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היבטים בהגדרת יעד איזון סוכרת:
הוכח כי איזון סוכרת מוריד את שכיחות הסיבוכים המיקרו-וסקולריים. 1

אין די מידע לגבי יתרונות איזון סוכרת להורדת סיבוכים קרדיו-וסקולריים בטווח הקצר. קיימת . 2
ספרות מדעית התומכת בהשערה כי איזון מיטבי מזמן האבחנה מוריד את סיכויי התחלואה 

הקרדיו-וסקולרית בטוח הארוך כעבור 10 שנים ויותר.

העצמת איזון סוכרת, במידה והוא כרוך בהיפוגליקמיה או תופעות לוואי משמעותיות נוספות . 3
עלול לסכן את החולה.

יש להתאים יעד מטרה אישי לכל מטופל. היעד הינו דינמי ותלוי טיפול תרופתי ומחלות רקע.. 4

מרבית מחקרי התוצאים בחנו את הקשר בין רמות HbA1c והורדת שכיחות סיבוכי סוכרת, ועל 
כן ההעדפה היא להתמקד ביעד איזון זה. בהמשך יש לשאוף ליעדי איזון של סוכר בצום, ולבסוף 
לשפר את ערכי הסוכר לאחר הארוחות. עד כה לא הוכח כי התמקדות בערכי סוכר לאחר האוכל 

משפרת תוצאים. ניטור סוכר עצמי ע"י המטופלים יכול לסייע בהתאמת מינוני התרופות והגעה 
ליעד המטרה בייחוד בחולים המטופלים באינסולין.

יעדי איזון הסוכרת המתאימים למטופלים ללא מחלות רקע משמעותיות הינם:

HbA1c - פחות מ-7.0% . 1

רמות סוכר בצום - עד 120 מ"ג/דל. 2

רמות סוכר שעתיים לאחר האוכל - עד 160-180 מ"ג/דל. 3

במטופלים סמוך לאבחנה, ללא מחלות רקע עם תוחלת חיים ארוכה, יש לשקול הגעה לערכי 
סוכר נמוכים ככל האפשר - ואף לנורמוגליקמיה - כל עוד אלו ניתנים להשגה ללא היפוגליקמיה 

או תופעות לוואי נוספות.
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במטופלים מורכבים יותר יש להתאים יעד מטרה אישי. יש לעודד את הצוות המטפל בחולה 
הסוכרת להגדיר עבורו ויחד אתו יעד מטרה אישי, לתעד אותו, ולפעול יחד להשגתו. לשקלול 

כלל הגורמים המסייעים בקביעת יעד האיזון בחולי סוכרת סוג 2 ניתן להיעזר באלגוריתם מובנה 
)2(. אלגוריתם זה מסתמך על חוות דעת של כ-150 מומחי סוכרת וכולל את הפרמטרים לפי סדר 

חשיבות יורד:

שימוש בתרופות בעלות פוטנציאל היפוגליקמי. 1

תוחלת חיים. 2

מחלות רקע משמעותיות. 3

סיבוכים מקרו-וסקולריים או מיקרו-וסקולריים מתקדמים. 4

תפקוד קוגניטיבי. 5

מוטיבציה לטיפול ושינוי. 6

משך הסוכרת. 7

יכולת כלכלית. 8

האלגוריתם מציע יעד מטרה בטווח של 6.5-8.5% המתבסס על פרמטרים אלו. היעד 
המומלץ הינו ערך מוחלט ו/או טווח )ברוחב של 0.5% רמת HbA1c( המתבסס על הפרמטרים 
האובייקטיביים )1-4,7(, וערך בתוך הטווח )לאו דווקא באמצע( אשר משתנה לפי הפרמטרים 

הסובייקטיביים )5,6,8(. 
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