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


