INSULINOTERAPIA LA BOLNAVUL CRITIC
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Terapia intensivã modernã a permis supravieþuirea dupa faza iniþialã a ºocului într-o serie
întreagã de afecþiuni, înainte letale prin gravitatea
lor (politraumatisme, chirurgie majorã, sepsis
sever). Concomitent, a crescut ºi numãrul pacienþilor care au intrat într-o fazã cronicã a bolii critice, în timpul cãreia bolnavii sunt încã dependenþi de suportul organelor vitale. În rândul
acestor pacienþi, care necesitã peste 5 zile de terapie intensivã, mortalitatea a rãmas ridicatã,
independent de boala sau traumatismul iniþial
pentru care au fost internaþi.
Multe din decesele din terapia intensivã
sunt datorate disfuncþiilor multiple de organe
datorate sepsisului. Existã dovezi care susþin conceptul conform cãruia la apariþia insuficienþei de
organ contribuie alterarea metabolismului
energetic celular. Aceasta a fost atribuitã iniþial
exclusiv perfuziei tisulare inadecvate ºi hipoxiei
celulare. Studii recente demonstreazã însã
importanþa perturbãrilor în utilizarea oxigenului,
mai degrabã decât furnizarea acestuia (hipoxie
citopaticã).
Eforturile ultimelor decade au fost orientate asupra strategiilor de prevenire ºi tratare a
insuficienþelor multiple de organe, potenþial
letale. Dintre acestea doar puþine au avut rezultate
pozitive, una din aceste strategii fiind controlul
strict al glicemiei prin administrare de insulinã.

TERAPIA INTENSIVÃ CU INSULINÃ
În condiþii de agresiune, organismul
dezvoltã un raspuns specific, care debuteazã cu
o serie de reacþii neuroendocrine, iniþial reacþia
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simpatico-adrenergicã, urmatã de cea a axului
hipotalamo- hipofizo- suprarenalian.
Prima fazã se concretizeazã prin efecte
directe asupra tuturor elementelor metabolismului intermediar:
- efecte antiinsulinice directe pe
® glicolizã, pe care o inhibã
® glicogenolizã, pe care o stimuleazã
- stimularea gluconeogenezei (opusul
glicolizei).
Concomitent, apare ºi o rezistenþã la insulinã care, chiar administratã în exces, parenteral,
nu poate stimula glicoliza ºi are ca singur efect
stimularea lipogenezei din glucide, chiar ºi a
celor administrate enteral sau parenteral, ºi din
proteine endo- sau exogene.
Ca o consecinþã a mecanismelor descrise
apare un grad de hiperglicemie, chiar în absenþa
totalã a aportului glucidic. Hiperglicemia poate,
în mod paradoxal, sã inducã o reacþie insulinicã
persistentã sau trecãtoare, de amploare variabilã,
care însã nu deprimã reacþia glucagonicã, aºa
cum se petrece în condiþii de metabolism de
repaus. Se adaugã reacþia antidiureticã (ADH)
ºi de hiperproducþie de STH.
Hiperglicemia moderatã a fost acceptatã
la bolnavul critic, fiind consideratã beneficã
pentru asigurarea aprovizionãrii cu glucozã ca
sursã de energie a organelor ºi sistemelor noninsulinodependente (creier, sistem imun).
Au fost tratate în trecut doar glicemiile
>200 mg% (12mmol/L). Scãderea nivelului
glicemiei la niveluri normoglicemice era consideratã periculoasã.
Studiile ultimilor ani au demonstrat cã
acceptarea unui nivel de hiperglicemie ºi durata
acestuia influenþeazã negativ evoluþia bolilor

critice. Dimpotrivã, studii randomizate pe loturi
mari de pacienþi din terapia intensivã chirurgicalã, dar ºi medicalã au demonstrat cã un control strict prin terapie intensivã cu insulinã al
valorilor glicemice influenþeazã favorabil
mortalitatea ºi morbiditatea bolnavilor critici.
Studiul Leuven: Van den Berghe ºi
colaboratorii demonstreazã, într-un studiu
randomizat de amploare pe 1548 de pacienþi ventilaþi mecanic din terapia intensiv chirurgicalã,
cã menþinerea ºi controlul nivelului glicemic prin
terapie intensivã cu insulinã scade pregnant
mortalitatea ºi morbiditatea (1).
Este analizat efectul reglãrii stricte a nivelului glicemic (80-120 mg%) prin insulinoterapie
intensivã  maxim 50UI/ h, cu controlul glicemiei la 1-4 ore, comparativ cu terapia convenþionalã, în care tratamentul cu insulinã se începe la
valori > 215 mg% ale glicemiei, obiectivul fiind
o glicemie de 180- 200mg%.
Rezultatele studiului demonstreazã:
· reducerea mortalitãþii la un an la grupul
supus terapiei intensive cu insulinã,
comparativ cu mortalitatea la pacienþii
cu terapie convenþionalã (4,6%, respectiv
8% - p< 0,04);
· reducerea bacteriemiei cu 46%;
· reducerea duratei inflamaþiei;
· scãderea insuficienþei renale care necesitã epurare extrarenalã cu 41%;
· scãderea polineuropatiei bolnavului critic
cu 44%;
· scãderea necesarului transfuzional cu
50%;
· scãderea necesarului de ventilaþie
mecanicã;
· scãderea mortalitãþi intraspitaliceºti prin
insuficienþã multiplã de organe ºi sepsis
cu 34%.
è Normoglicemia (80- 110mg%) ar trebui
sa fie þelul controlului glicemic!
Pornind de la acest prim studiu de
amploare, urmeazã alte studii care demonstreazã
rezultate asemãnãtoare. Astfel Krinsley ºi colab
(2) evalueazã evoluþia a 800 de pacienþi din
terapia intensivã medicalã ºi chirurgicalã, înainte
ºi dupã implementarea ca standard de îngrijire

al controlului strict al glicemiei prin titrarea
insulinei.
Studiul lui Krinsley a þintit cãtre un nivel
intermediar de control al glicemiei »140 mg%,
regim mai puþin strict ºi care a fost ales iniþial
pentru a proteja împotriva hipoglicemiei potenþiale. Krinsley a obþinut o valoare medie de
131mg% a glicemiei, concomitent cu o scãdere
de 29% a mortalitãþii, scãderii insuficienþei a noi
organe, mai puþine transfuzii ºi scurtarea
spitalizãrii în TI, comparativ cu grupul de control.
Nivelul optim de control al glicemiei este
în curs de cercetare. În studiul Leuven, pentru
toate efectele asupra morbiditãþii, inclusiv
prevenirea sepsisului sever (efect care nu a putut
fi demonstrat de studiul lui Kinsley), este necesar
un nivel mai scãzut al glicemiei.
Studiile menþionate se referã la pacienþii
care necesitã >5 zile de terapie intensivã. Pentru
fazele acute ale bolilor critice (3-5 zile), o uºoarã
hiperglicemie (150mg%) este consideratã
fiziologicã ºi cu valoare beneficã. În aceastã
fazã, menþinerea unei normoglicemii sau a unei
uºoare hipoglicemii este consideratã un stres
metabolic în plus. Prin supresia secreþiei hormonilor de stres (catecolamine, cortisol, glucagon,
hormon de creºtere), deci a adaptãrii fiziologice
la boalã, având drept consecinþã o insuficienþã
adrenocorticalã relativã se înrãutãþesc evoluþia
ºi prognosticul.

MECANISMUL DE ACÞIUNE AL
INSULINOTERAPIEI INTENSIVE
Efectele pozitive ale insulinei sunt
manifeste la diferite nivele:
· efecte în celulele cu preluare non-insulinodependentã a glucozei;
· efecte în celulele cu preluare insulinodependentã a glucozei;
· reducerea complicaþiilor infecþioase;
· reducerea complicaþiilor neuropatice;
· efecte benefice asupra sistemului cardiovascular;
· influenþa pozitivã asupra hipercatabolismul, homeostaziei electrolitice ºi
dislipidemiei.
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Efectele pozitive metabolice ºi nemetabolice ale controlului strict al glicemiei prin
terapia intensivã cu insulinã sunt confirmate de
numeroase studii:

REDUCEREA COMPLICAÞIILOR
INFECÞIOASE:
· controlul strict al glicemiei prin terapie
intensiv cu insulin influenþeazã pozitiv
funcþia imunã creºte capacitatea fagocitarã a monocitelor (3).
· terapia intensivã cu insulinã la pacienþii
chirurgicali previne rãspunsul inflamator
în exces prin scãderea nivelelor PCR
(proteina C reactivã) ºi MBL (mannosebinding lectin) (4), independent de efectul de prevenire al infecþiilor (1).
· hiperglicemia inactiveazã imunoglobulinele prin glicozilare, contribuind la
creºterea riscului infecþios (5).
· administrarea insulinei scade cytokinele
ºi proteinele proinflamatorii, în timp ce
este stimulatã cascada antiinflamatorie
(6,7).

EFECTE ASUPRA STARII
HIPERCATABOLICE
· prin acþiune anabolicã administrarea
insulinei poate atenua sindromul catabolic; în boala criticã pelungitã, insulina
reduce degradarea proteicã ºi stimuleazã
sinteza proteicã (8,9,10,11).
· supresia insulinei endogene creºte totalul
pierderilor azotate ºi accelereazã net
degradarea proteinelor musculare (12).
· conþinutul total în proteine al muºchilor
scheletici creºte sub insulinoterapia
intensivã (13).

EFECTE ASUPRA SISTEMULUI
CARDIOVASCULAR
· insulinoterapia protejeazã miocardul ºi
îmbunãtãþeºte funcþia miocardicã dupã
infarctul miocardic acut, în timpul
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chirurgiei cardiace ºi în insuficienþa
cardiacã congestivã (14).
· prevenþia disfuncþiei endoteliale contribuie la efectele protective ale insulinoterapiei (15).

EFECTE ASUPRA DISLIPIDEMIEI
· pacienþii critici prezintã un tablou al lipidelor serice profund alterat, asemãnãtor
dislipidemiei bolnavilor diabetici. Terapia intensivã cu insulinã previne aceastã
hipertrigliceridemie ºi nivelele crescute
ale HDL ºi LDL-colesterolului (16).
· aceste lipoproteine sunt importante
pentru transportul componentelor lipidice (colesterol, fosfolipide, trigliceride,
vitamine liposolibile), iar lipoproteinele
s-au dovedit a fi scavengeri ai endotoxinelor, prevenind astfel decesul pe
modelele experimentale (17).
· impactul insulinoterapiei asupra metabolismului lipidic îl depãºeºte pe cel de
control al glicemiei, în ceea ce priveºte
explicarea efectului sãu benefic asupra
mortalitãþii, cel puþin parþial (16).
Un subiect larg dezbãtut este dacã efectele
benefice asupra mortalitãþii ºi morbiditãþii sunt
atribuibile normalizãrii nivelului glicemiei sau
se datoreazã efectului potenþial antiinflamator al
insulinei.
Din datele studiului Leuven, se pare cã atât
doza de insulinã, cât ºi nivelul mediu al glicemiei
sunt factori independenþi de predicþie pozitivã a
mortalitãþii.
Hiperglicemia de stres se datoreazã în cea
mai mare parte preluãrii reduse a glucozei în þesuturile insulino-sensibile, ca musculatura scheleticã ºi cordul, ºi creºterii gluconeogenezei
hepatice, care nu este inhibatã de disponibilul
de glucoza.
Datoritã imobilizãrii bolnavului critic este
inhibatã ºi preluarea în musculatura scheleticã a
glucozei, altfel stimulatã de exerciþiul fizic. Preluarea în organele ºi þesuturile non-insulinodependente a glucozei este crescutã global.
Gluconeogeneza hepaticã crescutã, preluarea deficitarã a glucozei în musculatura

scheleticã, împreunã cu creºterea nivelului
insulinei se reflectã în dezvoltarea rezistenþei la
insulinã a bolnavului critic.
În bolile critice prelungite, ficatul devine
rezistent la toate cãile clasice de control insulinic
al glicemiei, în schimb muºchiul scheletic rãspunde bine la terapia cu insulinã, sugerând cã
terapia intensivã cu insulinã normalizeazã nivelul
glicemiei prin preluarea glucozei de cãtre acesta.
Prin preluarea glucozei din circulaþie în
muºchi sunt evitate efectele toxice ale nivelelor
circulante mari ale glucozei în celulele noninsulinodependente (hepatocite, celulele mucoasei gastrointestinale, celulele beta pancreatice,
celulele tubulare renale, celulele endoteliale,
celulele sistemului imun, neuronii).
Analiza rezultatelor studiului Leuven aratã
cã, cel puþin statistic, controlul glicemiei explicã
cele mai multe efecte benefice ale insulinoterapiei intensive la bolnavul critic, mai mult decât
doza de insulinã administratã. Pentru fiecare
creºtere cu 20mg/dl a glicemiei, riscul morþii a
crescut cu 30%. Cu alte cuvinte, la o glicemie
de 200mg% riscul morþii a crescut de 2,5 ori faþã
de un nivel de 100 mg% al glicemiei. Efectele
terapiei intensive cu insulinã au fost independente de calea de administrare a alimentaþiei
(enterala, parenterala sau mixta).

IMPLEMENTAREA CONTROLULUI
GLICEMIEI ÎN PRACTICA CLINICA
DIN TI
În ciuda dovezilor asupra importanþei
controlului glicemiei la bolnavul critic, aplicarea
în practicã de cãtre clinicieni nu este consecventã.
Aceasta se datoreazã parþial riscurilor terapiei
intensive cu insulinã ºi anume hipoglicemia
severã cu risc vital ºi complicaþii neurologice ºi
cardiace.
Pentru diminuarea riscului sunt necesare
protocoale standardizate pentru bolnavii cu
sepsis sever sau ºoc septic, care sã furnizeze
suport nutriþional ºi terapie intensivã continuã
cu insulinã.
Este recomandatã monitorizarea frecventã
a glicemiei în timpul administrãrii glucozei sau
alimentaþiei enterale, când perfuzia cu insulinã

este activatã, la 1-2 ore de la iniþierea tratamentului, sau când condiþiile metabolice sunt
instabile, ºi ulterior la 4 ore.
Adoptarea unui plan de tratament specific
pentru hipoglicemie ºi colaborarea cu asistentele
din terapia intensivã pentru integrarea acestei
sarcini în plus, de control frecvent al glicemiei
în practica de rutinã, constituie un pas esenþial.
Protocolul de insulino-terapie intensivã pe
care îl aplicãm la Spitalul Clinic de Urgenþã
Oradea ºi pe care îl propunem este o adaptare a
algoritmului Van de Berghe.
Astfel:
è în faza acutã (3-5 zile), conducerea
insulinoterapiei pentru menþinerea unei
uºoare hiperglicemii (»150mg%).
è > 5 zile de evoluþie a bolii critice 
controlul strict al glicemiei (80-120mg%) prin
terapie insulinicã intensivã.
glicemii >215mg%
Ø control glicemiei la 4 ore
Ø 2-4 UI/h
glicemii >140mg%
Ø control glicemie 1-2 h
Ø 1-2UI/h
glicemii 110 -140 mg%
Ø 0.5-1 UI/h
Ø control glicemie 1-2h
glicemii < 110 mg%
Ø 0,1  0,5 UI/h
Ø controlul glicemiei 1-2 h
glicemii 60 -80 mg%
Ø reducerea dozei de insulinã
Ø controlul glicemiei la 1h
glicemii 40-60 mg%
Ø stop insulinã
Ø controlul glicemie la 1h
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