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Nowy wymiar samokontroli w cukrzycy. 



1. Samokontrola glikemii – podejście tradycyjne 

2. Systemy ciągłego monitorowania glikemii  

3. Technologia monitorowania glikemii typu 

flash (FreeStyle Libre) 

4. Monitorowanie glikemii w zaleceniach 

diabetologicznych 

 

 Plan wykładu 



Postęp w terapii cukrzycy 

edukacja 

nowe leki doustne i w iniekcjach 

sprzęt do podawania leków 

MONITOROWANIE GLIKEMII 



Schutt et al., Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2005 

Częstość pomiarów glukometrycznych w 

samokontroli a poziom HbA1c w cukrzycy typu 1 

Terapia intensywna 

Terapia konwencjonalna 



P. Davidson et al: Diabetes 53 (suppl 2): abstract 430-P, 2004 

Odnotowany pomiar HbA1c u pacjentów z T1DM na 
pompach a częstość pomiarów glukometrycznych 



Schutt et al., Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2005 

Terapia insuliną 

Terapia OHA lub dietą 

Częstość pomiarów glukometrycznych w samokontroli 

a poziom HbA1c w T2DM – różne modele terapii 



Intensywna kontrola/monitorowanie glikemii poprawia 

kontrolę cukrzycy i bezpieczeństwo terapii, ale … 

Pomiary glukometryczne są:  

- inwazyjne 

- czasochłonne 

- mało dyskretne 

- nie pokazują trendów… 

 



•Fluktuacje w stężeniu glukozy we krwi 
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…nie ilustrują w pełni zmienności glikemii. 



1. Samokontrola glikemii – podejście tradycyjne 

2. Systemy ciągłego monitorowania glikemii  

3. Technologia monitorowania glikemii typu 

flash (FreeStyle Libre) 

4. Monitorowanie glikemii w zaleceniach 

diabetologicznych 

 

 Plan wykładu 



 
Ellen et al. BMC Medicine, 2012 

System ciągłego monitorowania glikemii – 
w poszukiwaniu Złotego Grala… 

Poziom  
glukozy 

 

Pomiar  
(sensor 
glukozy) 

Podaż  
(pompa insulinowa) 

przesuw  
(Algorytm 
obliczenie) 

Pompa insulinowa 

Sensor glukozy 

Algorytm obliczania 
dawki 

…także jako elementu „sztucznej trzustki” 



Sensor 

Transmiter 

Czytnik 

 Systemy ciągłego monitorowania glikemii 

Wszystkie dostępne komercyjnie systemy CGM do przezskórnego 

pomiaru glukozy oparte są na reakcji elektrochemicznej.  

W poszukiwaniu Złotego Grala… 



Enzymatyczne elektrody wykorzystują enzymy do katalizowania 

reakcji redukcyjno–oksydacyjnej; ruch elektronów może wywołać 

zależny od stężenia glukozy prąd lub napięcie, które mogą być 

zmierzone przez elektrody.  

Zasada pomiaru glukozy w komercyjnych 
CGMS 

Chen et al., Sensors 2017 
Charma et al., Anal Bioanal Chem 2016 

 



Ogólny podział dostępnych systemów do 
monitorowania glikemii 

CGM dla potrzeb monitorowania/ 

dokumentacji 

- tylko do użytku lekarzy 

- głównie dane retrospektywne 

- narzędzie diagnostyczne 

- rzadko dostępne aktualne dane 

- zastosowanie w oparciu o zastosowane  

   zdarzenia 

CGM towarzyszące terapii 

- do zastosowania przez 

pacjentów i lekarzy 

- aktualne/rzeczywiste dane 

dostępne dla pacjenta 

- narzędzie terapeutyczne 

- wpływ na leczenie przez 

pacjenta 

 
Liebl et al., Journal of Diabetes Science and Technology, 2013 



Nieinwazyjne systemy monitorowania glikemii… 

…przeszłość i przyszłość CGM!? 

Chen et al., Sensors 2017 



Dokładność CGMS vs. glukometry – ostatnie 15 lat  



The JDRF CGM Study Group. N Engl J Med 2008;359:1464-76. 

Efektywność CGMS w intensywnej insulinoterapii 
T1DM – badanie JDRF 

Przy zbliżonej częstości hipoglikemii. 



Zmiana HbA1c i częstości hipoglikemii w T1DM  
RCTs – zastosowanie systemów CGM vs. SMBG 

 
Liebl et al., Journal of Diabetes Science and Technology, 2013 



CGMS vs glukometr w kontroli glikemii u dorosłych z 
T1DM na wielokrotnych wstrzyknięciach insuliny 

 
Lind et al. JAMA  2017 

RCT typu cross-over 

System Dexcom G4 PLATINUM  

…przy zbliżonej częstości 

hipoglikemii.  



Systemy monitorowania glikemii - wyzwania 

 
Rodbard et al., DTT 2016 

1. Inercja terapeutyczna 

2. Precyzja i dokładność systemów 

3. Koszt 

4.Żywotność sensorów 

5. Kalibracja 

6. Połączenie z intensywną insulinoterapią 

7.Czasochłonność obsługi 

8.Doświadczenie pacjenta 

9. Starzenie technologii 

10.Opóźnienie pomiaru w płynie śródtkankowym 



EVERSENSE – najmłodsze dziecko w rodzinie 

Kropff et al., Diabetes Care 2017 

Żywotność systemu 

…i bardzo dobra precyzja! 



Badanie ASPIRE – efektywność i bezpieczeństwo terapii 

pompowej zintegrowanej z CGMS 

 

 

Bergenstal et al. NEJM 2013 

Pompa Paradigm Veo – funkcja Low Glucose Suspend  
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 Elementy składowe systemy Freestyle Libre 

Czytnik  

Sensor 

Freestyle Libre Manual 



 Informacje ekranu czytnika 

Freestyle Libre Manual 

Libre nie jest CGMS-RT (choć jest systemem 
ciągłego monitorowania glikemii) ani glukometrem. 

Stanowi nowe narzędzie do intensywnego 
monitorowania glikemii. 

 

 Poziom glukozy szybko wzrasta 

(powyżej 2 mg/dL na minutę) 

 Poziom glukozy wzrasta 

(od 1 do 2 mg/dL na minutę) 

 Poziom glukozy zmienia się powoli 

(poniżej 1 mg/dL na minutę) 

 Poziom glukozy spada 

(od 1 do 2 mg/dL na minutę) 

 Poziom glukozy szybko spada 

(powyżej 2 mg/dL na minutę) 



Najważniejsze cechy technologiczne 

FreeStyle Libre 

• 1 sensor na 2 tyg. 

• nie wymaga kalibracji  

• pamięć sensora: 8 godzin 

• pamięć czytnika: 90 dni  

• skanowanie z odległości <4 cm (możliwe przez ubranie) 

•możliwość wykonania dowolnej ilości skanów  

• możliwość generowania raportów, statystyk  

• wykresy trendów, ale brak alarmów 

• wodoodporny 
Freestyle Libre Manual 



Bailey et al., DTT; 2015 

  

Siatka porównań FreeStyle Libre vs. Glukometr  

 Badanie dokładności systemu vs. glukometr 



  
Freestyle Libre - Dokładność pomiarów w 
kolejnych dniach  

Bailey et al., DTT; 2015 

FreeStyle Libre  

vs. Glukometr wg. 

siatki błędów Grida  

Śródtkankowe pomiary glukozy 

za pomocą systemu FreeStyle 

Libre okazały się dokładne w 

stosunku do referencyjnych 

glukometrycznych pomiarów krwi 

włośniczkowej. 



Badanie kliniczne nowego systemu monitorowania glikemii.   

 
Bolinder et al., Lancet 2016 



Wyniki – badanie systemu monitorowania glikemii typu 
flash w T1DM – czas w hipoglikemii i HbA1c (1) 

 
Bolinder et al., Lancet 2016 

Wyjściowe HbA1c 6,7% 



 
Bolinder et al., Lancet 2016 

Wyniki – badanie systemu monitorowania glikemii typu flash 
w T1DM – sczytywanie scanów, pomiary glukometryczne (2) 

• Stosowanie Freestyle Libre pomaga zmniejszyć ilość i czas trwania epizodów 
hipoglikemii u osób z dobrze kontrolowaną cukrzycą typu 1. 

• Potrzebne są dalsze badania u pacjentów ze słabiej wyrównaną T1DM 
 



Freestyle Libre -Zalety systemu i wady 
systemu – własne obserwacje lekarskie 
Zalety 
1.Duża użyteczność kliniczna, głównie w 

zakresie redukcji hipoglikemii 
2.Poprawa jakości życia 
3.Łatwość obsługi 
4.Stabilność sensora przez 14 dni 
5.Brak problemów technicznych (np. 

odklejania) z sensorem 
6.Dyskretność obsługi 

Wady 
1.Brak alarmu 
2.Brak integracji z pompą 
3.Problemy z touch-screenem 
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  Monitorowanie glikemii (PTD 2018) 



  Częstość samokontroli glukometrycznej 
(PTD 2018) 



 Samokontrola glikemii – systemy monitorowania 

PTD. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018.  

Zastosowanie systemów monitorowania glikemii: ciągłego monitorowania 

glikemii (CGM, continuous glucose monitoring) i monitorowania glikemii 

metodą skanowania (FGM, flash glucose monitoring) jako formy 

uzupełnienia samokontroli glikemii jest szczególnie wskazane u chorych 

na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu ze współistniejącymi 

częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem jej świadomości, ponieważ 

poprawia bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.  



Leczenie T1DM – systemy monitorowania 

Stosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM, 

continuous glucose monitoring) może ułatwić optymalizację 

wyrównania metabolicznego, szczególnie u pacjentów z częstymi 

epizodami hipoglikemii, hipoglikemią nocną, hipoglikemią ciężką 

czy dużymi dobowymi wahaniami glikemii.  

Szczególnie efektywne może być połączenie technologii CSII 

i CGM w urządzeniach automatycznie wstrzymujących podaż 

insuliny przy hipoglikemii lub w stanie zagrożenia 

hipoglikemią.  
PTD. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018.  





Slattery et al., DTT 2017 

Podsumowanie zalety i wady – SMBG, 
CGM, FCGM 

Korzyści 
- Pełny profil 

glikemii 
- Alarmy 
- integracja z pompą 
insulinową 

Ograniczenia 
- Bez alarmu dla 

hipoglikemii 
- Brak połączenia 

z pompą 
 

Korzyści 
- Przyzwyczajenie 

- Niski koszt 
 
 
 

Ograniczenia 
- Wysoki koszt 
- Potrzeba kalibracji 

 
 
 

Ograniczenia 
- Niewygoda 
- Ból 
- Kłopotliwość 

społeczna 
 

Korzyści 
- Pełny profil 

glikemii 
- Bez kalibracji 
- Długa 

żywotność 
sensora 

- Tańsze niż CGM 
 



Doskonałość jest miarą nieba, 

dążenie do doskonałości miarą 

człowieka. 

Johann Wolfgang von Goethe  


