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Epidemiologia cukrzycy typu 1 w świecie 

Populacja 0-14 lat 1.9 mld:      

–cukrzyca typu 1 – 590.1tys,      

–nowe rozpoznania 97.8tys, 

–roczny wzrost zachorowań 5% 

wg IDF Diabetes Atlas 
 

 

 

 

(wg opublikowanych danych 

wspólczynnika zapadalności: 

liczba nowych przypadków/100tys/rok) 

 



Szacowana liczba nowych przypadków T1DM u dzieci, 2005-2025, Europa 
       Estimated number of new cases of type 1 DM in children  in years 2005-2025 in Europe 
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The number of new cases in Europe in 2005 is estimated as 15 000, divided between the 0-4 year, 5-9 year, and 10-
14 year age-groups in the ratio 24%, 35%, and 41%, respectively. In 2020, the predicted number of new cases is 24 
400, with a doubling in numbers in children younger than 5 years and a more even distribution across age-groups 
than at present (29%, 37%, and 34%, respectively). 

  

 



Pompy 
insulinowe 

Historia terapii cukrzycy typu 1 
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Wyniki meta-analiz porównujących CSII i MDI.  

Modele leczenia. 
 

23 randomizowane badania obejmujące po 976 uczestników chorych na cukrzycę 
typu 1 leczonych metodą CSII lub MDI 

Statystycznie lepsza HbA1c u leczonych CSII (0,3%) 

Nie stwierdzono różnic w częstości w występowaniu umiarkowanych 
hipoglikemii! 

Zmniejszona częstość występowania ciężkich hipoglikemii  w CSII 

Lepsza jakość życia u osób leczonych CSII 

Bez istotnych różnic w masie ciała 

Efekty uboczne nie były precyzyjnie odnotowywane 

Brak danych dotyczących chorobowości, śmiertelności i kosztów terapii 

 

 

Misso ML et al. Cochrane Database Syst Rev.  
2010 Jan 20;(1):CD005103 



Terapia pompowa 

W grupie 2 529 pacjentów 
pediatrycznych wykazano brak 
różnicy w poziomie HbA1c po 2 i 3 
latach, pomiędzy badanymi grupami. 
Wartości HbA1c były takie same w 
obu grupach 

Long-term study of a tubeless insulin pump vs. multiple daily injections in youth with type 1 
diabetes: data from the German/Austrian DPV-Registry 

T.Biester; A. Schwandt; B. Heidtmann; B. Rami-Merhar; T. Haak; et al.  ISPAD 2017 (Germany) 



Terapia pompowa 
Long-term study of a tubeless insulin pump vs. multiple daily injections in youth with type 1 
diabetes: data from the German/Austrian DPV-Registry 

T.Biester; A. Schwandt; B. Heidtmann; B. Rami-Merhar; T. Haak; et al.  ISPAD 2017 (Germany) 



„Hipoglikemia jest najpoważniejszą przeszkodą  

w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.” 1 

(Ly TT et al. JAMA. 2013;310:1240-47) 

 

 

„Hipoglikemia została uznana za  

największą pojedynczą przeszkodę 

w osiąganiu i utrzymywaniu 

dobrego wyrównania glikemii” 2  

  (Pickup JC. NEJM. 2012;366:1616-24) 

 



przynajmniej 

1 epizod 
hipoglikemii  każdej nocy 

>50% 
pacjentów z cukrzycą typu 1 

ma 

Piśmiennictwo 

Raju B, Arbelaez AM, Breckenridge SM, Cryer PE. Nocturnal hypoglycemia in type 1 diabetes: an assessment of preventive bedtime 

treatments. J Clin Endocrinol Metab.;91(6):2087-2092. 

Redukcja  hipoglikemii jest kluczowa  

w opiece diabetologicznej 

 
Główna bariera w dobrej kontroli metabolicznej 



Redukcja  hipoglikemii jest kluczowa w opiece 

diabetologicznej 

modyfikuje dawkę insuliny 

z powodu lęku 
przed hipoglikemią 

7 na 10 

pacjentów z cukrzycą typu 1 

Piśmiennictwo 

Fidler C, Elmelund CT , Gillard S. Hypoglycemia: an overview of fear of hypoglycemia, quality-of-life, and impact on costs. J Med 

Econ. 2011; 14(5):646-655. 

Redukcja  hipoglikemii jest kluczowa 

w opiece diabetologicznej 

 

Redukcja  hipoglikemii jest kluczowa w opiece diabetologicznej 



CZY PACJENCI I RODZICE SKARŻĄ SIĘ, ŻE NIE PREZESYPIAJĄ 

NOCY… 

MARTWIĄC  SIĘ  I  OBAWIAJĄC  HIPOGIKEMII? 

EPIZODÓW 

HIPOGLIKEMII U 

DZIECI WYSTĘPUJE W 

NOCY. 

Z 

ZMĘCZENIE 
SENNOŚĆ I BRAK ENERGII 

W CIĄGU DNIA Z POWODU 

NIEPRZESPANYCH NOCY 

SPOWODOWANYCH NOCNYM 

WSTAWANIEM I KONTROLĄ 

GLIKEMII. 

Z 

3 4 



Częstość pomiarów glikemii a poziom 

HbA1c 

Diabetes Care. 2013 Jul;36(7):2009-14 

Stopień wyrównania cukrzycy 

uzależniony jest od liczby 

wykonywanych pomiarów  

w ramach samokontroli glikemii 

(p<0,001) niezależnie od wieku 

pacjenta i metody podawania insuliny. 
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CGM ujawnia niskie i wysokie glikemie,  
których badanie HbA1C i pomiary na glukometrze 

nie są w stanie wykryć 

CGM to dodatkowo 288 pomiarów glikemii na dobę! 
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KKolejny problem do rozwiązania  

to zmienność glikemii 
 

Diabetes Care 2015;38:1615-1621 

   Osoby zdrowe Pacjenci z cukrzycą typu 1 



CGM daje pełen „obraz” zachowania się glikemii. 

Używanie alarmów pozwala pacjentom na wczesną interwencję co umożliwia 

skrócenie czasu trwania i zmniejsza ryzyko wystąpienia hipo – i hiperglikemii 

Pomiary glukometrem  Monitorowanie 

glikemii z udziałem 

pacjenta, bez 

alarmów 

 (FGM) 

Ciągłe 

monitorowanie 

glikemii bez udziału 

pacjenta z alarmami 

(CGM) 

Dlaczego system CGM 

jest tak ważne w prewencji hipoglikemii  

 



 

Udział CGM w redukcji hipoglikemii 

1. Wyłączenie podaży insuliny przez pompę przy hipoglikemii - VEO 

2. Minimalizacja okresów hipoglikemii – 640G 

3. Minimalizacja okresów hipoglikemii /  hiperglikemii -670G 

4. Automatyczna zamknięta pętla z minimalnym udziałem użytkownika   

5. Całkowicie automatycznie zamknięta pętla 

6. Całkowicie automatycznie zamknięta pętla: podaż insuliny i hormonu 
kontrregulującego 

 

Wg Juvenile Diabetes Research Foundation 



 

Wyłączenie podaży insuliny przez pompę przy hipoglikemii pompa z CGM z 

hipoblokadą (Low Glucose Suspense) 

 

180 

70 

50 
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Alarm – brak reakcji 

Zatrzymanie podaży insuliny 
na dwie godziny 

2 godziny 

Żródło zdjęcia: www.pompy-medtronic.pl 
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Zatrzymanie podaży insuliny 

Etap 2. Wyłączenie podaży insuliny przez pompę przy obniżaniu się glikemii, 
samoczynne włączenie przy wzroście glikemii minimalizowanie czasu hipoglikemii – 
funkcja SmartGuard 
 

Żródło zdjęcia: www.pompy-medtronic.pl 



Terapia pompowa 
 
Effectiveness of the MiniMed® 640G insulin pump on pediatric patients 

B. Jiang, PhD; S. Arunachalam; A. Zhong; P. Agrawal; T.L. Cordero PhD; F.R. Kaufman, MD ISPAD 2017 

Wnioski: Funkcja automatycznego zatrzymania podawania insuliny znacząco wpływa na 
redukcję ilości występowania epizodów hipoglikemii 



 

Co pokazuje ekran CGM - nowe podejście do 

leczenia pacjentów z cukrzycą typu 1 
 

Profil glikemii z 
ostatnich 3-24 godzin  
– przeszłość 

Aktualna wartość glikemii  
- teraźniejszość 

Trend zmian          - 
przyszłość 
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System CGM Eversense 

Sensor 90 dni Inteligentny 
Transmiter z 

funkcją 
ostrzegania, 

przesyła wartości 
glikemii i trendy do 

aplikacji 

Aplikacja 
Mobilna 



Mobilna aplikacja 

Email PDF  
report to  
caregiver 

Odczyt na 
smatwatchach 

Grafika trendów,     
Kierunek trendów Zdalne monitorowanie 
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Publikacje 



26 

Publikacje 
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Poprawa wyników PRECISE: 

HbA1c Reduction                                     
Hypoglycemia Reduction     



DOŚWIADCZENIA PACJENTÓW 

•86% pacjentów odnotowało poprawę w kontroli 
swojej choroby 

•73% pacjentów odczuwało poprawę w komforcie 
bezpieczeństwa podczas snu 

•78% pacjentów czuło się pewniej z powodu kontroli 
epizodów hipoglikemii 

•84% pacjentów chciało by kontynuować korzystanie 
z systemu 
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1Barnard D, Kropff J, Choudhary P, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and 
Technology. 2017 
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Poprawa wyników PRECISE: 
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Poprawa wyników PRECISE: 



FGM vs CGM  
 

FGM 
Wiek pacjenta: 

●Zarejestrowany do stosowania z 
ograniczeniem wiekowym od 4 roku 
życia* 
 
Miejsce założenia sensora: 
●Ramię, górna część nad łokciem 

 

 

 

 

System CGM 

Wiek pacjenta: 

•Zarejestrowany do stosowania bez 
ograniczeń wiekowych 
 
 
Miejsce założenia sensora: 
•Brzuch obie strony w linii od pępka 
•Dolna boczna część pleców 
•Górna boczna część pośladków 
 

*Źródło: materiały informacyjne Abbott, lipiec 2016, https://www.freestylelibre.pl/ 

https://www.freestylelibre.pl/
https://www.freestylelibre.pl/


FGM vs CGM 
FGM 
 
Odczyt danych: 
Chwilowy, konieczna aktywność 
pacjenta (Flash) 
 
Wykres danych na monitorze: 
Dostępny wykres aktualny oraz 
ostatnich 8 godzin. 
Dane nie są przekazywane do 
czytnika/glukometru w sposób ciągły, 
tylko muszą być sczytane przez 
pacjenta poprzez przyłożenie 
glukometru do sensora (flash), w 
przeciwnym wypadku pacjent traci 
wyniki 
 

System CGM 
 
Odczyt danych: 
Ciągły, automatyczny - bez udziału 
pacjenta (Continous) 
 
Wykres danych na monitorze: 
Dostępny wykres aktualny + do 
wyboru z ostatnich 3, 6, 12,  oraz 24 
godzin. Dane przekazywane są w 
sposób ciągły z sensora do pompy 
czy monitora (continous, on-line). 
Dane przesłane i zapisane 
automatycznie w pamięci, brak 
ryzyka utraty. 



FGM vs CGM 
 FGM 

 
Brak alarmów informujących 
użytkownika o  zachodzących 
zmianach w poziomach  glukozy. 

System CGM 
Alarmy dźwiękowe i wibracyjne 
informujące użytkownika o zachodzących 
zmianach poziomach glukozy: 
•Alarmy wysokiego i niskiego poziomu 
glukozy 
•Alarmy szybkości zmian poziomu glukozy 
•Alarmy predykcyjne (ostrzegające o zmianie 
poziomu glukozy). 
Systemy CGM zintegrowane (pompa + 
zatrzymanie): 
•Alarm automatycznego zatrzymania podania 
insuliny przez pompę na podstawie odczytów z 
sensora (funkcja LGS dostępna w modelu 
MiniMed Paradigm® Veo™) 
•Alarm przewidujący zbliżającą się hipoglikemię i 
automatyczne zapobiegawcze zatrzymanie 
podawania insuliny, Technologia SmartGuard™ w 
modelu MiniMed® 640G. 
 



FGM 
 
 

 

G. Massa; A. Wijnands; I. Gys; E. Bevilacqua; A. Opt Eyndt; P. Declercq; R. Zeevaert (ISPAD 2017) 



FGM 
 

 

G. Massa; A. Wijnands; I. Gys; E. Bevilacqua; A. Opt Eyndt; P. Declercq; R. Zeevaert (ISPAD 2017) 



FGM 
 

 

G. Massa; A. Wijnands; I. Gys; E. Bevilacqua; A. Opt Eyndt; P. Declercq; R. Zeevaert (ISPAD 2017) 



FGM 

Pacjenci zarówno na MDI 
jak i CSII zredukowali HbA1C 
po 3 miesiącach używania 
Freestyle Flash GM o 0.2%, 
natomiast po 8 miesiącach 
była ona wyższa o 0.2%. 
 
Pytanie czy wynika to z 
niewłaściwego użycia, czy 
też niedokładności Flash 
Glucose Monitoring? 

The Freestyle Flash Glucose Monitoring System 
has limited effect on the metabolic control of 
children and adolescents with T1DM 

G. Massa; A. Wijnands; I. Gys; E. Bevilacqua; A. Opt Eyndt; P. Declercq; R. Zeevaert, (ISPAD 2017) 

System Freestyle Flash GM 
ma ograniczony wpływ na kontrolę metaboliczną u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 



Obecnie pompy insulinowe są refundowane dla chorych 
na cukrzycę do 26 r. ż. zgodnie z zarządzeniem Nr 
88/2013/DSOZ Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refundacja wyrobów medycznych do Systemu Ciągłego 
Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym  (CGM-
RT) Zarządzenie z dnia 21.12.2016 (oczekiwanie na 
podpis Ministra Zdrowia) 
 

Gwiazdka 2017 REFUNDACJA CGM! 

Prezes AOTMiT rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej 
„System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)” jako 
świadczenia gwarantowanego stosowanego w populacji dzieci z cukrzycą typu 1 
leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem 
objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej) z 
odpłatnością 30%. (22 październik 2015 rok) 



Dziękuję 


