
                                                                                  

 איגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דםהאגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה, ה

  2023- (T1D) 1לחולים עם סוכרת סוג  SGLT2המלצות לצוות הרפואי למתן תרופות ממשפחת מעכבי 

תחלואה ותמותה בחולים עם  בהפחתתהוכח כיעיל מאד  SGLT2מעכבי תרופות ההשימוש בקבוצת 

 הזמינים בישראל ורשומים גם בהתוויה לטיפול SGLT2מעכבי  .סוכרת עם או ללא מחלת כליות כרונית

 מטפורמין, ופורמולציות שלהן בשילוב (Jardiance(, ג'ארדיאנס )Forxiga: פורסיגה )במחלת כליות כרונית

 1ביחוד אם מדובר בסוכרת מסוג  -מגיע מטופל עם סוכרת, חשוב קודם לברר את סוג הסוכרתכאשר 

(T1D או ) חשד גבוה ל-T1D -  מטופלים רזים, היפרגליקמיה ניכרת או סיפור של (DKA) diabetic 

ketoacidosis לפתח את הסיבוך סיכון המוגבר לאור ה זהירות מרובהיש לנקוט  . במקרים אלובעבר

חולים ללא רזרבות בבמיוחד  ,סיבוך זה עלול להיות מסכן חיים זה. חת טיפולת DKA הקשה של

לכן יש לשקול היטב את התחלת הטיפול, להעריך את התועלת מול הסיכון ולקבל החלטה  .תפקודיות

 ! מטופלבכל אינדיבידואלית 

. התחלת היפוגליקמיההתפתחות  , בראש ובראשונה SGLT2 מעכביב טיפולעם  סיכון נוסף קיים  T1Dבחולי 

 . הנדרשת היומית האינסולין בכמות שויה להצריך הפחתהע T1D -טיפול בתרופות אלו ב

 :DKAהסיכון לפתח  מצבים המגבירים את 

 # זיהום משמעותי        עם היענות נמוכהמטופלים # 

 # צום  (מצריכת האינסולין היומית 20%מעל האינסולין )הפחתה ניכרת במינון  # 

 # פרוצדורה ניתוחית       )וקטוגנית(,  דיאטה דלת פחמימות# 

יחידה לק"ג  0.5מתחת של אינסולין נמוכים רזים הצורכים מינונים מטופלים בגם עדיף להימנע מטיפול זה 

 .DKAשחוו בשנה האחרונה אירוע של  אלו בו מינון לא יציב של אינסוליןהמקבלים באלו , (גוף משקל

 :DKAסימנים המחשידים לקיום 

רצוי  ,. בנוכחות סימנים אלו יש לבדוק קטוניםאו ערפול הכרהבחילה, הקאה, כאב בטן, חולשה, קוצר נשימה 

עלול להתרחש גם  SGLT2תחת טיפול במעכבי  DKA-חשוב לציין ש. םסטיקים ייעודייו גלוקומטרידי -על ,בדם

 !בנוכחות ערכי גלוקוז שאינם מוגברים

 ?SGLT2בשימוש עם מעכבי  DKAאת הסיכון להתפתחות  פחיתלהכיצד ניתן 

)או מטופל החשוד  T1D-ועם מחלה כלייתית במטופל  SGLT2-מקרה בו שוקלים התחלת טיפול בכל ב

 שקללל. המטרה היא צוות מרפאת הסוכרתובין  צוות הנפרולוגילקיים דיון משותף בין החשוב  ,ככזה(

 יומלצו, תרופהיוחלט להתחיל בשבמידה  .בהתאם החלטה משותפתלקבלת  הסיכוןמול את התועלת 

מקצועי במרפאת סוכרת המתמחה בטיפול בחולי -ידי צוות רב-על כיםהדרכה ומעקב מתמשלמטופל 

D1T . 


