7. SYKURSTJÓRNUN
7.1.a. Flæðirit sykurstjórnunar
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Til baka í efnisyfirlit
Við greiningu:
Ráðleggingar um mataræði og hreyfingu og markmið sett sameiginlega,
t.d. þyngdartap um 5-10% í byrjun, ef of þungur.
Markmið sykurstjórnunar einstaklingsbundin – þó oftast skv. flæðiskema.*
Lífsstílsbreytingar eingöngu, ef mögulegt er, m.t.t. einkenna og ástands.
Íhuga þörf á insúlínmeðferð ef blóðsykur er mjög hár í upphafi og að sjálfsögðu, ef
merki um ketónblóðsýringu eða einkenni aukins vefjaniðurbrots – þá oft þörf á innlögn.
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Súlfonýlúrea: kemur til greina sem fyrsta lyf
- Hjá grönnum einstaklingum
- Frábending fyrir Metformín eða það þolist ekki
- Þar sem þörf er á hraðri sykurlækkun vegna mjög hás
blóðsykurs með einkennum. Má nota með metformíni.
Mikilvægt að fræða skjólstæðing og aðstandendur um
sykurfall og viðbrögð við því, sérstaklega hjá
nýrnasjúkum
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Repaglíníð: kemur til greina sem annað lyf hjá
einstaklingum með mjög óreglulegar máltíðir og líferni
Mikilvægt að fræða um sykurfall og viðbrögð við því.
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Áfram sama
meðferð.
Árangur lífsstílsbreytinga metinn;
skerpt á ráðleggingum,
markmið aðlöguð,
eftir þörfum.
Mæla HbA1c á 3-6
mánaða fresti.
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HbA1c eftir
2-3 mán.
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Glítazón: koma til greina í samráði við skjólstæðing,
sem:
Annað lyf:
- með metformín, þar sem t.d. atvinna gerir
sykurfall tengt súlfonýlúrea sérstaklega áhættusamt
- með súlfonýlúrea, þar sem gengur ekki að nota
metformín
Þriðja lyf með súlfonýlúrea og metformín, ef:
- insúlín líklega óásættanlegt, vegna atvinnu,
tómstunda, nálahræðslu eða annarra félagslegra eða
persónulegra ástæðna, eða líklega ekki nægilega
árangursríkt vegna mikillar offitu/kviðfituheilkennis
(mikið insúlínviðnám)
Ath. frábendingar m.a. hjartabilun og há brotaáhætta.
Ath. sérstaklega Rósíglítazón. Vara sjúklinga við
hugsanlegum bjúg og hvernig skuli brugðist við því.
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Acarbosa: Kemur til greina hjá þeim sem ekki þola önnur lyf.
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≥ 7,5%
Insúlín meðferð +
Metformín +/- Súlfonýlúrea
U

Exenatíð** og DPP-4 hemlar: Ný, dýr lyf og enn lítil
klínísk reynsla fengin á notkun þeirra. Ætti eingöngu að
nota þar sem ekki gengur að nota hefðbundin lyf eða við
sérstakar aðstæður.
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Insúlín aukið skv.
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insúlínmeðferðar
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Píóglítazón: kemur til greina í samráði við skjólstæðing:
með insúlíni, ef glítazón hafa virkað vel áður eða ef illa
gengur að fá góða stjórn á blóðsykrinum með háum
skömmtum af insúlíni. Á sérstaklega við um einstaklinga
með mikla kviðfitu.
Varið við bjúg og ef bjúgmyndun. Þá hætta á píóglítazóni.
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