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Introductie

Glucose regulatie in patiënten na een totale pancreatectomie (TP) is uitdagend door de complete afwezigheid 
van alfa en bètacellen, wat leidt tot een verlaagde kwaliteit van leven. Recentelijk is een nieuwe bihormonale 
artificiële pancreas (BIHAP) ontworpen, die mogelijk de glucose regulatie in deze patienten kan verbeteren. Het 
doel van deze studie is om de effectiviteit en veiligheid van de BIHAP in patiënten na TP te onderzoeken.

Methode

Deze gerandomiseerde cross-over studie heeft de volledig automatische BIHAP behandeling vergeleken met de 
huidige diabetes behandeling in patiënten na een TP. Aangezien dit de eerste studie was in deze specifieke 
patientengroep, begon de studie met een feasibility fase met twee patiënten. Vervolgens werden de patiënten 
gerandomiseerd om te starten met 7 dagen BIHAP-behandeling (voorafgegaan met 5 dagen trainingsperiode) 
gevolgd door 7 dagen met de huidige diabetes behandeling, of in omgekeerde volgorde. Het primaire eindpunt 
was het percentage van tijd doorgebracht in euglycaemia (70-180 mg/dL of 3.9-10 mmol/L).

Resultaten

In het totaal werden 12 patiënten gerandomiseerd waarvan er drie de BIHAP-behandeling niet afmaakte en een 
patiënt werd vervangen. De tijd doorgebracht in euglycaemia was significant hoger gedurende de BIHAP-
behandeling (78.3% [IQR 72.3-81.7]), in vergelijking met de huidige diabetes behandeling (57.4% [IQR 54.1-
80.2], p= 0.027). De tijd doorgebracht in hypoglycaemie was lager tijdens de BIHAP-behandeling (0.0% [IQR 
0.0-0.0] vs. 1.6% [IQR 1.0-2.8], p=0.004). Geen ernstige adverse events traden op.



Primaire en secundaire resultaten

Conclusie

In patiënten na een TP zorgde behandeling met de BIHAP voor een toename in euglycaemia en een afname in 
hypoglycaemie vergeleken met huidige diabetes behandeling, zonder evidente veiligheidsrisico’s. Grotere 
gerandomiseerde studies inclusief langere behandelingsperiodes en het in kaart brengen van het effect op de 
kwaliteit van leven zijn nodig om deze resultaten te bevestigen.
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