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Ο νεανικός σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) ή δια-
βήτης τύπου 1, οφείλεται σε αυτοάνοση κατα-
στροφή των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων 
του παγκρέατος, με αποτέλεσμα ινσουλινοπενία 
που καθιστά απαραίτητη την εξωγενή χορήγηση 
ινσουλίνης. Δυστυχώς, ως πρωτεΐνη, η ινσουλίνη 
δεν μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα και ως εκ 
τούτου το παιδί ή ο έφηβος με το σακχαρώδη δια-
βήτη χρειάζεται την καθημερινή χορήγηση ενέσεων 
ινσουλίνης. Πολυάριθμες διεθνείς μελέτες έχουν 
επανειλημμένα αποδείξει ότι η καλή γλυκαιμική 
ρύθμιση, για αποφυγή των μακροχρόνιων επιπλο-
κών, απαιτεί συχνές μετρήσεις σακχάρου αίματος 
και συχνές ενέσεις ινσουλίνης (εντατικοποιημένο 
σχήμα) ή τοποθέτηση αντλίας ινσουλίνης. Είναι 
σαφές, όμως, το πρόβλημα των συχνών ενέσεων 
για κάθε παιδί και η ανάγκη της αναίμακτης χορή-
γησης της ινσουλίνης αποτελεί το όνειρο τόσο των 
παιδιών με διαβήτη και των οικογενειών τους, όσο 
και των θεραπόντων ιατρών που ασχολούνται με 
τα παιδιά αυτά και προσπαθούν να τα κινητοποιή-
σουν σε μία καλύτερη ρύθμιση και ποιότητα ζωής. 
Επιπλέον, στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, όλο 
και περισσότερο γίνεται κατανοητή η σημασία της 
έγκαιρης ινσουλινοθεραπείας για καλύτερη ρύθμιση 
και αποφυγή επιπλοκών.

Οι προσπάθειες για εναλλακτικές οδούς χορήγη-
σης ινσουλίνης πέραν των ενέσεων ξεκίνησαν σχεδόν 
ταυτόχρονα με την εισαγωγή της ινσουλίνης στην 
κλινική πράξη ως φάρμακο εκλογής για την αντι-
μετώπιση της υπεργλυκαιμίας (κυρίως σε ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1). Ως τέτοιες οδοί απορρόφησης, 
έχουν χρησιμοποιηθεί ο στοματικός και ο ρινικός 
βλεννογόνος, η διαδερμική οδός και το αναπνευστικό 
σύστημα. Από όλους τους παραπάνω τρόπους 
χορήγησης, αποτελεσματικότερος φαίνεται να 
είναι διαμέσου της αναπνευστικής οδού. 

Οι αρχές που διέπουν την πνευμονική απορρό-
φηση της ινσουλίνης είναι γνωστές από το 1925. 
Το αναπνευστικό δέντρο, με την επιφάνεια των 
140m2 που διαθέτει, αποτελεί ιδανική οδό απορρό-

φησης πολυπεπτιδικών μορίων όπως η ινσουλίνη. 
Επιπλέον, οι κυψελίδες βρίσκονται σε στενή σχέση 
με το πλούσιο αρτηριακό δίκτυο του πνεύμονα 
(απόσταση 1-2μm), το οποίο καλύπτεται από 
μονόστιβο επιθήλιο, διαπερατό από μόρια μεγέ-
θους έως και 40kDa. Αυτό σημαίνει ότι πεπτίδια 
όπως η ινσουλίνη με μέγεθος 5,7kDa, περνούν 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τις κυψελίδες προς 
τη συστηματική κυκλοφορία.

Το ενδιαφέρον για την πνευμονική οδό χορήγησης 
της ινσουλίνης, ανανεώθηκε τη δεκαετία του ’70, 
αλλά ουσιαστική πρόοδος πραγματοποιήθηκε στα 
μέσα του ’90, όπου επαναξιολογήθηκε η σημασία 
του αεροζόλ. Τα σύγχρονα συστήματα διαπνευμο-
νικής χορήγησης ινσουλίνης περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ινσουλίνη υγρής μορφής (ΑΜΙ – Aqueous 
Mist Inhaler) και ξηρής σκόνης (DPI – Dry Powder 
Inhaler). Η μεγαλύτερη κλινική πρόοδος με την ει-
σπνεόμενη ινσουλίνη (ΙΝΗ) έχει πραγματοποιηθεί 
με τη χρήση ξηρής σκόνης (Exubera).

Πρόκειται για ένα DPI σύστημα, το οποίο αποδίδει 
μεγαλύτερη ποσότητα ινσουλίνης ανά εισπνοή, είναι 
σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου και παρουσιάζει 
τις λιγότερες επιμολύνσεις από μικροοργανισμούς 
σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα εισπνοής 
που έχουν αναπτυχθεί. Η ξηρή σκόνη ινσουλίνης 
είναι αποθηκευμένη σε καψίδια μιας δόσης, των 1 ή 
3mg. Το κάθε 1mg Exubera αντιστοιχεί σε 3 μονάδες 
υποδόριας (SC) ινσουλίνης και η δράση του αρχίζει 
γρηγορότερα σε σύγκριση με την υποδόρια ινσουλίνη 
βραχείας δράσης (δηλαδή μοιάζει περισσότερο με 
το φυσιολογικό ρυθμό έκκρισης ινσουλίνης του ορ-
γανισμού κατά τα γεύματα) και η διάρκεια δράσης 
του διαρκεί έως και 4-5 ώρες.

Στις ημέρες μας, πολλές έρευνες έχουν πραγματο-
ποιηθεί με εισπνεόμενη ινσουλίνη, τόσο σε ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1, όσο και σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2 και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά 
της. Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών αυτών 
έδειξαν ότι ο έλεγχος του γλυκαιμικού προφίλ των 
ασθενών που έλαβαν εισπνεόμενη ινσουλίνη ήταν 
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εξίσου αποτελεσματικός με εκείνων που έλαβαν 
υποδόρια ινσουλίνη. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
μεταβολή στα λιπίδια του ορού, στο ΗΚΓ, στην 
ακτινογραφία θώρακος και στη σπιρομέτρηση πριν 
και μετά το πέρας της θεραπείας με ΙΝΗ ινσουλίνη. 
Σημαντική υπήρξε η ικανοποίηση των ασθενών (σε 
ποσοστό 83%) από την ευκολία χρήσης της ΙΝΗ 
ινσουλίνης, λόγω της αποφυγής των πολλαπλών 
ημερήσιων ενέσεων και της γενικότερης βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής τους. 

Το μήνυμα, λοιπόν, της έγκρισης κυκλοφορίας 
και δυνατότητας χορήγησης ινσουλίνης μέσω της 
αναπνευστικής οδού είναι όσο ποτέ ευπρόσδεκτο 
και ελπιδοφόρο. Η εισπνεόμενη ινσουλίνη έρχεται 
να προσφέρει μια σημαντική ανακούφιση στον 
αναστεναγμό των παιδιών μας πριν από κάθε ένεση 
και μια καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση, εφόσον το 
διαβητικό άτομο θα μπορεί πριν τα γεύματα να 
καλύψει τις ανάγκες σε ινσουλίνη με μία εισπνοή 
και έτσι να επιτύχει καλύτερα επίπεδα σακχάρου 
αίματος, χωρίς να στερηθεί αυτό που όλη η παρέα 
του θέλει να φάει, κερδίζοντας έτσι σημαντική 
ποιότητα ζωής.

Η εισπνεόμενη ινσουλίνη χορηγείται ως ινσουλί-
νη ταχείας δράσης και δίδεται 10΄ πριν το γεύμα. 
Χορηγείται σε συνδυασμό με μια ινσουλίνη μακράς 
δράσης, η οποία θα καλύψει τις 24ωρες ανάγκες 
του βασικού μεταβολισμού, ενώ η εισπνεόμενη 
ινσουλίνη θα καλύψει τις επιπλέον ανάγκες των 
γευμάτων. Έχει καλή βιοδιαθεσιμότητα, αν και 
είναι απαραίτητη πολύ μεγαλύτερη δοσολογία από 
την κλασική υποδόρια ινσουλίνη για να καλύψει τις 
απαιτήσεις ενός γεύματος, δεδομένου ότι υπάρχουν 
απώλειες από απορρόφηση στο στοματοφάρυγγα 
και γενικότερα δίοδος προς το γαστρεντερικό σύ-
στημα. Έτσι, υπολογίζεται ότι η βιοδιαθεσιμότητά 
της αφορά το 10-20% της χορηγούμενης δόσης, με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται περίπου δεκαπλάσιες 
δόσεις από τις δόσεις της υποδόριας ινσουλίνης για 
το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Διεθνώς, προς 
το παρόν, η εισπνεόμενη ινσουλίνη έχει πάρει 
έγκριση για μεγαλύτερες ηλικίες, συγκεκριμένα για 
ενήλικες, ενώ απαιτείται ακόμη περαιτέρω έρευνα 
προτού δοθεί η έγκριση για τις νεαρότερες ηλικίες, 
όπου οι ενέσεις αποτελούν κατ’ εξοχήν το πεδίο 
διαπληκτισμού μεταξύ παιδιού και γονέων. Η χο-
ρήγηση εισπνεόμενης ινσουλίνης αντενδείκνυται 
σε καπνιστές, δεδομένου ότι η βιοδιαθεσιμότητά 
της αλλάζει σημαντικά στους καπνιστές, όπου 
παρατηρείται πιο αυξημένη συγκέντρωση ινσου-

λίνης και ταχύτερη απορρόφησή της, ενδεικτικά 
αυξημένης διαπερατότητας/βλάβης του αναπνευ-
στικού επιθηλίου.

Οι πιο συχνές παρενέργειες χορήγησης εισπνεό-
μενης ινσουλίνης είναι η συχνότερη εμφάνιση βήχα 
και η μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης αντισω-
μάτων κατά της ινσουλίνης, η οποία δεν φαίνεται 
να επηρεάζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Όσον αφορά στην εμφάνιση του βήχα, ο οποίος 
παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των ασθενών, 
λόγω του ερεθισμού των κυψελίδων από την είσοδο 
της ινσουλίνης σε αυτές, φαίνεται ότι μειώνεται 
σταδιακά με τη συνέχιση της θεραπείας. Οι κυριότε-
ρες ανησυχίες, πάντως, αφορούν στη μακροχρόνια 
επίδραση των καθημερινών μεγάλων δόσεων ει-
σπνεόμενης ινσουλίνης στο αναπνευστικό επιθήλιο. 
Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει μία ελάτ-
τωση της διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα 
μέσω του αναπνευστικού επιθηλίου στους ασθενείς 
που έλαβαν εισπνεόμενη ινσουλίνη σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου που περιελάμβανε διαβητικούς 
ασθενείς που ελάμβαναν υποδόρια ταχείας δράσης 
ινσουλίνη. Η επίδραση στο πνευμονικό επιθήλιο 
(επίδραση στο FEV1=Forced Expiration Volume 
in 1 minute) είναι εμφανής από τη 2η εβδομάδα 
χορήγησης της εισπνεόμενης ινσουλίνης και δεν 
φαίνεται να επιδεινούται περαιτέρω σε διάρκεια 
παρακολούθησης 12 εβδομάδων. Εάν, μάλιστα, 
πρόκειται να δοθεί έγκριση χορήγησης σε μικρές 
ηλικίες θα πρέπει να είναι σίγουρη η επιστημονι-
κή κοινότητα ότι δεν θα υπάρξουν μακροχρόνια 
προβλήματα στην αναπνευστική ικανότητα παι-
διών που για δεκαετίες ολόκληρες θα λάβουν τη 
θεραπεία αυτή.

Η δεύτερη παρενέργεια κατά τη χορήγηση ει-
σπνεόμενης ινσουλίνης είναι η σημαντική ανά-
πτυξη αντισωμάτων. Η παραγωγή αντισωμάτων 
είναι χαμηλή μέχρι τη 2η εβδομάδα θεραπείας με 
εισπνεόμενη ινσουλίνη και προοδευτικά αυξάνει 
από τη 2η προς τη 12η εβδομάδα θεραπείας. 
Υπήρξαν ανησυχίες κατά πόσο η σημαντικά αυξη-
μένη παραγωγή αντισωμάτων μπορεί να οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη διάρκεια δράσης της εισπνεόμενης 
ινσουλίνης, απ’ ό,τι της υποδορίως χορηγούμενης 
και συνεπώς να ευθύνεται για μεγαλύτερο ποσοστό 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Τυχαιοποιημένες, 
πάντως, μελέτες δεν απέδειξαν τέτοια φαρμακοκι-
νητική συμπεριφορά της εισπνεόμενης ινσουλίνης, 
παρά τον αυξημένο τίτλο των αντισωμάτων. Άλλες 
μελέτες έδειξαν ότι ο αριθμός των υπογλυκαιμικών 



επεισοδίων υπό εισπνεόμενη ινσουλίνη δεν είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος ή ίσως κατ’ άλλους να 
είναι και μικρότερος από τον αριθμό των υπογλυ-
καιμικών επεισοδίων σε θεραπεία με υποδορίως 
χορηγούμενα ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης. 
Τα υπογλυκαιμικά επεισόδια, πάντως, που συνέ-
βησαν με τη χρήση της εισπνεόμενης ινσουλίνης 
ήταν βαρύτερα και θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί 
ο ρόλος των αντισωμάτων που δημιουργούνται 
κατά τη χρήση εισπνεόμενης ινσουλίνης, με την 
πιθανή δράση τους ως αποθηκευτικού χώρου (ρε-
ζερβουάρ) για την καθυστερημένη απελευθέρωση 
ινσουλίνης, ευνοώντας βαρύτερα υπογλυκαιμικά 
επεισόδια. 

Βεβαίως, πλήθος ερωτημάτων αναμένονται να 
απαντηθούν πριν την έγκριση χορήγησης της εισπνε-
όμενης ινσουλίνης στα μικρά παιδιά με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1, όπως η μακροχρόνια ασφάλεια 
στο αναπνευστικό επιθήλιο, η συνέργεια με άλλα 
εισπνεόμενα φάρμακα στις συχνές περιπτώσεις 
άσθματος της παιδικής ηλικίας και η μακροχρόνια 
σημασία ανάπτυξης αντισωμάτων.

Ενώ λοιπόν πολλά ερωτήματα ως προς τη μα-
κροχρόνια ασφάλεια αναμένονται να απαντηθούν, 
το ελπιδοφόρο μήνυμα της προσεχούς άφιξης της 
εισπνεόμενης ινσουλίνης και στη χώρα μας, έρχεται 
να ανακουφίσει μεγάλο αριθμό διαβητικών ατόμων 
και να τους προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής με καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπευτική 
τους αγωγή.
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