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Introductie

In patienten na een totale pancreatectomy (TP is de glucose regulering problematisch vanwege de complete 
afwezigheid van alfa- en beta cellen. Recentelijk is de eerste bihormonale (insuline en glucagon) draagbare 
artificiele pancreas (AP) ontworpen, welke verbeterde glucose controle liet zien in vergelijking met de huidige 
therapie (insuline pen en pomp) in patienten met type 1 diabetes. Deze AP zou mogelijk ook verbeterde glucose 
regulering bewerkstelligen in patienten na een TP. Het doel van deze studie is om de effectiviteit en veiligheid 
van de bihormonale AP te onderzoeken in patienten na een TP. 
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Methode

Dit was een poliklinische, gerandomiseerde crossover studie waarin de 'closed loop' AP werd vergeleken met de 
huidige diabetes behandeling middels insulin pen orf pomp in volwassenen na een TP. Vanwege 
veiligheidsredenen, begon de studie met een feasibility fase in twee patienten. Vervolgens werden 10 patienten 
gerandomizeerd in een 7-daagse behandeling met de bihormonale AP (voorafgegaan door een 5-daagse 
trainingsperiode) of een 7-daagse behandeling met de eigen diabetes medicatie. Vervolgens wisselden alle 10 
patienten naar de andere behandeling. Het primaire eindpunt was de percentage doorgebracht in euglycemie 
(3.9-10 mmol/L or 70–180 mg/dL).

Resultaten

De tijd doorgebracht in euglycemie was significant hoger in the bihormonale AP fase in vergelijking met de 
huidige behandeling (78.30% [IQR 71,05-82.61] vs 57.4% [IQR 52.3-81.4], p= 0.027). De tijd doorgebracht in 
hypoglycenie was significant lager gedurende de behandeling met AP,  in vergelijking met de huidige 
behandeling (0% [IQR 0.0-0.0] vs 1.6% [IQR 0.8- 3.8], p=0.004). Gedurende de studie periode traden er geen 
ernstige bijwerkingen op. 

Tabel 1. Resultaten APPEL5+

Conclusie



De bihormonale AP is veilig, verbetert de tijd doorgerbacht in euglycemie en reduceert het de tijd doorgebracht 
in hypoglycemie in patienten na een TP. Grotere gerandomiseerde studies, inclusief langere periodes met 
behandeling zijn nodig. 
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