
Dostępność innowacyjnych   

metod ciągłego monitorowania 

glukozy  

Dr hab.n.med. Tomasz Klupa 

Uniwersytet Jagielloński, 

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych 



Konflikt interesów 

 Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic 

 ….w przeszłości-związki rodzinne z firmą 

Medtronic 



Agenda 

-Dlaczego potrzebujemy systemów CGM? 

-Jakie systemy CGM dostępne są na rynku i jak pracują? 

-Przykłady kliniczne zastosowania CGM 

-CGM a EBM, CGM  w wytycznych terapeutycznych 

-Podsumowanie 



Poziom glukozy 
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Obiad Kolacja 

Wydzielanie insuliny i jej działanie utrzymuje poziom 

glukozy w prawidłowych granicach 

Ciofetta et al. Diabetes Care 1999 

Różnica pomiędzy maksymalną a minimalną  

glikemią u osób zdrowych: 70mg/dL 

 

1 j. insuliny u osoby wrażliwej na ten hormon  

obniża glikemię o około 35mg/dL 



Im niższy poziom HbA1c tym później w odpowiedzi na hipoglikemię dochodzi 

do sekrecji hormonów kontrregulujących 

 

ZAMMITT NN et al. DIABETES CARE, 2005 
 

 



Ograniczenie tradycyjnych pomiarów glikemii 

 Liczba pomiarów  

 Ból 

 Niewygoda 

 Inwazyjna natura 

 Informacja „pasywna”, brak danych o dynamice zmian 

 



Wielokrotne pomiary glikemii na dobę, niezła średnia, 

ale bardzo duża zmienność glikemii 



Wszystkie systemy GMM zaaprobowane przez 

amerykańskie FDA opierają się o półinwazyjną 

metodę pomiaru glikemii w płynie tkankowym  



CGMS 

 





„Jak nie noszę sensora nad moją  

cukrzycą  

nie czuwam ani ja ani system”… 

 



Źródło informacji - randomizowane badania kliniczne trwające co najmniej 12 tygodni 

 porównujące CGM z SMBG -14 badań, łącznie 1268 chorych 

 

Wyniki:  

- U chorych stosujących CGM nastąpiła istotnie większa redukcja poziomu  

Hemoglobiny A1c (HbA1c) w porównaniu z osobami stosującymi SMBG 

(WMD –0,26% [–0,34; –0,19])  

 

-W grupie CGM większy był odsetek chorych, u których wartość HbA1c uległa  

 zmniejszeniu do wartości docelowych (OR 2,14 [1,41; 3,26]).  

 

- Kumulacja ilościowa 4 badań wykazała redukcję częstości epizodów hipoglikemii 

w grupie CGM (SMD –0,32 [–0,52; –0,13]). 

 

 

 

 





Estymacja dla ciągłego użycia CGM, dla 1000 analizowanych chorych na podstawie  

„Real Trend” study 

Stosowanie CGM to skuteczna  

prewencja przewlekłych powikłań  

cukrzycy 



Zalecenia ogólne: 

System CGM można stosować u chorych leczonych przy użyciu CSII oraz,  

w niektórych przypadkach, u osób leczonych metodą MDI.  

 

Stosowanie CGM zaleca się jako  uzupełnienie samokontroli glikemii u chorych  

na T1DM o chwiejnym przebiegu ze współistniejącymi częstymi epizodami  

hipoglikemii i brakiem  świadomości hipoglikemii. 

 

Zalecenia dotyczące stosowania CGM przy leczeniu CSII: 

dostosowanie dawek insuliny do trendów glikemii w systemie jej ciągłego 

monitorowania zmniejsza liczbę incydentów hipoglikemii, zwiększa stabilność 

glikemii oraz poprawia wyrównanie metaboliczne; 

 

 
 

 



 

Sprzęt do CGM jest zalecany dla specjalistycznych oddziałów 

diabetologicznych. 

 

Wyposażenie poradni specjalistycznej: zalecane 

(nieobowiązujące): system podskórnego monitorowania glikemii, 

Holter RR, oftalmoskop, 

neurotensjometr, zestaw komputerowy do odczytu i wydruku 

danych pamięci glukometrów, osobistych pomp insulinowych i 

systemów podskórnego monitorowania glikemii 

 



….niestety w Polce, w przeciwieństwie  

do szeregu krajów europejskich 

- brak refundacji CGM 

Propozycja ograniczonej refundacji-wskazania: 

- nieświadomość hipoglikemii (neuropatia autonomiczna) 

- chwiejny przebieg cukrzycy u chorego z dobrym „compliance”   

   (np. brak osiągnięcia zadowalającej kontroli glikemii 

   pomimo częstej samokontroli) 

-ciąża i połóg 

-schorzenia dodatkowe (np. konieczność stosowania  

 sterydoterapii, inne) 



Continuous glucose monitoring (CGM) in conjunction with intensive 

insulin regimens can be a useful tool to lower A1C in selected adults (age 

25years) with type 1 diabetes. (A) 

Although the evidence for A1Clowering is less strong in children, teens, 

and younger adults, CGM may be helpful in these groups. Success 

correlates with adherence to ongoing use of the device. (C) 

CGM may be a supplemental tool to SMBG in those with hypoglycemia    

    unawareness and/or frequent hypoglycemic episodes. (E) 



Dlaczego systemy CGMS znalazły się  

w zaleceniach najważniejszych  

towarzystw diabetologicznych? 

-Poprawa wyrównania metabolicznego 

-Mniej epizodów hipoglikemii 

-Krótszy czas spędzony w hipoglikemii 

-Lepsza jakość życia chorych, aktywizacja zawodowa, sportowa 

-Większa możliwość „autokorekt” leczenia 

-Lepszy wgląd lekarza w terapię pacjenta 

-Korzyści ekonomiczne 



Podsumowanie 
 Wprowadzenie na rynek systemów ciągłego monitorowania  

     glikemii  stanowiło istotny przełom technologiczny w  

     leczeniu cukrzycy 

 

 Systemy te sprzyjają poprawie wyrównania metabolicznego  

     przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa terapii,  

     ich stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie 

 

 Stosowanie CGM może być szczególnie uzasadnione w 

     pewnych podgrupach chorych  (ciężarne, połóg, 

     nieświadomość hipoglikemii, schorzenia dodatkowe) 

 

 Prace nad wersjami rozwojowymi systemów do CGM  

    stanowią jedną z najprężniej rozwijających się  

    gałęzi diabetologii 


