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Nye data fra global undersøgelse viser, at fire ud af
fem type 2-diabetikere har oplevet at få lavt
blodsukker, og at det påvirker deres behandling
Lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi, er en stor udfordring i
forhold til regulering af blodsukkeret hos type 2-diabetikere, der
bruger insulin, og har væsentlig betydning for sygelighed, dødelighed
og livskvalitet.1
Berlin, Tyskland – Fire ud af fem (80%) type 2-diabetikere har oplevet et
tilfælde af lavt blodsukker, hvor de selv har været i stand til at få blodsukkeret
op igen ved at spise eller drikke (self-treated hypoglycaemia)*, og 36% har
oplevet et tilfælde inden for den seneste måned.1 Disse tilfælde af lavt
blodsukker påvirker også type 2-diabetikernes egenomsorg negativt.1 Det viser
diabetesundersøgelsen GAPP2™ (Global Attitudes of Patients and Physicians),
som Novo Nordisk har sponsoreret, og som i dag præsenteres på årsmødet i
den europæiske diabetesorganisation European Association for the Study of
Diabetes (EASD).
Næsten halvdelen (46%) af deltagerne i undersøgelsen oplyste, at de efter det
seneste tilfælde målte deres blodsukker hyppigere, og mere end hver tiende
havde ændret på behandlingen med langtidsvirkende insulin.1 Desuden oplyste
16% af type 2-diabetikerne i undersøgelsen, at de med vilje havde undladt at
tage deres insulin efter lægens anvisning, og 14% havde med vilje holdt deres
blodsukker på et højere niveau end anbefalet for at undgå at få for lavt
blodsukker om natten.1

*

Self-treated hypoglycaemia er lavt blodsukker, som patienten selv afhjælper, og som ikke
kræver lægehjælp.
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Lægernes ordinering af insulin var også påvirket af risikoen for lavt
blodsukker.1 82% oplyste, at risikoen for lavt blodsukker indgik i deres
beslutning om, hvilken type insulin de skulle udskrive, og mere end halvdelen
(57%) lod patienter starte med en lavere dosis af langtidsvirkende insulin end
anbefalet.1
“Lavt blodsukker er en stor klinisk udfordring i type 2-diabetes, også de
tilfælde, som patienten selv kan afhjælpe. Det påvirker både patienters og
lægers adfærd i forhold til brug og ordinering af insulin,” siger forskningsleder
og sundhedspsykolog Meryl Brod fra The Brod Group, Mill Valley, USA. “For at
forbedre blodsukkerreguleringen og øge patienternes velfærd er det nødvendigt
at hjælpe patienterne til at blive bedre til at tackle lavt blodsukker og sikre, at
insulinen bruges i overensstemmelse med forskrifterne.”
Hvis man ikke tager insulin efter lægens anvisning, kan det påvirke
blodsukkerreguleringen negativt, og det er for diabetikere en uafhængig
indikator for en øget dødelighedsrisiko.2,3 Nye data fra GAPP2™ bekræfter
desuden, at det ikke er ualmindeligt med uregelmæssigheder i forbindelse med
dosering af langtidsvirkende insulin, også når man ser bort fra lavt blodsukker.4
Selv om patienterne kender de kliniske konsekvenser af denne adfærd, er der
stadig en væsentlig andel, som oplyser, at de med vilje ikke har taget deres
insulin efter lægens anvisninger.4
 77% af de patienter, som havde taget en mindre dosis basal insulin end
anvist, indrømmede, at det var sket med vilje i det seneste tilfælde4
 63% af patienterne mente, at det på langt sigt ville påvirke deres helbred
negativt at springe doser af basal insulin over4
 37% sagde, at de ville have dårlig samvittighed, hvis de sprang en dosis
langtidsvirkende insulin over4
 48% af patienterne oplyste, at de havde sprunget en dosis basal insulin helt
over4
 51% oplyste, at de havde taget en dosis basal insulin på forkert tidspunkt
(mere end to timer forskudt)4
 38% oplyste, at de havde taget en mindre dosis basal insulin end anvist.4
Det er vigtigt at opretholde en optimal blodsukkerregulering, fordi det hjælper
med til at reducere forekomsten af senkomplikationer hos diabetikere.5
Symptomerne på hypoglykæmi (for lavt blodsukker) er bl.a. hjertebanken,
rysten, sultfornemmelse, sved, koncentrationsbesvær og indre uro.6
De første resultater fra GAPP2™ blev præsenteret på årsmødet i den
amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association (ADA), tidligere i
år. De fulde resultater vil blive offentliggjort inden udgangen af 2012.
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