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  میزان موفقیت در جایگزینی انسولین با داروهای خوراکی ضد دیابت  
   2در بیماران  دیابتی نوع

  

   **حمید رضا جعفری زادهدکتر  ،*افخمی اردکانی محمددکتر 
  

 ، یزدشهید صدوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز تحقیقات دیابت،   * 
   ای داخلی بیماریهگروهدانشکده پزشکی، 

  متخصص داخلی **
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

 قدمهم

ترین بیماری مزمن متابولیک است که با مقاومت         دیابت شایع       
 اختالل در ترشح انسولین و یا افـزایش تولیـد گلـوکز        ،به انسولین 

درمــان اصــلی ایــن نــوع از دیابــت   .کبــدی مــشخص مــی شــود 
 ن معمـوال بـرای    انـسولی . داروهای خـوراکی ضـد دیابـت هـستند        

 و اـ قند خون ناشت   ،وراکیـرکیبی خ ـان ت ـافرادی که با وجود درم    
   لــه تحمـادر بـا قـد و یشو نمی طبیـعیلیکوزیله ـموگلوبین گـه

  
 درمـان بیمـاران     )1 (. مـی شـود     اسـتفاده  داروهای خوراکی نیستند،  

های اخیر دچار تحـول عظیمـی شـده           در سال  2دارای دیابت نوع    
 ر جلـوگیری از  گلیـسمی شـدید د     هیپر  ق یافتن کنتـرل   که  با تحق   

 هـای جدیـدی از     عوارض بیماری و بـا در دسـترس بـودن گـروه           
 و درمـان هـای      )2(داروهای خوراکی ضد دیابت صـورت گرفتـه         

ترکیبی با داروهای خوراکی به صورت یک درمـان معمـولی در           

  چکیده 
 بـه سـولفونیل اوره      2 در صورتی که بیماران دیـابتی نـوع          ،فورمین به داروهای خوراکی ضد دیابت      تا قبل از اضافه شدن مت      :زمینه و هدف  

 بیـشتر از حـال حاضـر    2نـوع  به همین علت مصرف انسولین در بیماران دیابتی  سخ نمی دادند، از انسولین جهت کنترل دیابت استفاده می شد و        پا
 بـا انـسولین    کـه  2 نـوع هدف از این مطالعه  بررسی میزان موفقیت جایگزینی انسولین با داروهای خوراکی ضد دیابـت در بیمـاران دیـابتی    . بود

 . می شدند، می باشد درمان

 مدت    و   سال 30 که با انسولین درمان می شدند ودارای مدت بیماری کمتر از             2 بیماردیابتی نوع    32 بر روی این مطالعه     :مواد و روش کار   
فـورمین و    ترکیبی مـت    درمان در این بیماران  .  انجام شد   واحد انسولین دریافت می کردند     40 سال  بوده و کمتر از        10استفاده از انسولین کمتر از      

  .این بیماران به روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب شدند. شدگلی بن کالمید جایگزین  انسولین 
 بیمـار   12موفق به تبدیل انسولین به داروهـای خـوراکی ضـد دیابـت شـدیم و در                   %)5/62( بیمار   20 در   ، بیمار 32این مطالعه از    در    :یافته ها 

بـیش از      کـه  ی نفر ودر بیماران   16 نفر از    13 ،سال سابقه دیابت داشتند   10 که کمتر از     یدر بیماران ). P=014/0( موفقیت آمیز نبود   این امر %) 5/37(
 در بیمـارانی    . )P =028/0( نفرتبدیل انسولین به قرص های خوراکی ضد دیابت موفقیت آمیـز بـود                 16 نفر از    7 در   ، سال سابقه دیابت داشتند    10

واحدانـسولین دریافـت مـی کردنـد موفقیـت       40تـا   26و در گروهـی کـه   % 5/76 میزان موفقیـت  ،واحد انسولین دریافت می کردند    25تا   10که  
بین موفقیت در کنترل قند خون با داروهای خوراکی ضد دیابت با سن، مدت انسولین درمانی، میـزان انـسولین مـصرفی و         ). P=05/0(بود  7/46%

  . وجود نداشت توده بدنی رابطه ایشاخص
 و میزان مصرف انسولین کمتر باشد،  احتمال جایگزینی  با داروهای 2 نوعاین مطالعه نشان داد هر چه طول مدت دیابت  :نتیجه گیری

     )14تا  9 ، ص1384 بهار ،1سال هفتم، شماره مجله طبیب شرق، ( .استخوراکی ضد دیابت بیشتر 
  فورمین، درمان ترکیبی مید، مت گلی بن کال،2 نوعدیابت :واژه ها گل

  28/11/82  :مقاله تاریخ دریافت
  29/9/84  : مقالهپذیرشتاریخ 
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 84، بهار 1طبیب شرق،  سال هفتم، شماره 
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 کـه بـا     2در گذشته بسیاری از بیمـاران دیـابتی نـوع            . آمده است 
کست درمان سولفونیل اوره مواجه می شدند نیاز بـه درمـان بـا              ش

دسترسی به داروهای جدید پـایین آورنـده قنـد          . انسولین نداشتند 
خون که به روش های مختلف عمل می کنند امکـان اجتنـاب از              
انسولین درمانی را با استفاده از درمان ترکیبی خـوراکی افـزایش            

فـورمین بـه داروهــای    مـت  تـا قبـل از اضـافه شــدن    )3(.داده اسـت 
تقریبـاً درهمـه دنیـا اسـتفاده از           در امریکا و   ،خوراکی ضد دیابت  

 بیـشتر از    2 نـوع  انسولین جهت کنترل قند خون در بیماران دیابتی       
این افزایش مصرف ممکن است قسمتی به علت        . حال حاضر بود  

 مـصرف بـاالی   ،، بـروز بیـشتر چـاقی   2افزایش بروز دیابـت نـوع       
 زندگی غیر متحـرک بـوده و یـک علـت مهـم آن               چربی و شیوه  

دسترسی نداشتن به سایر داروهای پایین آورنده قند خون به غیـر            
 تنهــا داروی 1995تــا ســال ) 2(.از ســولفونیل اوره هــا بــوده اســت

خوراکی سولفونیل اوره بـوده و زمـانی کـه درمـان بـا سـولفونیل                
ی شـروع   اوره با شکست مواجهه می شد، به اجبار انسولین درمـان          

در این موارد دیابـت بـا اسـتفاده از سـولفونیل اوره و              . می گردید 
 در هنگام خواب یا مخلوط انـسولین کوتـاه اثـر و             NPHانسولین  

عصر کنترل می شد، ولی در اکثر مـوارد     ساعات  متوسط االثر در    
 نیاز به تزریـق دو بـار در روز از انـسولین             ،رسیدن به کنترل کافی   

 )1و2(.مخلوط داشت

ر این بیماران بـا انـسولین    دهیپرگلیسمی وجودی که کنترل  با
آل در دیابـت      انسولین یک درمان ایـده      ولی می تواند بهبود یابد،   

مــصرف انــسولین خــارجی بــه علــت مهــار تولیــد .  نیــست2نــوع 
 سطح انـسولین کبـد شـده و در        آمدنانسولین داخلی باعث پایین     

ی رسیدن  به کنترل     برا. نتیجه تولید گلوکز کبدی مهار نمی شود      
، دوزهای باالی انـسولین     طبیعی یا نزدیک به     طبیعی هیپرگلیسمی

باید مصرف گردد و زمانی که سطوح سرمی باالی انسولین ناشی           
از انسولین خارجی وجود داشته باشد، ممکن است باعث تـسریع            

همچنین مصرف  )2و3(. و آترواسکلروز شود   در افزایش فشار خون   
. خارجی همراه با افـزایش وزن نیـز مـی باشـد           دوز باالی انسولین    

 درمـان هـا بـا شکـست مواجـه           سـایر زمانی کـه    با این وجود    ولی  
شوند، مصرف انـسولین جهـت کـاهش هیپرگلیـسمی مـورد نیـاز              

فـورمین در دسـترس قـرار گرفـت، در           بعد از این کـه مـت      . است
سراسر جهان در صـورتی کـه درمـان تـک دارویـی بـا شکـست                 

فـورمین و سـولفونیل اوره       مان ترکیبـی بـا مـت       در ،مواجه می شد  
 mg/dl 60این درمان ترکیبی منجر به کاهش         . شروع می گشت  

و بـه  A1C در هموگلـوبین    درصد  7/1در گلوکز ناشتا و کاهش
بـه عنـوان    .  سال شـد   5 تا   3تاخیر انداختن درمان با انسولین برای       

 کـاهش    درصـد  50نتیجه درمان ترکیبی، شروع درمان با انـسولین       
فورمین وعـوارض     در این مطالعه با توجه به وجود مت        )5و4 (.یافت

کم این دارو تصمیم گرفته شد در افرادی که به علت عدم وجود   
فورمین بعد از شکست درمان تک دارویی با سـولفونیل اوره            مت

 واحد انسولین قرار گرفتـه انـد از نظـر           40تحت درمان با کمتر از      
ن بـا قـرص هـای خـوراکی ضـد دیابـت             امکان جایگزینی انسولی  
  .مورد بررسی قرار گیرند

 روش کار 

از .  انجـام شـد    مداخله ای  به روش    1380این مطالعه  در سال      
 ،بین بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یـزد          

با درمان تک دارویـی بـا       قند خون آنها     که   2 نوع  بیمار دیابتی  32
برای آنها انسولین شروع شـده بـود         وده و سولفونیل اوره کنترل نب   
کردنـد،   واحد انسولین دریافـت مـی   40از  و در حال حاضر کمتر 

 منظـور  .صورت نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب شـدند       ه  ب
                 قنـــد خـــون ناشـــتا کمتـــر یـــا مـــساوی،از کنتـــرل قنـــد خـــون

mg/dl 126 طـول   ،بتیافرادی که  سابقه نفروپـاتی دیـا       . می باشد 
ــا داروهــای    ســال و30دوره بیمــاری بیــشتر از  ســابقه عــوارض ب

در ایـن    .خوراکی ضـد دیابـت داشـتند، از مطالعـه خـارج شـدند             
 بـه فواصـل هـر دو هفتـه از میـزان      ،بیماران طی سه نوبت ویزیـت  

  .بن کالمید اضافه شد فورمین و گلی انسولین کاسته و مت
  یـک سـوم کاسـته شـد و          از انسولین به میـزان     معاینهدراولین  

روز شـروع گردیـد،       میلی گرم دو بـار در      500فورمین با دوز   مت
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  وکریستال استفاده مـی کـرد        NPHاز ترکیب انسولین     اگر بیمار 
از هر کدام بـه میـزان  یـک سـوم کاسـته و اگـر بیمـار دو نوبـت                      
انسولین دریافت می کرد، ابتدا انسولین عصر بیمـار کـاهش  داده          

قنـد خـون ناشـتا    دو هفته بعد، در صورتی که        دوم، معاینهدر  . شد
 mg/dl200 کمتـر از قند دو ساعت پس از غـذا   و 140کمتر از 

از انسولین به میزان یک سوم کاسته و گلـی بـن کالمیـد بـه                 بود،
 معاینـه در سـومین    . ، یک بار در روز شروع  گردیـد        mg 5 میزان

قند دو   و   140 کمتر از    قند خون ناشتا  دو هفته بعد در مواردی که       
بود، انسولین قطع  شد و   mg/dl200 کمتر از ساعت پس از غذا

در صورتی که    .فورمین و گلی بن کالمید تعدیل گردید       دوز مت 
 و قند دو سـاعت      140 میزان قند خون ناشتا  بیشتر از         معاینهدر هر   

ــشتر از  ــذا بی ــودmg/dl 200بعــد از خــوردن غ دوز داروهــای  ، ب
ــاهش د  ــدون ک ــد و در  خــوراکی ب ــزایش داده ش ــسولین اف وز ان

قنـد    و 140بیـشتر از     قند خون ناشتا   معاینهمواردی که در طی دو      
 بیماران از مطالعه    ، بود 200 بیشتر از    غذاصرف  دو ساعت پس از     

در چهـارمین  . خارج شدند و انسولین درمانی مجددا آغاز گـشت   
ــه ــسولین انجــام گرفــت  معاین ــد از قطــع ان ــه بع   دوز، کــه دو هفت

در این مطالعه موفقیت در تبدیل       .داروهای خوراکی تصحیح شد   
وراکی ضد دیابـت بـه ایـن معناسـت کـه            خهای   انسولین به قرص  

علی رغم قطع انسولین، با استفاده از قـرص هـای خـوراکی ضـد               
تحلیـل   جهـت تجزیـه و    . باشـد دیابت، قند خون بیمـاران کنتـرل        

-paired tی  آمـار  آزمـون  وspss winاطالعـات از نـرم افـزار    

test استفاده شد  . 

   یافته ها
ــه   بیمــار 20در   بیمــار بررســی شــدند کــه  32در ایــن مطالع

موفق به تبدیل انسولین بـه قـرص هـای خـوراکی ضـد              % ) 5/62(
ــز  %) 5/37( بیمــار 12در دیابــت شــده و ایــن عمــل موفقیــت آمی

  ).P= 014/0(نبود

 سـال قـرار   10بیمارانی که در گروه با سابقه بیماری کمتـر از         
های   نفر از آنان انسولین به قرص      13 نفر بودند که در      16 ،گرفتند

در گروه با سابقه بیماری بیـشتر        خوراکی ضد دیابت تبدیل شد و     
 مورد تبدیل انـسولین     7  در  نفر قرار گرفتند که    16  نیز     سال 10از  

ــود       ــز ب ــت آمی ــت  موفقی ــد دیاب ــوراکی ض ــای خ ــرص ه ــه ق            ب
)028/0 = P.(  

  الــ س64ر از ـ سال و بیشت64ر از ــه دو گروه کمتـاران بـبیم
 مـورد ودر گـروه      15 سال   64در گروه کمتر از      تقسیم شدند که    

 بیمار قرار گرفتند که موفقیت در گـروه اول          17 سال   64بیشتر از   
بوده که ارتبـاط     %) 7/64(مورد  11در گروه دوم     و%) 60( مورد   9

م چنین بـا توجـه بـه تقـسیم بنـدی            ه.)P=784/0(معنی دار نیست    
 بیـشتر از   BMI و m2 /kg 25کمتـر از BMIبیمـاران بـه گـروه    

m2/kg 25،    و% ) 9/57( مـورد    11 ،  اول میزان موفقیت در گروه 
  بـین    مـشخص مـی کنـد     بودکه   % )1/42(  مورد 8،   دوم در گروه 

BMI         وموفقیت درجایگزینی انسولین با داروهای خوراکی ضـد 
  ).P=515/0(وجود ندارد دیابت ارتباط 

واحد انسولین دریافـت مـی کردنـد         25تا   10در بیمارانی که    
واحـد   40تـا    26 و در گروهـی کـه         درصـد  5/76میزان موفقیـت    

 بودکـه نـشان   درصـد   7/46انسولین دریافت می کردند موفقیـت     
 میزان  ،دهد در افرادی که انسولین کمتری دریافت می کردند         می

نـسولین  بـا قـرص هـای خـوراکی بیـشتر             موفقیت در جایگزینی ا   
   .)P=05/0(است

  بحث 
بیمـاران دیـابتی     در این مطالعه مشخص شد  که می تـوان در          

 واحد انسولین دریافت می کنند بـا شـرایط          40 که کمتر از     2 نوع
 انــسولین را  تبــدیل بــه داروهــای ،تحــت کنتــرل دقیــق خــاص و

 ،ذشـته درگ. خوارکی ضد دیابت به روش درمـان ترکیبـی نمـود          
 بیمـارانی   ،فورمین بـه داروهـای خـوراکی       قبل از اضافه شدن مت    
کنتـرل نبودنـد بالفاصـله تحـت درمـان بـا              که با سـولفونیل اوره      

 )6(.انسولین قرار می گرفتند

فورمین در دسترس قـرار گرفـت مـشخص          که مت  پس از این  
ــه   ــابتی ک ــاران دی ــسیاری از بیم ــشان  شــد  ب ــد خون ــزان قن ــا  می  ب
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 قنـد   ،فـورمین  وره کنترل نیست می توان با افزودن مـت        ا سولفونیل
 در ، بیمـار 32 در مطالعه حاضر از بین )7(.خون آنان را کنترل کرد  

انــسولین قطــع وکنتــرل بیمــاری بــا داروهــای  % ) 5/62( بیمــار20
 موفقیـت   ،گرچـه در مطالعـه مـشابهی      . خوراکی صـورت گرفـت    

بود که علـت      درصد   76درتبدیل انسولین به داروهای خوراکی        
این تفاوت احتماالً ناشی از نحوه انتخاب نمونه ها بـرای ورود بـه            

مطالعــه مــی باشــد، چــرا کــه در آن مطالعــه عــالوه بــر معیارهــای  
 ناشـتا نیـز انـدازه گیـری شـده       C-Peptideمطالعه حاضـر سـطح      

  )8(.بود
موفقیت در کنترل قند خون با داروهای خوراکی ضد دیابت          

طول دوره بیماری رابطه معکوس داشت هر چـه         در این مطالعه با     
ــود،   ــر ب ــاری کمت ــول دوره بیم ــه    ط ــسولین ب ــدیل ان ــت تب موفقی

که این مسئله با توجه بـه اطالعـات          های خوراکی بیشتربود   قرص
 10 تـا  5موجود نشان دهنده مقاومت ثانویه می باشـد کـه حـدود          

  )9(. در سال نسبت به سولفونیل اوره قابل انتظار استدرصد
 طول مـدت انـسولین درمـانی ومیـزان انـسولین            ای  مطالعه  در

، )8(دریافتی با پاسخ به درمانهای خوراکی رابطه معکـوس داشـت          
 .ولی در مطالعه حاضر ارتباط معنی داری بین آنهـا مـشاهده نـشد             

 مـشاهده شـد کـه تفـاوت بـین           ،در بررسی پارامتریک اطالعـات    
لین روزانـه در    واحـد انـسو    25تـا   10گـروه   (دوگروه مورد مطالعه  

ــروه   ــل گ ــا  26مقاب ــه   40ت ــسولین روزان ــد ان ــود دارد) واح   وج
)06/0= P ( ولــی  از نظــر آمــاری معنــی دار نیــست کــه ایــن امــر

  . می باشداحتماالً ناشی از تعداد کم نمونه

چاقی معموالً به عنوان عاملی جهت پاسخ به درمان خوراکی          
چه در گـروه چـاق       در مطالعه حاضر گر    )10 (شود درنظر گرفته می  

موفقیــت در تبــدیل قرصــهای خــوراکی بیــشتر بــود ولــی از نظــر 
انتظار می رفت میزان پاسـخ بـه داروهـای          .  آماری معنی دار نبود   

، ولـی در ایـن      )11 ( کمترباشـد  ،بیماران با سـن بـاالتر      خوراکی در 
مطالعه ارتباطی بین سن بیماران و موفقیت در تبـدیل انـسولین بـه              

رغـم ذکـر عـوارض بـرای         علـی  .مشاهده نشد داروهای خوراکی   
 در هــیچ مــورد ،داروهــای خــوراکی درمــورد گلــی بــن کالمیــد

خـوبی تحمـل    ه   بـ   همه بیمـاران دارو را     ای مشاهده نشد و    عارضه
فورمین در یک بیمار به علت عـوارض         کردند، ولی در مورد مت    

در انتهـا مـی تـوان       . دارو قطـع شـد    )  تهـوع واسـتفراغ     (گوارشی  
 پس از شکست سولفونیل    که 2 نوعدر افراد دیابتی    رفت  نتیجه گ 

میـزان انـسولین     اوره تحت درمان بـا انـسولین قـرار گرفتـه انـد و             
کنتـرل  تحـت   در حال حاضـر       واحد است و   40دریافتی کمتر از    

هستند، می توان  قطع انسولین ودرمان ترکیبی بـه روشـی کـه در               
  .انجام دادرا این مطالعه پیشنهاد شده 

  گزاریسپاس
جام این مطالعه با ما همکاری نبدینوسیله از بیمارانی که در ا

داشته اند و کارکنان درمانی و کارمندان آزمایشگاه مرکز 
دیابت یزد و کارکنان خدمات پژوهشی مرکز تحقیقات 
 . صمیمانه تشکر و قدردانی می شود،تحقیقات
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Outcome of reinitiation of combination anti diabetic oral 
therapy in insulin treated patients with Type 2 Diabetes Mellitus 

 

Afkhami-ardekani M., MD*; Jafaryzadeh HR., MD** 
 

Background: Before adding metformin to oral anti diabetic drugs, only sulfonylureas were 
available. When sulfonylureas failed, insulin therapy had to be initiated. For this reason utilization 
of insulin was more than now. The purpose of this study is evaluation of success in reinitiation of 
oral therapy in insulin treated patients with type 2 diabetes. 

Methods and Materials: This study is an outcome study, we attempted reinitiation of 
combination oral therapy with metformin and a sulfonylurea in 32 patients who had type 2 
diabetes for less than 30 years and had received less than 40U insulin for less than 10 years. 

 Results: Of 32 patients, reinitiation of oral therapy was successful in 20 patients and 
unsuccessful in 12 (P=0.014).  In 13 of 16 patients with less than 10 years diabetes  duration ,  and 
in 7 of 16 patients with more than 10 years diabetes  duration, reinitiation of oral therapy was 
successful(P=0.028).In patients who received  10-25 U/day , %76, and in patients who received 26-
40 U/day , %46.7, reinitiation of oral therapy was successful (P=0.05).There was not association 
between reinitiation of oral therapy and age, duration of insulin therapy, dose of insulin and BMI. 

Conclusions: This study shows reinitiation of combination oral therapy in insulin treated patients 
with type 2 diabetes, is most likely to be successful with a shorter duration of diabetes and lower 
insulin requirements. 

 
 

KEY WORDS: Diabetes Type II, Glybenclamid, Metformin , Combination Therapy 
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