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W artykule przedstawiono mo¿liwoci
zastosowania systemu ci¹g³ego monitorowania glikemii w postêpowaniu terapeutycznym.

Wprowadzenie
Pierwsze urz¹dzenia s³u¿¹ce ci¹g³ym
pomiarom glikemii powsta³y na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. By³y to jednak urz¹dzenia wysoce
niedoskona³e, mia³y charakter stacjonarny i s³u¿y³y jedynie do oceny stê¿enia
glukozy u chorych hospitalizowanych.
Aktualnie stosowane urz¹dzenia do ci¹g³ego monitorowania glikemii s¹ ma³e,
³atwe w obs³udze oraz podaj¹ na tyle wiarygodne wyniki, ¿e zosta³y zatwierdzone
do u¿ytku przez chorych i personel lecz¹cy [1].
System ci¹g³ego monitorowania glikemii, który na bie¿¹co wskazuje stê¿enia glukozy, informuje o trendach w stê¿eniu glukozy stanowi prze³om w leczeniu cukrzycy. Jedynym ograniczeniem dla
chorych jest niestety na dzieñ dzisiejszy
cena urz¹dzenia i elektrod [1].
Systemy ci¹g³ego monitorowania
glikemii  GUARDIAN
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Na rynku polskim aktualnie powszechnie dostêpne s¹ urz¹dzenia firmy
Medtronic, w tym system GUARDIAN.
Jak takie urz¹dzenie dzia³a?
Czujnik to elektroda platynowa pokryta enzymem  oksydaz¹ glukozy, która w obecnoci glukozy w p³ynie zewn¹trzkomórkowym tkanki podskórnej generuje impuls elektryczny. Pomiar stê¿enia
glukozy odbywa siê zatem w p³ynie zewn¹trzkomórkowym do którego glukoza
dyfunduje biernie przechodz¹c przez
ciankê naczynia krwiononego (rycina
1a i 1b). Sygna³ z elektrody przesy³any
jest do odbiornika co 10 sekund a urednione wartoci poddane filtracji cyfrowej
s¹ zapisywane w systemie co 5 minut.
Urz¹dzenie wymaga kalibracji, do czego
wykorzystuje siê pomiary ze standardowo u¿ywanych glukometrów, wprowa-

Guardian® REAL-Time Continuous Glucose Monitoring System in therapy in contemporary management.

dzaj¹c uzyskany wynik stê¿enia glukozy
w osoczu przynajmniej jeden raz na 12
godzin. Elektroda mo¿e pozostaæ za³o¿ona w pow³okach skórnych (tkance podskórnej) przez 6 kolejnych dni [2].
System Ci¹g³ego Monitorowania Glikemii Guardian pozwala zatem na ci¹g³y
pomiar glikemii, wywietlaj¹c w trybie
ci¹g³ym stê¿enie glukozy. Dostarcza wyniki pomiarów poziomu glukozy w czasie rzeczywistym i pozwala u¿ytkownikowi na identyfikacjê epizodów niskiego
i wysokiego poziomu glukozy. Monitor
urz¹dzenia jest ma³y i wygodny do noszenia a ma³y sensor jest ³atwy do za³o¿enia (rycina 2). Bezporednio ³¹czy siê
on z transmiterem MiniLink®, który bezprzewodowo przesy³a dane o wartociach
stê¿enia glukozy do monitora. Transmiter MiniLink® oraz sensor s¹ po po³¹czeniu wodoodporne. Sensor Systemu GUGlukoza
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Rycina 1b
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ARDIAN wprowadza siê w okolice pow³ok brzusznych, poladków lub okolice
udowe. Po dwóch godzinach od za³o¿enia sensora dokonuje siê kalibracji urz¹dzenia poprzez wprowadzenie wyniku
uzyskanego przy pomocy pomiaru glukometrem. Ponowne kalibracje s¹ powtarzane co 12 godzin Po dokonaniu kalibracji
sensor GURDIAN podaje wartoci stê¿enia glukozy w czasie rzeczywistym co
5 minut.
Przydatnoæ systemów ci¹g³ego
monitorowania glikemii
Aktualnie dostêpny na rynku polskim
system GUARDIAN umo¿liwia ocenê
stê¿enia glukozy na bie¿¹co, co nie tylko
pozwala na modyfikacjê dawki insuliny,
spo¿ycie dodatkowego posi³ku ale daje
choremu oraz zespo³owi lecz¹cemu pewne poczucie bezpieczeñstwa. Ustawienia
alarmu sygnalizuj¹cego hiper- oraz co
najwa¿niejsze  hipoglikemie pozwala na
wprowadzenie odpowiednich modyfikacji dietetycznych i terapeutycznych. System Guardian uzyska³ akceptacjê FDA i
jest zatwierdzony do stosowania zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki, jak i w Europie.
Wskazania do stosowania systemu
ci¹g³ego monitorowania glikemii
 GUARDIAN
a) chorzy z cukrzyc¹ o chwiejnym
przebiegu;
b) chorzy, którzy nie odczuwaj¹
niedocukrzeñ;
c) dzieci z cukrzyc¹, które
nie potrafi¹ zasygnalizowaæ
hipoglikemii;
d) kobiety z cukrzyc¹ planuj¹ce
ci¹¿ê lub bêd¹ce w ci¹¿y;
e) chorzy z porann¹ hiperglikemi¹
z powodu objawu brzasku;
f) chorzy leczeni osobist¹ pomp¹
insulinow¹ w celu ustalenia
odpowiedniej bazy;
g) ocena glikemii oko³oposi³kowej;
h) chorzy z cukrzyc¹, leczeni
operacyjnie;
i) chorzy po usuniêciu trzustki;
j) chorzy z rozpoznan¹ inn¹
przyczyn¹ niedocukrzeñ
ni¿ cukrzyca  chorzy
z insulinoma lub nesidioblastoma.
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Rycina 2
Systemy ci¹g³ego pomiaru glukozy (MEDTRONIC).
Real time continuous glucose monitoring (MEDTRONIC).

Kliniczne zastosowanie
systemu ci¹g³ego monitorowania
glikemii
Wiele przeprowadzonych badañ potwierdzi³o skutecznoæ stosowania systemu GUARDIAN w poprawie wyrównania metabolicznego cukrzycy. Prowadzone aktualnie badania maj¹ tak¿e na celu
wyjanienie czy zastosowanie systemu
GUARDIAN zapobiegnie du¿ym wahaniom glikemii w ci¹gu doby, szczególnie
w porach oko³oposi³kowych.
Z pewnoci¹ zastosowanie systemu
GUARDIAN w ocenie wp³ywu indeksu
glikemicznego oraz ³adunku glikemicznego spo¿ywanych posi³ków zwróci uwagê na koniecznoæ takich modyfikacji dietetycznych, które zapobiegn¹ poposi³kowej
np. hiperglikemii lub pónej hipoglikemii.
Badanie GuardControl Study zosta³o
przeprowadzone w 7 krajach u 162 chorych (dzieci i doroli) z cukrzyc¹ typu 1.
By³o to pierwsze randomizowane badanie, które wykaza³o statystycznie istotn¹
poprawê wyrównania cukrzycy oraz
zmniejszenie odsetka hemoglobiny glikowanej przy kontroli glikemii systemem
GUARDIAN [3]. Dobre wyrównanie
metaboliczne cukrzycy zabobiega powstawniu lub spowalnia postêp przewlek³ych powik³añ cukrzycy co wykazano w
wielokrotnie cytowanych baaniach DCCT
i UKPDS [4,5].
Piper HG i wsp. [6] zastosowali system ci¹g³ego monitorowania glikemii

(CGMS, Medtronic Minimed) u 20 dzieci w wieku poni¿ej 36 miesiêcy, przed i
po zabiegach kardiochirurgicznych. U
ciê¿ko chorych dzieci hipoglikemia czasami jest bardzo trudna do wykrycia a
mo¿e prowadziæ do uszkodzenia mózgu,
nag³ego zgonu, st¹d ci¹g³e monitorowanie glikemii mo¿e zapobiec takim powik³aniom. U operowanych dzieci wykazano szczyt stê¿enia glukozy w dniu operacji, który nastêpnie stopniowo ulega³ obni¿eniu w ci¹gu 48 godzin. Przed operacj¹ rednie stê¿enie glukozy wynosi³o 84
± 24 mg/dl (4,67 ± 1,33 mmol/l), w dniu
operacji 157 ± 63 mg/dl (8,72 ± 3,5 mmol/
l), w pierwszej dobie po operacji 137 ±
53 mg/dl (7,61 ± 2,94 mmol/l) a w drugiej 114 ± 21 mg/dl (6,33 ± 1,17 mmol/
l). Operowane dzieci nie by³y chore na
cukrzycê. Autorzy artyku³u wykazali potencjaln¹ u¿ytecznoæ oraz bezpieczeñstwo stosowania systemu CGMS u krytycznie chorych pacjentów. Nie stwierdzono wp³ywu hipotermii, zastosowanych
leków inotropowo dodatnich oraz obrzêków na wyniki uzyskiwane przy pomocy
CGMS. Urz¹dzenie by³o dobrze tolerowane, nie wykazano zmian miejscowych
na skórze, pozostawa³o w miejscu za³o¿enia przez 48 ± 19 godzin, czyli zarówno podczas jak i po zabiegu operacyjnym.
Beardsall K i wsp. [7] zastosowali system ci¹g³ego monitorowania glikemii
(CGMS, Medtronic Minimed) u 16 noworodków z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹
(waga poni¿ej 1500 g) do oznaczenia stê61

¿enia glukozy w celu zapobiegniêcia hipoglikemii (glukoza < 2,6 mmol/l; < 46,8
mg/dl) i hiperglikemii (glukoza > 10
mmol/l; > 180 mg/dl ). W retrospektywnej analizie wykazano, ¿e 9 noworodków
mia³o bezobjawowe niedocukrzenia w
pierwszym tygodniu ¿ycia a 11 noworodków  hiperglikemie. U tak ma³ych dzieci zaburzenia wêglowodanowe mog¹
mieæ wp³yw na rozwój uk³adu nerwowego, powodowaæ zaburzenia osmotyczne
i elektrolitowe a tak¿e wp³ywaæ na czêstsze wystêpowanie krwotoków dokomorowych. Zatem monitorowanie glikemii
staje sie nowym narzêdziem w pracy neonatologa. Ponadto hiperglikemia u noworodków z ma³¹ mas¹ urodzeniow¹, która
jest markerem insulinoopornoci oraz
wzglêdnego niedoboru insuliny mo¿e odzwierciedlaæ przewlek³y katabolizm.
Obni¿one stê¿enie insulinowego czynnika wzrostu  IGF-1 zwiêksza natomiast
ryzyko rozwoju retinopatii. Zatem uzyskanie homeostazy glukozy u noworodków z ma³¹ mas¹ urodzeniow¹ ma ogromne znaczenie w ich dalszym prawid³owym rozwoju [8].
Gandhi GY i wsp. [9] opublikowali
badanie, którego celem by³o porównanie
dwóch grup chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym. W pierwszej
grupie chorych (n=185), leczonych podczas zabiegu operacyjnego ci¹g³ym wlewem do¿ylnym insuliny utrzymywano
stê¿enie glukozy 4,4-5,6 mmol/l (80-100
mg/dl), natomiast w drugiej grupie chorych (n=186) insulinê wdra¿ano je¿eli
stê¿enie glukozy przekracza³o wartoæ
11,1 mmol/l (>200 mg/dl). Po zakoñczeniu zabiegu operacyjnego rednie stê¿enie glukozy w pierwszej grupie wynosi³o
6,4 mmol/l (115,2 mg/dl) a w drugiej grupie 8,7 mmol/l (156,6 mg/dl). W okresie
pooperacyjnym wszyscy chorzy byli leczeni insulin¹. W grupie leczonej w porównaniu do grupy nie leczonej insulin¹
podczas zabiegu operacyjnego  stwierdzono wiêcej zgonów, odpowiednio 4 vs
0 (p=0,06), udarów mózgu  8 vs 1
(p=0,02). Czas pozostawania na oddziale intensywnej terapii oraz w szpitalu by³
taki sam w obu grupach. Zatem prowadzenie dalszych badañ nad wyrównaniem metabolicznym chorych w okresie zarówno
zabiegu operacyjnego, jak i pooperacyjnym wydaje siê mieæ swoje uzasadnienie.
Kolejne ciekawe badanie opublikowa³ Arabi YM i wsp. [10], w którym autorzy oceniali wp³yw intensywnej insulinoterapii na miertelnoæ u chorych operowanych. Obserwacji poddano 523 cho62

Rycina 3
Zapis monitorowania glikemii u zdrowej osoby (MEDTRONIC).
Continuous glucose monitoring in healthy person (MEDTRONIC).

Rycina 4
Zapis monitorowania glikemii u osoby chorej na cukrzycê (MEDTRONIC).
Continuous glucose monitoring in diabetic patient (MEDTRONIC).

rych, losowo zrandomizowanych do grupy leczonej intensywnie [cel: osi¹gniêcie
stê¿enie glukozy 4,4-6,1 mmol/l (80-110
mg/dl)] lub do grupy leczonej konwencjonalnie [cel: osi¹gniêcie stê¿enie glukozy 10-11,2 mmol/l (180-200 mg/dl)].
Wykazano, ¿e hipoglikemia wystêpowa³a czêciej w grupie leczonej intensywnie w porównaniu do grupy leczonej konwencjonalnie (28,6% vs. 3,1%;
p<0,0001). miertelnoci szpitalnej w
obu grupach by³a porównywalna (13,5%
vs. 17,1%, p=0,30).

System ci¹g³ego monitorowania
glukozy  GUARDIAN a okres
oko³ooperacyjny
u chorego na cukrzycê
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z roku
2009 chorego na cukrzycê nale¿y przyj¹æ do szpitala na 2-3 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym. U pacjenta
dotychczas leczonego lekami doustnymi
nale¿y zakoñczyæ terapiê doustn¹ i wdro¿yæ leczenie insulin¹ w modelu intensywnej insulinoterapii. W dniu operacji zaleca siê zastosowanie do¿ylnego wlewu
glukozy, insuliny krótkodzia³aj¹cej oraz
potasu prowadz¹c kontrolê stê¿enia gluOSTRY DY¯UR 2009  tom 2  numer 3-4

kozy w osoczu krwi przed zabiegiem, w
czasie zabiegu i po jego zakoñczeniu, co
1-2 godziny. Wskazane jest utrzymywanie stê¿enia glukozy w osoczu krwi w granicach 100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l)
poprzez odpowiedni¹ modyfikacjê dawki podawanego do¿ylnie roztworu insuliny [11].
O wiele prostsz¹ mo¿liwoci¹ wydaje siê prowadzenie kontroli glikemii podczas zabiegu operacyjnego przy zastosowaniu systemu ci¹g³ego monitorowania
stê¿enia glukozy GUARDIAN. Na bie¿¹co mo¿na modyfikowaæ dawkê podawanej do¿ylnie insuliny, jak i iloæ glukozy, zapobiegaj¹c zarówno wysokim,
jak i niskim stê¿eniom glukozy. Przed³u¿aj¹ca siê hipoglikemia lub hiperglikemia
mo¿e pogorszyæ rokowanie chorego.
Równie¿ bardzo pomocne wydaje siê
utrzymanie systemu monitorowania glikemii u chorego z cukrzyc¹ przynajmniej
przez 48 godzin od zakoñczenia zabiegu
operacyjnego [7-9].
Podsumowanie
Rozpoznanie cukrzycy przed zabiegiem operacyjnym i wdro¿enie intensywnego nadzoru diabetologicznego oko³ooperacyjnego ma na celu poprawê rokowania u chorych z cukrzyc¹. Warto zatem rozwa¿yæ mo¿liwoci jakie za sob¹
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niesie system ci¹g³ego monitorowania glikemii. Unikniêcie du¿ych wahañ w stê¿eniu glukozy, utrzymanie odpowiedniego stê¿enie glukozy po zabiegu operacyjnym powinno poprawiæ rokowanie chorych na cukrzycê. Zastosowanie nowych
technologii byæ mo¿e otworzy nowe ród³o dowiadczeñ i pozwoli na zmianê
spojrzenia na dotychczasowe monitorowanie chorych na oddzia³ach intensywnego nadzoru.
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