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3.1 Tratamente non-insulinice injectabile



Tratamentul injectabil non-insulinic

Analogii sau agoniştii de GLP-1

Sunt substanţe similare cu unii hormoni intestinali

Exemple: Exenatidă, Exenatidă cu administrare 

săptămânală, Liraglutidă

Efecte: 

stimulează indirect secreția pancreatică de insulină

întârzie golirea gastrică 

reduc senzaţia de foame 

scad secreţia de glucagon



Tratamentul injectabil non-insulinic

Analogii sau agoniştii de GLP-1

Avantaje: nu produc hipoglicemii, produc scădere din 

greutate

Efecte secundare: greţuri, rareori vărsături. Sunt 

asociate cu un risc mic de pancreatită acută

Se utilizează în asociere cu alte medicamente

Se administrează prin injecţii subcutanate (similar cu 

insulina)



Tratamentul injectabil non-insulinic

Analogii sau agoniştii de GLP-1

Mod de administrare

Exenatida (Byetta) 

administrare de 2 ori pe zi, înainte de micul dejun şi 

înainte de cină

Se administrează subcutanat, în abdomen sau coapsă

intervalul dintre injecţie şi masă- maxim 60 minute

doza iniţială 5 µg (prima lună), ulterior 10 µg



Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?

Exenatida QW nu este o insulină şi nu trebuie folosită în locul 

insulinei

Trebuie păstrată la frigider; la nevoie, cum este în caz de 

călătorii, flaconul poate fi păstrat la temperatura camerei maxim 4 

săptămâni

Pacientele trebuie informate că tratamentul trebuie întrerupt dacă 

sunt însărcinate sau dacă intenţionează să devină însărcinate

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



Pacienţii trebuie informaţi că, din cauza proprietăţilor 

farmacologice ale exenatidei săptămânale, la schimbarea de pe 

exenatida cu durată scurtă este normal să apară o uşoară 

creştere tranzitorie a glicemiilor pe o perioadă de minim 2 

săptămâni; glicemia va reveni la nivelele anterioare în 2-4 

săptămâni.

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



Pacienţii vor fi sfătuiţi să îşi programeze injecţia de exenatidă 

săptămânală într-o zi pe care o pot lega de un eveniment 

semnificativ, cum ar fi o anumită emisiune TV sau o întâlnire care 

are loc cu regularitate într-o anumită zi

Pacienţii trebuie să urmeze/să verifice Instrucţiunile de 

administrare ale produsului la fiecare administrare de 

exenatidă

Exenatida săptămânală trebuie injectată imediat după 

preparare pentru a se asigura doza corectă; se poate administra 

indiferent de momentul zilei, cu sau fără alimente

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



Paşii pentru prepararea injecţiei de exenatidă 
săptămânală: 

a) conectaţi, b) agitaţi, and c) injectaţi.

LaRue S et al. Diabetes Spectr 2013;26:46-52
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Injecţia de exenatidă săptămânală se va administra subcutanat

la un unghi de 90º la majoritatea pacienţilor (sau în funcţie de

judecata clinică şi de profilul pacientului)

Zonele recomandate pentru administrare sunt braţul, coapsa

sau abdomenul; injecţia se poate administra în fiecare

săptămână în aceeaşi zonă anatomică dar într-un punct diferit.

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



Apariţia de noduli mici, nedureroşi la locul de injecţie este un 

fenomen normal la utilizarea de exenatidă săptămânală

Aceşti noduli dispar progresiv pe parcursul a câteva 

săptămâni

Senzaţia de greaţă este un fenomen comun la iniţierea 

tratamentului cu exenatidă săptămânală, dar este în general 

uşoară sau moderată şi de obicei dispare în cursul 

tratamentului

Pacienţii trebuie să anunţe medicul dacă prezintă simptome 

potenţial legate de tumori tiroidiene (de exemplu noduli în 

zona gâtului, răguşeală, disfagie sau dispnee)

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



Pacienţii trebuie instruiţi să discontinue tratamentul cu

exenatidă săptămânală şi să se prezinte imediat într-un

serviciu medical dacă apar reacţii de hipersensibilitate sau

semne de pancreatită.

Ziua de administrare poate fi schimbată, cu condiţia să fie la

cel puţin trei zile de la ultima administrare şi ulterior să

continue administrarea la fiecare 7 zile.

Pacienţii trebuie încurajaţi să îşi menţină un plan alimentar

corect şi regimul de activitate fizică recomandat şi să

continue să îşi administreze toate medicamentele prescrise.

S LaRue et al. Diabetes Spectrum, 2013, 26: 46-52

Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu exenatida QW?Ce trebuie să ştie un pacient sub tratament 

cu Exenatida săptămânală (QW)?



3.2 Tratamentul cu insulină



Insulina – singurul tratament care salvează 

viaţa pacienților cu diabet zaharat tip 1

Descoperirea insulinei (N. Paulescu, 1921) este 

considerată unul din cele mai importante momente 

din istoria medicinei

De asemenea, este larg utilizată pentru obţinerea 

controlului glicemic în toate celelalte tipuri de diabet 

zaharat

Insulina este produsă și secretată de celulele beta 

ale insulelor Langerhans de la nivelul 

pancreasului

Efectele biologice ale insulinei se produc la nivelul 

metabolismului glucidelor, proteinelor şi lipidelor

Insulina este un hormon esenţial pentru 

supravieţuire



Indicațiile tratamentului cu insulină 

Diabet zaharat tip 1 – insulina este singurul tratament care 

asigură supraviețuirea

Diabet zaharat tip 2 – insulina se recomandă în următoarele 

situaţii:

Eșecul tratamentului cu terapie non-insulinică

Contraindicații ale tratamentului cu alte medicamente 

Stres metabolic acut (infecții, abdomen acut, infarct miocardic, 

accident vascular cerebral)

Complicații acute ale diabetului zaharat (cetoacidoza 

diabetică, coma hiperosmolară)

Sarcina și alăptarea

Pre-, intra- și postoperator

de la depistare, dacă valorile glicemice sunt foarte crescute

Diabet gestațional și alte tipuri de diabet



Tipuri de insulină

1. Insuline prandiale (în relație imediată cu mesele)

Insuline cu durată scurtă de acțiune (umane)

Analogi de insulină cu acțiune rapidă

Insulinele cu durată scurtă de acțiune (de tip regular) 

intră în acțiune în 30 minute 

au efect maxim la 2-3 ore și o durată de acțiune de 6-8 ore

se pot administra pe cale subcutanată (cel mai frecvent), cu 

20-30 minute înainte de masă

Analogii de insulină cu acțiune rapidă (Lispro, Aspart, 

Glulizină) 

intră în acțiune în 10-15 minute

pot fi administrați și în timpul mesei sau postprandial

au un vârf maxim de acțiune între 1-1,5 ore și durata de 

acțiune de 3-4 ore



Tipuri de insulină
2. Insuline bazale:

Insuline cu acțiune intermediară

Analogii cu acțiune lungă

Insulinele cu acțiune intermediară  

debutul acțiunii la 2-4 ore de la administrare

acțiunea maximă: la 6-10 ore

durata acțiunii:14-18 ore

se administrează de 1 sau 2 ori pe zi şi trebuie omogenizate (agitate) 

înainte de injectare

Analogii cu acțiune lungă 

nu necesită agitare înainte de injectare

au o acțiune relativ constantă, în platou (fără vârfuri sau scăderi 

de acțiune), prelungită în medie la 24 de ore

debutul acțiunii: la 2-4 ore; nu au vârf de acțiune

durata acțiunii: 20-24 ore

se administrează o dată pe zi (Glargina, Levemir), 

uneori de 2 ori pe zi (Levemir)



Tipuri de insulină

3. Insuline premixate

acțiune bifazică

sunt amestecuri de insuline rapide sau analogi rapizi cu 

insuline intermediare

cifra din denumirea lor indică proporţia de insulină rapidă

Exemplu 30/70; 50/50

se administrează de obicei dimineaţa şi seara, cu 20-30 

minute înainte de mese

Analogii de insuline premixate

Insuline premixate umane



Insuline pre-mixate

Analogii de insuline premixate 

conțin în proporții variabile (30/70, 25/75 și 50/50) analog de 

insulină cu acțiune rapidă și insulină NPH

debutul acțiunii: la 10-15 minute

acțiune maximă la 1-4 ore 

durată de acțiune:14-18 ore. 

necesită agitare înainte de administrare pentru omogenizare

Insulinele premixate umane 

conțin în proporții variabile (30/70, 25/75 sau 50/50) insulină cu 

durată scurtă de acțiune și insulină NPH

debutul acțiunii: la 30-60 minute

acțiune maximă la 2-8 ore

durată de acțiune:14-18 ore

necesită agitare înainte de administrare pentru omogenizare



Profilul de acţiune al diferitelor tipuri 

de insulină

ALLISON PETZNICK. Am Fam Physician. 2011;84(2):183-190



Modul de prezentare a 

preparatelor cu insulină

Doza de insulină se exprimă în unităţi internaţionale 

(prescurtat UI)

Flacoane de insulină de 5 sau 10 ml, ce conțin insulină 

în concentrație de 100 UI/ml

Insulina se administrează cu seringa.

Cartușe de insulină de 3 ml, ce conțin insulină în 

concentrație de 100 UI/ml

Insulina se administrează cu ajutorul penului.

Sisteme preumplute de insulină de 3 ml, ce conțin 

insulină în concentrație de 100UI/ml

După terminarea insulinei din sistemul preumplut, 

acesta nu mai poate fi folosit



Dispozitive de administrare a insulinei

Pen-uri de insulină (stilouri)

folosesc cartușe de insulină

penul este prevăzut cu un cadran, pe care se afișează doza 

care se administrează

acul este detaşabil

unele pen-uri sunt pre-umplute (nu se refolosesc după 

terminarea cartușului)

Seringi de plastic 

au gradații în unități marcate cu U-100 corespunzatoare 

insulinei de 100 UI/ml

Pompele de insulină 

Externe (insulina este administrată subcutanat printr-un 

cateter)

Intraperitoneale (insulina este absorbită direct în circulația 

intra-abdominală)



Administrarea insulinei
Administrarea subcutanată a preparatelor de insulină 

trebuie să se efectueze în stratul profund al țesutului 

subcutanat, dar nu intramuscular

Zonele recomandate pentru injectarea insulinei sunt:

regiunea abdominală, cu excepția unei 

zone circulare cu diametrul de 4 cm în 

jurul ombilicului

fețele anterioare și laterale ale brațelor 

(foarte rar)

fețele anterioare și laterale ale 

coapselor

regiunile fesiere în cadranul supero-

extern



Administrarea insulinei
Viteza de absorbție a insulinei este mai rapidă la nivelul abdomenului.

Absorbția descrește progresiv la nivelul brațelor, apoi la nivelul coapselor și a 

feselor. 

Din acest motiv, recomandările pentru locurile de administrare a diferitelor 

insuline sunt următoarele:

abdomenul pentru insulinele rapide (prandiale), care semm administrează 

înaintea meselor principale

regiunea anterioară și laterală a coapselor și la nivelul feselor în cadranul 

supero-extern pentru insulinele cu acțiune prelungită.

analogii bazali se pot administra în oricare dintre regiunile amintite, 

absorbția lor depinzând de structura lor biochimică și nu de regiunea

anatomică.

insulinele premixate se pot administra atât în abdomen, cât și în coapsă.

Se recomandă ROTAŢIA LOCULUI DE INJECTARE a insulinei în cadrul 

aceleiași zone anatomice (brațe, coapse, fese) pentru a evita apariția 

lipodistrofiei (modificarea ţesutului subcutanat), dar și variația absorbției 

insulinei. Distanța dintre două înţepături consecutive trebuie să fie de minim 

2 cm.



Tehnica de injectare a insulinei

Se spală mâinile cu apă şi săpun

Se agită insulina intermediară sau 

premixată pentru a se omogeniza

Se formează un pliu tegumentar între 

degetul mare şi arătătorul unei mâini

Cealaltă mână în care se află pen-ul

(sau seringa) se angajează într-o

traiectorie oblică la 45O faţă de planul tegumentar, dacă 

pacientul este supraponderal sau normopenderal; dacă 

pacientul este supraponderal, acul se introduce 

perpendicular. Lungimea acului se alege în funcţie de 

grosimea ţesutului subcutanat, iar acul se introduce complet.   



Tehnica de injectare a insulinei (cont)

Când se foloseşte seringa pentru administrarea insulinei, se 

aspiră după introducerea acului pentru a verifica dacă s-a intrat 

accidental într-un vas de sânge

Se injectează insulina lent pentru a fi distribuită uniform în ţesutul 

subcutanat

Se retrage acul din ţesuturi după câteva secunde de la 

administrarea completă a insulinei, pentru a reduce riscul 

scurgerii insulinei prin orificiul înţepăturii (număraţi până la 10 

înainte de a retrage acul)

Nu se masează locul după injectare; în condiţii de igienă 

personală corectă, nu este necesară dezinfectarea locului de 

administrare înainte de injectare



Păstrarea insulinei se face la frigider (nu în congelator) între 2-8ºC. Se 

poate plasa pe primul raft sub congelator, nu pe uşa frigiderului. 

Pen-ul, cartușul sau flaconul de insulină aflate în uz pot fi păstrate și în 

afara frigiderului maxim o lună, într-un loc cât mai răcoros, la întuneric, 

departe de orice sursă de căldură, de preferat la o temperatură 

ambiantă sub 25 ºC. 

Dacă toată cantitatea de insulină este păstrată la frigider, trebuie 

scoasă insulina aflată în uz, cu cel puțin 60 minute înaintea folosirii ei.

Administrarea insulinei reci este dureroasă și absorbția ei este încetinită 

din cauza constricției vaselor locale. 

În timpul călătoriilor, insulina se păstrează în geanta de mână pentru a 

se evita pierderea sau expunerea la temperaturi scăzute. Dacă 

temperatura ambiantă este crescută, este nevoie de o geantă 

termoizolantă. 

Dacă insulina se administrează cu pen-ul, este bine ca pacientul să 

aibă tot timpul un cartuș/flacon din aceeași insulină și seringi de 

insulină în cazul în care se pierde pen-ul sau acesta se defectează. 

Condiţii de păstrare a insulinei



Tratamentul cu insulină – regimuri intensive

Regimul bazal bolus

constă în injecții multiple cu insulină prandiale (înainte 

de fiecare masă principală) și insulină bazală (1 sau 2 

injecţii)

presupune ajustarea permanentă a dozelor de insulină 

bazată pe automonitorizare

Perfuzia subcutanată continuă a insulinei 

prin pompă
este un sistem deschis, care presupune 

montarea unui cateter subcutanat și 

atașarea acestuia la cartușul de insulină

insulina se eliberează continuu cu o rată ce 

este prestabilită și poate fi modificată

insulina folosită este insulina umană rapidă 

sau un analog rapid



Tratamentul cu insulină – regimuri intensive 

permit o flexibilitate crescută a orarului meselor

permit ajustarea continuă a dozelor de insulină în funcție de valoarea 

glicemiei, cantitatea de HC ingerată, de efortul fizic anticipat

oferă posibilitatea obținerii unui control glicemic optim

sunt cele mai complexe regimuri

sunt cele mai apropiate de secreţia de insulină a persoanelor fără 

diabet

necesită un număr mare de verificări ale glicemiei şi un grad superior 

de educaţie a pacientului care foloseşte acest regim.

regimul bazal bolus şi pompa de insulină sunt indicate în tratamentul 

diabetului zaharat tip 1

regimul bazal bolus poate fi folosit și în diabetul zaharat de tip 2



Regimul bazal de insulinoterapie

Este cel mai frecvent utilizat la iniţierea tratamentului cu 

insulină în cazul diabetului zaharat tip 2 necontrolat cu 

medicaţie non-insulinică. Acest regim de insulină constă în 

administrarea unei insuline intermediare sau unui analog lent, 

în general seara la culcare. 

Doza se titrează (se modifică) în funcție de glicemia a jeun.

În unele situaţii este necesară adăugarea a încă unei injecţii din 

aceeaşi insulină dimineaţa.



Regimul de insulinoterapie cu insuline premixate

Insulinele premixate se utilizează în două injecții pe zi la 

interval de 12 ore, înainte de micul dejun și cină.

Dezavantajul acestei terapii îl constituie dificultatea titrării 

(deoarece se vor titra simultan ambele componente, rapidă 

și intermediară), necesitatea unor mese cu cantităti fixe de 

glucide, la ore fixe, risc crescut de hipoglicemii. 

În ciuda dezavantajelor, este un regim de insulină folosit pe 

scară largă în diabetul zaharat tip 2. 

În cazul analogilor premixaţi, se poate folosi o a treia 

administrare înainte de masa de prânz.



3.3 Automonitorizarea glicemiei



Valori normale ale glicemiei

Persoane fără diabet 

zaharat: 

– Glicemia preprandială 
(înainte de masă): 

<100 (110) mg/dl 

– Glicemia postprandială 

(după masă) < 140 mg/dl.

Persoane cu diabet 

zaharat sub tratament 

– Glicemia preprandială 
(înainte de masă şi de 

administrarea tratamentului): 

80 – 130 mg/dl.

– Glicemia postprandială 

(după masă) < 180 mg/dl.



Automonitorizarea glicemiei

Măsoară glicemia în sângele capilar

Se realizează de către pacient, prin 

utilizarea unui glucometru, cu ace speciale 

și bandelete specifice fiecărui aparat

– Dacă pe ecranul aparatului valoarea 

glicemiei este afișată se va înmulți 

această valoare cu în mmol/l 18 pentru 

a afla glicemia în mg/dl



Situații speciale

Dacă pe ecranul glucometrului apare:

LOW: este posibil ca glicemia să fie foarte scăzută 

(hipoglicemie severă), sub 20 mg/dl.

HI: este posibil ca glicemia să fie foarte ridicată 

(hiperglicemie severă), peste 600 mg/dl.

ERROR: dacă pe ecranul glucometrului apare eroare, se 

va repeta efectuarea glicemiei, respectând paşii de lucru 

indicaţi de aparat/instrucțiunile de utilizare



Carnetul de auto-monitorizare

Fiecare pacient tratat cu insulină trebuie să aibă un carnet pentru 

automonitorizare, în care își notează 

– valorile glicemiei,

– doza de insulină

– cantitatea de glucide pe fiecare masă

– activitatea fizică sau alte observaţii.

Pacientul cu diabet trebuie să fie învăţat să îşi adapteze dozele 

de insulină în funcţie de necesar, de cantitatea de glucide 

consumate şi de efortul fizic efectuat

La fiecare vizită la cabinetul de diabet va prezenta carnetul de 

automonitorizare pentru a hotărî împreună cu echipa terapeutică 

unde s-a procedat corect şi unde nu, pentru a atinge ţintele 

glicemice propuse



3.4 Factorii care influenţează controlul 

diabetului zaharat



Factori care influențează controlul glicemic (1) 

Dieta

schimbările în comportamentul alimentar

importanţa orarului regulat al meselor

conţinutul în hidraţi de carbon al alimentelor

absorbţia hidraţilor de carbon – lenţi sau rapizi 

reguli de preparare a alimentelor

 Efectul alcoolului = Posibil hipoglicemie!

Alcoolul

O porţie (aprox 15 gr alcool pur) este 

echivalentă cu:

 330 - 500 ml bere

 150 ml vin

 40 ml băutură spirtoasă



Factori care influențează controlul glicemic (2)

Exercițiile fizice

se recomandă tuturor pacienţilor cu diabet, după o 

prealabilă evaluare clinico-biologică

pentru a putea fi eficient, efortul fizic trebuie să se 

desfăşoare minim 30-45 min/zi, de 3- 5 ori/săptămână, 

fără a exista mai mult de 2 zile pauză

riscul cel mai mic de hipoglicemie este dimineaţa 

seara creşte riscul de hipoglicemie nocturnă din cauza 

menţinerii stării de sensibilitate crescută la insulină şi pe 

timpul nopţii



Factori care influențează controlul glicemic (3)

Factorii psihologici care pot produce dezechilibre metabolice 

majore sunt:

- perioade prelungite de stres

- probleme familiale

- probleme financiare

- probleme la locul de muncă

Aceşti factori psihologici pot genera depresie sau 

anxietate, iar aceşti pacienţi prezintă:

- un echilibru metabolic precar 

- o rată mai mare a complicaţiilor

- scăderea calităţii vieţii şi 

- creşterea mortalităţii



Factori care influențează controlul glicemic (4)

Sarcina

Afecțiunile acute (infecţii, accidente coronariene sau 

cerebrovasculare, etc)

Intervențiile chirurgicale

– Hiperglicemia – din cauza creşterii hormonilor de 

contrareglare, a scăderii secreţiei de insulină şi a 

insulinorezistenţei

– Apariţia unor valori glicemice mici în timpul 

anesteziei – se recomandă monitorizarea frecventă a 

glicemiei şi observarea schimbărilor inexplicabile în 

starea pacientului



Concluzii

Tratamentul injectabil în diabet se face cu insulină

sau cu medicamente care au substanța activă similară 

unor hormoni intestinali

Insulina este un tratament complex, ce necesită o 

educaţie terapeutică complexă 

Cei mai importanți factori care influențează controlul 

glicemic sunt: dieta, efortul fizic și factorii 

psihologici



Vă mulțumim!

cu sprijinul 


