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Összefoglalás

Az idős cukorbetegek növekvő számú és jelentőségű, rendkívül heterogén populációt alkotnak. A fizikai és szellemi képes-
ségek, társbetegségek, szociális körülmények, valamint a beteg által megfogalmazott elvárások alapján változatos glykae-
miás célok tűzhetők ki, a normoglykaemia megközelítésétől a szimptómás hyperglykaemia és hospitalizáció elkerüléséig. 
Inzulinterápiára az indokoltnál ritkábban kerül sor, noha a különböző kezelési rendszerek időskorban is egyénre szabott, 
hatékony, hosszú távú megoldást jelentenek. Kevés idős betegekre vonatkozó evidencia áll rendelkezésünkre. Alapvető 
szempont a hypoglykaemia és szövődményeinek megelőzése. Az inzulinanalógok előnyei (élettani hatásprofil, flexibilitás, 
kevesebb hypoglykaemia) e betegcsoportnál is jól hasznosíthatók. A szerző célja a témához kapcsolódó irodalmi adatok, 
ajánlások, technikai kérdések áttekintése, diabetológusként, geriáterként a kérdés fontosságának hangsúlyozása.

 ■ Kulcsszavak: időskor, inzulinterápia, hypoglykaemia, individuális kezelés

Insulin therapy in elderly patients
Summary: Elderly diabetic patients form a highly heterogenous population with increasing number and importance. A 
variety of glycemic targets can be assigned according to physical and mental abilities, comorbidities, social conditions 
and patient preferences: from approaching normoglycemia to avoiding symptomatic hyperglycemia and hospitalization. 
Insulin therapy is introduced less often than it would be justifiable, although different insulin regimens offer individualized, 
effective, long term treatment also in the elderly. There are few evidences available concerning older patients. Avoiding 
hypoglycemia is a fundamental aspect. Advantages of analog insulins, the physiological pharmacologic profile, flexibility, 
lower risk of hypoglycemia are useful also in this patient population. The author’s aim is to summarize the literary data, 
recommendations, technical issues related to this topic, as diabetologist, geriatrist – with the purpose to emphasize im-
portance of the question.

 ■ Keywords: elderly people, insulin therapy, hypoglycemia, individualized treatment
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Rövidítések

ADA: Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association); AGS: Amerikai Geriátriai Társaság (American Ge-
riatric Society); BOT: bázisinzulinnal kiegészített orális kezelés (Basal insulin supported Oral Treatment); DVA: Ameri-
kai Veterán Ügyek Osztálya (Department of Veterans Affairs); EASD: Európai Diabetes Társaság (European Association 
for the Study of Diabetes); EDWPOP: Idős Betegek Európai Diabetes Munkacsoportja (European Diabetes Working 
Party for Older People); IAGG: Nemzetközi Geriátriai és Gerontológiai Társaság (International Association of Geronto-
logy and Geriatrics); IDF: Nemzetközi Diabetes Szövetség (International Diabetes Federation); MDT: Magyar Diabetes 
Társaság; NPH: Neutral Protamin Hagedorn inzulin

A mai	 diabetológiai	 ellátás	 középpontjában	az	 egyénre	 szabott	 kommunikáció	 és	 ke-
zelés,	 a	 betegközpontú	 megközelítés	 áll.	

Az	 orális	 és	 injekciós	 antidiabetikumok	 szélese-
dő	palettája	egyben	differenciált	terápiát	is	jelent,	

hiszen	 egyetlen	 módszer	 sem	 alkalmas	 minden	
beteg	 kezelésére	 és	 egyetlen	 beteg	 sem	 profitál	
minden	 antidiabetikumtípusból.	 A	 páciens	 élet-
tani	 jellemzői,	 kora,	 betegségtartama,	 szövődmé-
nyei,	hypoglykaemia-kockázata,	pszichés	és	szociá-
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lis	adottságai,	elvárásai	alapján	döntünk	a	kezelés	
céljairól	és	eszközeiről.	Így	történik	ez	az	idős	be-
teg	kezelése	 során	 is.	Döntő	 többségük	2-es	 típu-
sú	 cukorbeteg,	 de	 árnyalják	 a	 képet	 az	 időskort	
egyre	 jelentősebb	 számban	 elérő	 1-es	 típusú	 cu-
korbetegek	 és	 egyéb	 diabetesformák	 is.	 Rendkí-
vül	 heterogén	populáció,	 köztük	 a	naptári	 kornál	
lényegesen	 alacsonyabb	 biológiai	 korú,	 aktív,	 ön-
álló	 idős	 emberrel,	 valamint	 nagyszámú	 szellemi-
leg	és	fizikailag	hanyatló,	passzívvá	és	függővé	váló	
beteggel.	 Értelmetlen	 egységesen,	 csak	 a	 számolt	
kor	alapján	megfogalmazni,	uniformizálni	a	keze-
lési stratégiát. A témával foglalkozó szakirodalom-
ban	sokat	hangoztatott,	mégis	gyakran	előforduló	
hiba	az	alul-	és	túlkezelés	is.1	Érdemes	feltennünk	
a	kérdést:	hány	 idős	ember	nem	kapja	meg	pusz-
tán	 kora	 miatt	 a	 kellő	 intenzitású	 kezelést.	 Má-
sik	 oldalról,	 a	 közelmúltban	 a	 JAMA	 hasábjain	
publikált	 tanulmány	 szerint	 a	 6,5,	 sőt	 6%	 alatti	
HbA1c-értéket	 elérő	 betegek	 mindössze	 20–30%-
ánál	mérséklik	a	terápia	„intenzivitását”.2

Kezelési célok, ajánlások

Az	 idős	 betegek	 rendszerint	 nem	 szerepelnek	 a	
klinikai	 gyógyszervizsgálatokban,	 különösen	 igaz	
ez	 az	 inzulinnal	 végzett	 tanulmányokra.	 A	 75	 év	
feletti kor többnyire kizárási kritérium. Mindez 

annak	 ellenére,	 hogy	 növekvő	 számú	 és	 jelentő-
ségű	betegcsoport,	a	diabetes	mellitus	prevalenci-
ájának	legnagyobb	emelkedése	 itt	figyelhető	meg.	
Mielőbb	 szükség	 volna	megfelelően	megtervezett	
és	 kivitelezett,	 idős	 páciensek	 részvételével	 zajló	
vizsgálatokra. Addig a kevés rendelkezésre álló 
evidencia	mellett	a	szakmai	szervezetek	ajánlásai-
ra	és	saját	tapasztalatainkra	támaszkodhatunk.	Az	
ajánlások	 általában	 a	 Nemzetközi	 Diabetes	 Szö-
vetség	 (International	 Diabetes	 Federation,	 IDF)	
funkcionális	 beosztása	 alapján	 kategorizálják	 az	
időskorú	betegeket	(1. táblázat).
Az	 IDF-hez	 hasonlóan	 az	 Amerikai	 Diabetes	

Társaság	 (American	Diabetes	Association,	ADA)	
és a Nemzetközi Geriátriai és Gerontológiai Tár-
saság	 (International	 Association	 of	 Gerontology	
and	 Geriatrics,	 IAGG)	 karöltve	 az	 Idős	 Bete-
gek	 Európai	Diabetes	Munkacsoportjával	 (Euro-
pean	 Diabetes	 Working	 Party	 for	 Older	 People,	
	EDWPOP)	jó	biológiai	állapotban	levő	idős	páci-
enseknél	a	7,5%	alatti	HbA1c-céltartományt	tartja	
megfelelőnek.3,4,5,6	Ennél	ambiciózusabb,	7%	alatti	
tartományt	csak	az	Amerikai	Veterán	Ügyek	Osz-
tálya	 (Department	of	Veterans	Affairs,	DVA)	 fo-
galmaz meg.7 Érdekes módon utóbbi a legmeg-
engedőbb	 (HbA1c<9%)	 az	 életvégi	 ellátás	 során	
megvalósítandó	 vércukorcsökkentő	 kezelésben,	
míg	 az	 egyéb	 szervezetek	 általában	 a	 8,5%	 alat-
ti HbA1c-t	 jelölik	meg.	Szellemi	és/vagy	fizikai	ha-
nyatlás miatt dependenssé váló betegeknél szin-
te	egységes	a	8%	alatti	céltartomány.	Az	Európai	
Diabetes	Társaság	(European	Association	for	the	
Study	 of	 Diabetes,	 EASD)	 általánosságban	 8%	
alatti	 célról	beszél.4 A Magyar Diabetes Társaság 
szakmai irányelve leszögezi: az adott beteg eseté-
ben	biztonságosan	elérhető	és	fenntartható	anyag-
cserére	 kell	 törekedni.8 A 2. táblázat	 az	 említett	
társaságok	 időskori	HbA1c-céltartományait	 foglal-
ja	össze.

2. táblázat. HbA1c-céltartományok az idős cukorbeteg funkcionális állapota szerint

Társaság Jó biológiai állapot Funkcionálisan függő Életvégi ellátás
ADA/AGS <7,5% <8% <8,5%

EASD <8%
IDF <7,5% <8% <8,5%

IAGG/EDWPOP <7,5% <8,5%
DVA <7% <8% <9%

1. táblázat. Az IDF kategóriái az idős emberek fizikai 
és szellemi állapotának, önállóságának megítélésére

• Funkcionálisan független
• Funkcionálisan dependens

− esendő (fizikai hanyatlás)
− demens (szellemi hanyatlás)

• Életvégi ellátás
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Valamennyi	 esetben	 hangsúlyt	 kap	 az	 egyéni	
megítélés.	Míg	 fiatal-	 és	 középkorban	 cél	 a	 rövid	
és	 hosszú	 távú,	 addig	 időskorban	 általában	 cél	 a	
rövid	távú	szövődmények	megelőzése	és	a	jó	élet-
minőség.	Az	öregedéssel	zajló	dinamikus	változá-
sok	 a	 célok	 és	 eszközök	 újra-	 és	 újraértékelését,	
átgondolását	 kívánják.	 Minimális	 cél	 az	 akut	 hy-
perglykaemiás	 komplikációk	 (kiszáradás,	 tudat-
zavar,	 a	 veseműködés	 romlása,	 elhúzódó	 sebgyó-
gyulás),	hospitalizáció,	valamint	a	hypoglykaemiás	
rosszullétek	elkerülése.	Minél	jobbak	a	beteg	pszi-
chés	és	 szomatikus	adottságai,	egyéni	mérlegelés-
sel	annál	határozottabb	célokat	tűzhetünk	ki,	akár	
a	normoglykaemiás	anyagcsere	megközelítéséig.	A	
páciens	hanyatló	állapota,	az	életvégi	ellátás	rend-
szerint	 a	 terápia	 egyszerűsítését,	 csökkentett	 in-
tenzifikálását	 igényli.	 Végül	 hozzátehetjük,	 a	 be-
tegek	 jólléte	 és	 biztonsága	 szempontjából	 fontos,	
hogy	a	vércukor-ingadozás,	a	glakaemiás	variabili-
tás	az	élettanit	minél	kevésbé	haladja	meg,	vagyis	
mindez	a	lehető	legkevesebb	hypo-	és	hyperglyka-
emiás	megingás	mellett	valósuljon	meg.

Az inzulinkezelést befolyásoló időskori 
változások

Az	 inzulinterápia	 bevezetéséhez	 és	 biztonságos	
fenntartásához	megfelelő	szellemi	képességek	kel-
lenek,	a	mentális	hanyatlás	komoly	akadály	 lehet.	
Csökken	a	figyelem,	az	alkalmazkodó	képesség,	a	
rövid	 távú	 memória,	 gyakori	 a	 hangulatzavar.	 A	
látásromlás	 nehezítheti	 az	 inzulinadag	 beállítását	
és	beadását.	A	felső	végtag,	elsősorban	a	kéz	izma-
inak	gyengesége,	bénulása,	az	ízületek	degeneratív	
elváltozásai, gyulladásos betegségei szintén aka-
dályt	 jelenthetnek.	 Az	 idős	 ember	 esendővé,	 sé-
rülékennyé	 válik.	Elvékonyodik	a	bőr,	 amit	figye-
lembe	 kell	 venni	 a	 szúrás	 helyének,	mélységének	
kiválasztásánál.	Romlik	az	étvágy,	nehezebben	ter-
vezhető	 az	 étkezések	 száma,	 szénhidráttartalma.	
Csökken	a	hasnyálmirigy	inzulintermelése	és	a	pe-
riféria inzulinérzékenysége.9 Csökken a testtömeg, 
a	subcutan	zsírszövet	és	az	izomzat	tömege,	sarco-
penia	alakul	ki.	Beszűkül	a	veseműködés,	csökken	
az	inzulin	(és	gyógyszer)	clearance,	a	vesében	zaj-
ló	glukoneogenezis,	ezért	nő	a	hypoglykaemia-haj-
lam. Gyakoriak az úgynevezett geriátriai szindró-
mák,	 változó	 etiológiájú	 tünetegyüttesek,	 melyek	

idős	betegekre	jellemzőek:	krónikus	fájdalom,	hal-
lás-	és	 látáscsökkenés,	alvás-,	 gondolkodás-,	moz-
gás-	 és	 egyensúlyzavar.	 Az	 egyedül	 maradó,	 izo-
lálódó ember kevésbé, illetve egyáltalán nem 
számíthat	 segítségre.	 Különösen	 problémás	 hely-
zet,	 ha	 egyidejűleg	 az	 önállóság	 is	 elvész,	 depen-
denssé válik. A sikeres öregedés feltétele az ön-
ellátás	 és	 aktivitás,	 valamint	 a	 társas	 kapcsolatok	
megtartása.

Érvek az inzulinbevezetés mellett és ellen

A	 2-es	 típusú	 diabetes	 mellitus	 progresszív	 be-
tegség	 hanyatló	 béta-sejt-tömeggel	 és	 funkcióval,	
ezért	 hosszú	 távon	 a	 betegek	 döntő	 többsége	 az	
anyagcsere	rendezéséhez	inzulint	igényel.10 Az in-
zulinterápia	 élettani	 hormonpótlást	 jelent	 (ak-
kor	 is,	 ha	 a	 periféria	 túlinzulinozása	 szükséges	 a	
máj	 megfelelő	 inzulinellátásához).	 Hatása	 felül-
múlja	bármely	más	antidiabetikum	hatékonyságát.	
A	 legflexibilisebb	 és	 leginkább	 hosszú	 távú	 meg-
oldás.	 A	 társuló	 szervi	 elégtelenségek	 (pl.	 vese-,	
májelégtelenség)	 nem	 jelentik	 ellenjavallatát.	 Az	
inzulin	elleni	 érv	 lehet	a	hypoglykaemia	veszélye,	
elsősorban	erre	hajlamos,	 illetve	 fokozottan	érzé-
keny	 embernél.	 Előnytelen	 lehet	 a	 testsúlygyara-
podás,	 a	 fogyás	 nehézsége,	 utóbbi	 azonban	 idős	
embernél	 általában	 kerülendő.	Gyakran	 felmerü-
lő	 ellenérv	 a	 szúrástól	 való	 félelem,	 a	 kötöttség,	
valamint	 az	 inzulin	 társítása	 a	 szövődményekhez,	
a	betegség	súlyosabbá	válásához,	visszafordíthatat-
lanságához.	 Az	 idős	 páciensre	 szabott	 kommuni-
kációval,	 információátadással	 a	 félelmek,	 akadá-
lyok	 szinte	mindig	 legyőzhetők.	Ami	 kétségtelen:	
megfelelő	 beteg,	 megfelelő	 inzulin	 és	 megfelelő	
ellátó	hármasára	van	szükség.

A hypoglykaemia kérdése

Az	idős	ember	fokozottan	hajlamos	vércukoresés-
sel	 járó	 rosszullétekre.11 Nem diabeteses egyéne-
ken	 tett	 megfigyelések	 szerint	 az	 életkor	 előre-
haladásával	 párhuzamosan	 késik	 és	 csökken	 az	
adrenalin-	 és	 glukagonválasz.12 A központi ideg-
rendszerben	később	tudatosul	a	hypoglykaemia-ér-
zet.	 További	 hátrányt	 jelent,	 ha	 a	 beteg	 figyelme	
nem	 terjed	 ki	 a	 megfelelő	 mennyiségű	 és	 össze-
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tételű	 szénhidrát-bevitelre,	 illetve	 nincs	 tisztában	
a	 hypoglykaemia	 tüneteivel.13 Romlik az étvágy, 
az	 emésztés,	 csökken	 a	 cukorraktárak	 nagysága.	
Alacsonyabb	 szinten	működik	a	 glukoneogenezis,	
elsősorban	 a	 vesében.	 Gyakori	 a	 diabeteses	 neu-
ropathia	 vagy	 egyéb	 idegrendszeri	 kórképek	 mi-
att	 a	 hypoglykaemia	megérzésének	 zavara,14 amit 
gyógyszerek,	 például	 béta-blokkolók,	 szedatívu-
mok	is	károsíthatnak.
A	hypoglykaemia	 idegrendszeri	és	cardiovascu-

laris	szövődményei	gyakoribbak,	súlyosabbak,	ma-
gasabb a letalitása.15	A	neuronok	és	a	myocardium,	
valamint	 a	 szív	 ingerképző	 és	 elvezető	 rendsze-
re	sérülékenyebb;	a	következmények:	agyi	és	szív-
izom-ischaemia,	arrhythmiák,	tudatzavar,	szellemi	
hanyatlás,	traumák.	A	hypoglykaemiától	való	féle-
lem	 nem	 csak	 általánosságban	 a	 normoglykaemi-
ára	 törekvő	 anyagcsere-vezetés	 elsődleges	 akadá-
lya	–	időskorban	az	inzulin	indokolt	bevezetését,	a	
megfelelő	 inzulinkezelési	 rendszer	 és	 inzulinada-
gok	beállítását	 is	gátolja.	Gyakran	 jár	hospitalizá-
cióval,	 illetve	 annak	 hosszabbodásával,	 költségei	
magasak.16	 Fontos	 és	 eredményes	 a	 kellő	 óvatos-
ság,	az	inzulinkészítmények	(és	gyógyszerek)	közti	
differenciálás,	 az	 óvatos	 dózisbeállítás,	 a	 betegek	
edukációja	a	hypoglykaemia	megelőzéséről,	korai	
felismeréséről,	kezeléséről.15

Adatok és bizonyítékok

Kevés	65	év	feletti,	még	kevesebb	75	év	feletti	be-
tegekre	 vonatkozó	 evidencia	 áll	 rendelkezésünk-
re,	ezért	ezek	különösen	értékesek.	Nincs	bizonyí-
ték,	mely	idős	betegeknél	valamely	inzulinkezelési	
rendszer	felsőbbrendűségét	igazolná.

Lee és munkatársainak öt randomizált, kont-
rollált	 tanulmányt	 felölelő	 metaanalízise	 szerint	 a	
glargin	 inzulinnal	végzett	BOT	(bázisinzulinnal	ki-
egészített	orális	antidiabetikumterápia)	időskorban	
is	hatékony,	kisebb	dózis	elegendő	és	kevesebb	hy-
poglykaemia	jelentkezik,	mint	NPH-inzulin	mellett.	
Elsősorban	az	éjjeli	 és	 súlyos	hypogly	kae	miák	 szá-
ma	csökkent	amellett,	hogy	a	65	év	feletti	csoport-
ban	összességében	 több	vércukoresés	 fordult	elő.17 
Hasonló	 összefüggést	 talált	Hermansen és munka-
csoportja	 idősödő	 és	 idős,	 inzulinnaiv	 betegeknél	
az orális antidiabetikum mellé adott detemir vo-
natkozásában.	Egyező	 vércukor-	 és	HbA1c-csökke-

nés	mellett	kevesebb	hypoglykaemia	 jelentkezett.18 
Garber vizsgálata	 szintén	a	detemir	előnyét	 igazol-
ta	 az	 intermedier	 inzulinhoz	 képest,	 a	 hypoglyka-
emia	 megelőzésében.19 Janka és	 munkacsoportja	
közleményében	a	 glargin	 inzulint	 a	humán	premix	
inzulinnal	 hasonlította	 össze	 metformin	 és	 szulfa-
nilurea	 kombinációjának	 kiegészítéseként.	 A	 glar-
gin	inzulin	révén	nagyobb	volt	a	vércukorcsökkenés	
mértéke,	 több	 beteg	 érte	 el	 a	 7%	alatti	HbA1c-ér-
téket	 hypoglykaemia	 nélkül.20	 Az	 új	 inzulinanaló-
gok	egyikét,	a	degludek	 inzulint	hasonlította	össze	
a	glarginnal	idős	betegcsoportnál	Sorli metaanalízi-
se.	A	 degludekkezelésben	 részesülő	 betegek	 36%-
kal	kevesebb	hypoglykaemiát	és	24%-kal	kevesebb	
éjszakai	hypoglykaemiát	tapasztaltak.21

Jang az	 aspart	 inzulin	 30/70-es	 keverékét	 több	
mint	 1700	65	év	 feletti	 beteg	anyagcsere-	 és	 élet-
minőség-javításában	 találta	 effektívnek.22 Buse és 
munkatársai	 a	 lispro	 inzulin	 25/75	 arányú	premix	
készítményét	 vizsgálták	 tablettás	 kezelés	 mellé	
adva,	mely	idős	betegeknél	hatékonyabb	volt,	mint	
a glarginalapú BOT kezelés.23 Találunk példát a 
bázis-bólus	 és	 napi	 kétszeri	 NPH-kezelés	 össze-
vetésére is. Hendra és	munkatársai	 70	éves	 átlag-
életkorú betegek féléves kezelése során a lispro 
étkezési,	 NPH-bázisinzulin	 kombináció	 előnyét	
bizonyították	 a	 kétszeri	 NPH-inzulin-kezeléshez	
képest.24 Marouf és Sinclair összefoglalójában	 az	
aspart	 inzulin	 időskori	alkalmazásával	szerzett	 ta-
pasztalatokat	 összesítette.	Ezek	 alapján	 az	 aspart	
inzulin	 hatékony	 volt	 a	 postprandialis	 vércukor	
és a HbA1c-csökkentése,	 az	 éjjeli	 hypoglykaemia	
megelőzése	 és	 a	 betegelégedettség	 terén	 is.25 Ve-
lussi ápolási	 otthonban	 élő	 idős	 betegeknél	 a	 hu-
mán	és	analóg	prandialis	inzulint	hasonlította	ösz-
sze.	Lispro	 inzulinra	 váltva	 az	 anyagcserekontroll	
javult,	 a	 hypoglykaemiák	 száma	 csökkent,	 a	 páci-
ensek	életminősége	 jobb	 lett,	 visszaváltás	után	az	
előnyök	 eltűntek.26 Reza és	 munkatársai	 átlag	 73	
éves	életkorú,	rossz	szénhidrát-anyagcseréjű	bete-
geknél	 azt	 találták,	 hogy	 az	 inzulin	bevezetése	 az	
életminőség	 javulását	 eredményezi.27 A kisszámú 
időskori	 inzulinpumpa-kezelésről	szóló	adat	mind	
1-es,	 mind	 2-es	 típusú	 cukorbetegségben	 a	 fiata-
labb korosztályoknál tapasztaltakkal megegye-
ző	 hatékonyságot	 mutat.	 Ennél	 fontosabb,	 hogy	
a	 szerzők	a	 súlyos	hypoglykaemia	gyakoriságának	
csökkenését	és	a	hypoglykaemia-felismerés	javulá-
sát észlelték.28,29
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Az inzulin bevezetése: mikor, hol, hogyan?

Az	 inzulinterápia	 elindításának	 fő	 akadálya	 szá-
mos	 esetben	 a	 beteg	 és/vagy	 az	 orvos	 ellenérzé-
se,	„pszichés	 inzulinrezisztenciája”.	A	leküzdendő	
félelmekre, kérdésekre adandó válaszaink: az in-
zulinkezelés	 nem	 fájdalmas,	 nem	 bonyolult,	 nem	
stigmatizál,	 kellő	mértékben	 figyelünk	 a	 hypogly-
kaemia	és	a	testtömeg-növekedés	megelőzésére,	a	
páciens	 igényeinek	legmegfelelőbb	terápiát	 igyek-
szünk	 megtalálni,	 amelyben	 a	 kezelés	 nem	 okoz	
jelentős	életminőség-romlást.
Ahogy	fiatalabb	korosztályoknál,	az	inzulinterá-

pia	 lehet	 ideiglenes	és	 tartós	megoldás.	Átmeneti	
inzulinkezelés	 válhat	 szükségessé	 műtétek,	 inter-
kurrens	 betegségek	 (pl.	 fertőzések,	 szívinfarktus,	
hasnyálmirigy-gyulladás,	 szteroidterápia)	kapcsán.	
A diéta és a gyógyszeres kezelés elégtelensége, 
rendszerint	a	pancreas	 inzulintermelésének	kime-
rülése,	 többszörös	 gyógyszer-intolerancia,	 -ellen-
javallatok	esetén	az	inzulin	a	végleges	megoldás.
Ha	 a	 beteg	 kooperációja	 gyenge,	 szellemi	 ké-

pességei,	 társbetegségei,	 egyedülléte	 nem	 teszik	
lehetővé	 a	 biztonságos	 otthoni	 bevezetést,	 illetve	
akut	anyagcsere-kisiklás,	rossz	általános	állapot	áll	

fenn,	 indokolt	a	kórházi	 inzulinbeállítás.	Ezek	hi-
ányában	 azonban	minden	 idős	 ember	 gyógyításá-
nak	 egyik	 alapelve:	 ameddig	 lehet,	 ne	mozdítsuk	
ki	megszokott	személyi	és	tárgyi	környezetéből.	A	
csökkent	 alkalmazkodóképesség	miatt	 idegen	 he-
lyen	gyakori	a	 tudatzavar,	dezorientáció,	akár	de-
lírium	és	ennek	szövődményei.	Emellett	a	megszo-
kott	 életmódhoz	hangolva	 több	az	esély	a	 sikeres	
inzulinindításra,	mintha	a	mesterséges	kórházi	kö-
rülményekhez	 adaptáljuk.	 Természetesen	 az	 idős	
beteg	oktatása	több	időt	igényel,	gyakori	kontrollt	
a	beállítás	alatt.
Általánosan	 elfogadott	 a	 „start	 low,	 go	 slow”	

irányelv:	alacsony	indító	adag,	 lassú	titrálás	a	biz-
tonságot	a	hatékonyság	elé	helyezve.	Ahogy	a	be-
teg	 eredményei,	 önbizalma	 javul,	 a	 dózisemelés	
megosztható,	kis	lépésekben,	fokozatosan.

Inzulinok és inzulinkezelési rendszerek

Az	 orális	 antidiabetikum(ok)	 mellé	 adott	 bázis-
inzulin	 egyszerű	 és	 hatékony	 módszer,	 elsősor-
ban	 azoknál	 a	 betegeknél,	 akikre	 éhgyomri	 vér-
cukor-emelkedés	jellemző.	A	napi	egyszeri	szúrás	

Inzulin mellőzése

A kezelés egyszerűsítése

Magas biológiai kor, rossz kilátások
Fizikai, szellemi hanyatlás

Dependencia, izoláció, passzivitás

Jó hosszú távú kilátások
Jó �zikai és szellemi állapot

Önállóság, társas kapcsolatok, aktivitás

Inzulin bevezetése

Napi többszöri inzulinadás
A terápia intenzi�kálása

1. ábra. Az idős beteg állapotától függő kezelés
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könnyebben	 elfogadható	 és	 elsajátítható	 csök-
kent	 kooperáció	 esetén	 is.	 A	 hosszú	 hatástarta-
mú	 bázisinzulin-analógok	 hatása	 egyenletesebb,	
kiszámíthatóbb,	a	korábbi	beadás	lehetősége	elő-
nyös.	 Ritkábban	 okoznak	 hypoglykaemiát,	 ki-
emelkedő	jelentőségű	az	éjjeli	rosszullétek	kisebb	
kockázata.	 Étkezés	 utáni,	 illetve	 a	 nap	 második	
felére	 kialakuló	 hyperglykaemia	 prandialis	 inzu-
linkiegészítést	 indokol.	 Időskorban	 az	 inzulinke-
zelés	 következő,	más	 esetben	 első	 lépcsője	 lehet	
a	 napi	 két-háromszori	 előkevert	 inzulin.	 Szintén	
könnyen	oktatható	terápia,	az	idős	emberek	több-
ségére	 jellemző	stabil	napirendhez	 jól	adaptálha-
tó.	Hátránya	 az	NPH	 komponens	 jelentős	 intra-	
és	interindividuális	variabilitása.	A	humán	premix	
inzulin	 kézenfekvő	 alternatívái	 az	 analógmixek,	
ha	 cél	 az	 étkezés	 utáni	 vércukor-emelkedés	 elsi-
mítása,	 a	 rugalmasabb	 inzulinbeadási	 és	 étkezési	
időpontok	vagy	a	késői	postprandialis	hypoglyka-
emia	elkerülése.	Előnyös	az	étkezés	közbeni,	utá-
ni	 beadás	 lehetősége.	 Időskorban	 sem	 elveten-
dő	 a	 bázis-bólus	 kezelés,	 alkalmas	 páciensnél	 az	
élettani	 inzulinelválasztáshoz	 közelebb	 álló	 terá-
pia.	Hatékonyabban	adaptálható	a	beteg	 igényei-
hez,	étkezéseihez,	napi	ritmusához.	További	egyé-
ni	 igényekre	 szabást	 tesznek	 lehetővé	 az	 analóg	
étkezési és bázisinzulinok. Kevesebb az étkezé-
sek száma, rugalmasak az inzulinbeadási és ét-
kezési	 időpontok	 és	 idős	 betegeknél	 a	 legfonto-
sabb	 előny	 a	 hypoglykaemia	 kisebb	 veszélye.	 Az	
új	 hosszú	 hatású	 inzulinanalógok,	 a	 degludek	 és	
a	 milliliterenként	 300	 nemzetközi	 egységet	 tar-
talmazó	glargin	 inzulin	alacsonyabb	variabilitásá-
nak	és	kisebb	hypoglykaemia-rizikójának	köszön-
hetően	szintén	 ígéretes	 lehetőség	az	 idős	páciens	
kezelésében,	 akár	 BOT,	 akár	 bázis-bólus	 terápi-
áról	 van	 szó.	Azonban	 a	 3-szor	 töményebb	 inzu-
lin	 használata	 előtt	 nagyon	 alapos	 felvilágosítást	
kell	nyújtani	a	betegnek	és	környezetének.	A	be-
teg állapotát felmérve minden találkozáskor mér-
legelhető	 a	 terápia	 intenzifikálása	 vagy	 egyszerű-
sítése	(1. ábra).
A	manapság	használt	inzulinbeadó	penek	mind-

egyike	 könnyen	 tanulható,	 megbízható,	 betegba-
rát.	 Az	 előretöltött	 tollak	 használata	 még	 köny-
nyebben	 elsajátítható.	 Romló	 látás,	 manualitás	
esetén	 ezek	 korrekciója	 szükséges,	 ha	 sikertelen,	
illetve	 a	 beteg	 szellemileg	 hanyatlik,	 a	 család,	 is-
merős,	ápoló	segítségére	van	szükség.

Betegedukáció és gondozás

A	cukorbetegség	kezelésének,	különösen	az	 inzu-
linterápiának	 elválaszthatatlan	 része	 a	 betegokta-
tás.	 Időskorban	 is	 cél	 a	 diabetes	 mellitus	 önálló	
menedzselése,	 ehhez	 ismételt,	 türelmes,	 egyén-
re	szabott,	de	strukturált	edukációra	van	szükség.	
Megfelelő	kommunikációval	és	 információátadás-
sal	a	betegek	túlnyomó	többségének	együttműkö-
dése	 elnyerhető.	 Jellemzően	 az	 orvosi	 tanácsok	
elfogadása	és	az	együttműködés	az	életkorban	fel-
felé	 haladva	 javul,	 ha	 pszichés	 zavarok	 nem	 aka-
dályozzák.	Az	idős	embert	általában	nem	megvál-
toztatni	szeretnénk	–	a	kialakult	 jellemvonásokat,	
szokásokat	sok	esetben	nem	is	lehet	–,	csak	össze-
hangolni	 az	 életmódot,	 aktivitást,	 diétát	 és	 inzu-
linterápiát.	 Nem	 ritka,	 hogy	 az	 idős	 beteg	 igény-
li,	máskor	hiányos	döntési	 vagy	 tanulási	 képesség	
miatt	 részünkről	 indokolt	a	hozzátartozó	bevoná-
sa.	A	döntések,	 feladatok	megoszlanak	a	páciens,	
a	család,	az	ellátók	és	az	orvos	között.	Ápolási	ott-
honban	élő	idős	páciens	esetén	az	ápoló	személy-
zet	kiegészítő	oktatására	lehet	szükség.
Kulcskérdés	 a	 motiváció,	 könnyű	 abban	 az	

esetben,	 ha	 a	 beteg	 tapasztalja	 a	 hyperglykae-
mia	tüneteit,	szövődményeit	és	nehezebb,	ha	ezek	
hiányoznak.	 Az	 inzulinbevezetés	 rendszerint	 gör-
dülékenyebb,	 ha	 a	 páciens	 pontosan	megismeri	 a	
kezelés	célját,	módját,	technikáját,	a	félelmek	gyor-
san	eloszlathatók.	Már	az	első	alkalommal	fontos	
a	hypoglykaemia	kiváltóinak,	 tüneteinek,	megelő-
zésének,	 elhárításának	 oktatása	 vagy	 átismétlése.	
A	választott	 inzulinterápiához	 illeszkedő,	egyénre	
szabott	diéta	megkerülhetetlen;	előnyös,	ha	ennek	
részleteit	dietetikus	mondja	el.	Az	 időskori	 izom-
tömeg-csökkenés,	ízületi	problémák	ellenére	érde-
mes	forszírozni	az	egyéni	képességeknek	megfele-
lő,	 rendszeres	 fizikai	 aktivitást.	Az	 inzulinbeadási	
időpontok,	 inzulinadagok	megjegyzése	 jól	érthető	
dokumentációval	segíthető.	Látászavar,	romló	ma-
nualitás	esetén	segítséget	kell	bevonni,	szellemileg	
hanyatló	 páciensnél	 teljes	mértékben	 a	 hozzátar-
tozók,	 ellátók	 együttműködésére	 hagyatkozunk	 –	
ha	lehetséges.	Időskorban	nem	ritka	a	beteg	kéré-
se,	 hogy	más	 adagolja	 az	 inzulint,	 de	 találkozunk	
ennek	ellenkezőjével	 is,	amikor	a	beteg	ragaszko-
dik	a	sérülő	önállósághoz.	Mindkét	helyzet	magas	
szintű	empátiát	igényel.	A	modern	inzuladagolók-
kal	a	beadás	könnyen	elsajátítható.	Lényeges	a	be-
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adási	 helyek	 feltérképezése	 (a	 bőr	 és	 a	 bőr	 alatti	
zsírszövet	 vastagsága,	 tónusa),	 az	 alternatív	 lehe-
tőségek	ismertetése.
Jó	 együttműködés	 esetén	 az	 idős	 páciens	 is	 al-

kalmas	 lehet	 a	 bonyolultabb	 inzulinkezelési	 re-
zsimekre,	 az	 inzulintitrálásra,	 az	 adagok	élethely-
zetekhez,	 étkezésekhez,	 fizikai	 tevékenységhez	
történő	 igazítására.	 Érdemes	 egy	 betegnapra	 vo-
natkozó	 terv	 („sick	day	plan”)	megbeszélése:	 fer-
tőzés,	 hányás,	 hasmenés,	 baleset	 melletti	 tenni-
valók,	 várható	 inzulinigény-változás.	 Az	 inzulin	
elindítása	utáni	 korai,	 gyakoribb	kontrollokat	 kö-
vetően	jó	anyagcsere	esetén	alkalmazkodhatunk	a	
ritkább	megjelenésekhez,	 a	 beteg	 igényei,	 lehető-
ségei	 szerint.	 Egyre	 nagyobb	 mértékben	 segítsé-
günkre	 van	 a	 telemedicina	 mind	 a	 kapcsolattar-
tásban, mind az eredmények, aktuális problémák 
megbeszélésében.	A	telefon	lehetőségei	széles	kö-
rűek,	az	internet	adta	lehetőségek	ebben	a	vonat-
kozásban	 is	 korlátlanok.	 Utóbbit	 kevés	 idős	 em-
ber	 veszi	 igénybe,	 de	 a	 család	 (gyermek,	 unoka)	
révén	hasznosítható.	Minden	 további	 találkozás	a	
táplálkozás, életmód, inzulinterápia további átte-
kintését	 jelenti,	 az	 idős	 beteg	 folytatódó	 egyénre	
szabott oktatásával.
A	 beállítás	 és	 követés	 szinte	 elképzelhetetlen	

rendszeres,	 strukturált	 vércukor-önellenőrzés	nél-
kül.	A	vércukormérők	evolúciója	egyre	pontosabb,	
intelligensebb	 készülékeket	 eredményezett.	 Sok	
idős	ember	vonakodik	a	gyakori	vércukorméréstől	
és	 könyveléstől,	 az	 együttműködés	megfelelő	 ok-
tatással	 többnyire	 javítható.	 A	 beteggel	 meg	 kell	
ismertetni	a	kezeléshez	igazodó	mérési	gyakorisá-
got,	 időpontokat,	 könyvelést,	 melyek	 révén	 érté-
kes	információkhoz	juthatunk.	Lehetőséget	adnak	
a	 páciensnek	 és	 az	 orvosnak	 is	 az	 inzulinterápia	
módosítására.
Az	 inzulinbevezetés	 jellemzően	 a	 beteg	 élet-

minőségének	 javulását	 eredményezi,	 ami	 jól	 be-
váltható	 a	 kooperáció,	 motiváció,	 a	 terápiás	 ad-
herencia	 további	 erősítésére.	 Utóbbi	 hosszú	 távú	
fenntartása	az	inzulinkezelés	legnehezebb	része.

Összegezés

Az	 idős	 betegek	 egyénre	 szabott	 antidiabetikus	
kezelésének	 is	 hatékony,	 fontos	 része	 az	 inzulin-
terápia.	 E	 heterogén	 populációban	 megtaláljuk	

azokat	 a	 pácienseket,	 akiknél	 minél	 később,	 mi-
nél	 egyszerűbb,	 és	 azokat	 is,	 akiknél	 a	 legkorsze-
rűbb	 inzulinkészítmények	 és	 intenzifikált	 kezelési	
rendszerek	jelentik	a	legjobb	választást.	Kiemelke-
dő	 jelentőségű	az	egyéni	problémák,	 társuló	elté-
rések	megoldása,	 javítása	 és	 a	 biztonság,	 elsősor-
ban	a	hypoglykaemia	elkerülése,	a	betegközpontú	
kommunikáció	és	edukáció.
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