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HIPOGLIKEMIA… 
 
 
 
 
 
 
 
POWAŻNY 
PROBLEM 
PACJENTÓW 
Z CUKRZYCĄ… 



 

„Hipoglikemia jest 

najpoważniejszą przeszkodą 

w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu1.” 

 

 

Kontrola hipoglikemii – ważna potrzeba kliniczna 

„Hipoglikemia została uznana za 

największą pojedynczą przeszkodę 

w osiąganiu i utrzymywaniu dobrego 

wyrównania glikemii”  

   (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. 2006;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 



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 
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JAKI WPŁYW NA CODZIENNE ŻYCIE MAJĄ EPIZODY 

HYPOGLIKEMII? 

 

1GODZINA 
DZIENNE 

POŚWIĘCONA JEST 

NA LECZENIE 

HIPOGLIKEMII. 

43% osób 

z nieświadomością hipoglikemii 

PROWADZI SAMOCHÓD 



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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Funkcjonalność: 

ciągłe oznaczanie stężenia glukozy  

w płynie śródtkankowym i automatyczne przesyłanie  

wyników  do monitora 

ciągłe monitorowanie epizodów hipo- i hiperglikemii 

alarmowanie o niebezpiecznych odchyleniach 

automatyczne sterowanie podażą insuliny przez pompę 

insulinową (pompy insulinowe z wbudowanym, 

zintegrowanym systemem CGM) 

 

Oprogramowanie CareLink 

(darmowe oprogramowanie online  

do analizy danych przez pacjenta i lekarza; 

współczesny dzienniczek samokontroli) 

CGM – perspektywa pacjenta 
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Elektroda 
(Sensor umieszczany 

podskórnie) 

Podłączony do elektrody 

Nadajnik (Transmiter) 

Wkłucie 
(do podawania insuliny, refundowane) 

Pompa insulinowa 
z CGM (część modeli refundowana) 



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 

Ciągłe 

monitorowanie 

Ciągłe 

monitorowanie 

z alarmami 

Dlaczego Ciągłe Monitorowanie Glikemii  

jest tak ważne?  

 



Hipoblokada - zasada działania 
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Krok w kierunku sztucznej 

trzustki… czyli jak działa 

SmartGuard? 
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Cukrzyca  

typu 1 
Populacja  

pediatryczna 

Nieświadomość  

hipoglikemii 
Leczenie przy pomocy  

pompy insulinowej 
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CGM - Populacja docelowa… 

…. czyli gdzie uzyskamy największe korzyści 
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Korzyści 

kliniczne 

Zbliżone do fizjologicznego, ułatwione  

i bezpieczne dawkowanie insuliny: 

  
małym dzieciom, 

w czasie snu, 

w czasie zwiększonej aktywności fizycznej. 

 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  

i poprawa jakości życia 
 

stała ochrona przed hipoglikemią 

automatyczna interwencja systemu w 

przypadku spodziewanego epizodu hipo- lub 

hiperglikemii 

większy komfort psychiczny pacjenta i jego 

rodziny (np. w nocy, w szkole) 

 

Poprawa kontroli / leczenia 

cukrzycy 

 
ograniczenie wahań dobowych, 

ograniczenie ekstremów – hipo i 

hiperglikemii 

osiągnięcie docelowego  

poziomu HbA1c 

 



CGM – perspektywa systemowa 
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Automatyczne sterowanie podażą 
insuliny przez pompę insulinową: 

oHipoblokada (LGS) 

osystem SmartGuard 

 

 

 

 

Współpraca z darmowym 

oprogramowaniem online CareLink do 

zarządzania terapią przez pacjenta jak 

i lekarza (telemedycyna) 

 

 

 

Udowodniona skuteczność 

kliniczna i efektywność 

rzeczywista 

Elementy 

zintegrowanego 

systemu leczenia 

cukrzycy 



Dziękuję za uwagę 
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