Krok od sztucznej
trzustki. Nadzieja
dla pacjentów z cukrzycą.
Na cukrzycę cierpi nawet trzy i pół
miliona Polaków. Milion z nich pozostaje niezdiagnozowanych, co
potencjalnie zagraża ich życiu. Cukrzyca to niebezpieczna i bardzo
wymagająca choroba. Cierpią na
nią zarówno dzieci, jak i dorośli.
Szczególnie uciążliwe jest życie
z cukrzycą typu 1, nazywaną „młodzieńczą", która wymaga stałego
podawania insuliny. Ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom da się
cukrzycę dobrze kontrolować i żyć
niemalże bez ograniczeń. Pompa MiniMed® 640G to urządzenie,
które w sposób najdoskonalszy naśladuje działanie zdrowej trzustki.
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rodziny dotkniętej cukrzycą: – Nasi psycholodzy często porównują tę sytuację
do żałoby po utracie dziecka zdrowego na rzecz dziecka chorego. Zwłaszcza pierwszy rok chorowania jest trudny. Cukrzyca wymaga całkowitej zmiany
trybu życia i schematu żywienia. Część
rodziców musi nawet zmienić tryb pracy,
żeby zajmować się chorym dzieckiem –
podkreśla lekarka.

S

ześcioletnia Nina właśnie poszła
do zerówki. Od ponad roku choruje na cukrzycę typu 1 – insulinozależną. Nie wiadomo, dlaczego nagle jej układ odpornościowy zaatakował
zdrowe komórki trzustki i sprawił, że ta
już nie jest w stanie sama produkować insuliny. – Wyjechałam z córką nad morze.
Już w drodze wiedziałam, że coś jest nie
tak. Ciągle chciała pić i często oddawała
mocz. Poza tym schudła i była nerwowa –
przyznaje mama Niny, Anna Stykowska.
Diagnoza dla rodziców była szokiem. – To
był naprawdę trudny czas. Musieliśmy się
szybko przystosować do nowych okoliczności, przyswoić ogromną wiedzę,
ślęcząc po nocach – przyznaje tata Niny,
Grzegorz Stykowski. Lekarka dziewczynki, Katarzyna Dżygało, rozumie dramat

Na początku Nina była leczona za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny
przy użyciu penów, czyli podobnych do
długopisu urządzeń do podskórnego podawania insuliny. Szybko jednak przeszła
na leczenie pompą insulinową. Rodzice za wszelką cenę chcieli, żeby ich córeczka żyła normalnie, tak jak rówieśnicy.
Państwo Stykowscy obiecali sobie, że to
oni będą kontrolować cukrzycę, a nie ona
ich. I tak zrobili. – Udało się nam dotrzeć
do informacji o najnowszych rozwiązaniach. Natychmiast zamówiliśmy pompę
z ciągłym monitoringiem glikemii – Mini-

Med 640G z systemem CGM – opowiada
Grzegorz Stykowski.
MiniMed® 640G
– pompa prawie jak trzustka
Intuicyjna pompa MiniMed® 640G
z technologią SmartGuard ™ to krok milowy w leczeniu cukrzycy. To unikatowe
rozwiązanie zapewnia pacjentom najbardziej efektywną kontrolę poziomu cukru
we krwi, a tym samym pozwala skutecznie redukować ryzyko groźnych dla życia incydentów niedocukrzenia. System
automatycznie zatrzymuje podawanie
insuliny, kiedy sensor pomiaru poziomu
cukru przewiduje jego spadek i automatycznie wznawia podawanie insuliny, gdy
jest tendencja wzrostowa. Takie rozwiązanie powoduje, że pacjenci z cukrzycą mogą spokojnie spać, nie martwiąc
się, czy z powodu za niskiego cukru nie
wpadną w śpiączkę cukrzycową. MiniMed® 640G zminimalizował ryzyko incydentów hipoglikemii.
Technologia SmartGuard ™ oferuje różnorodne, spersonalizowane opcje
ustawień i regulacji. Pompa ma łatwe
w obsłudze menu, kolorowy wyświetlacz,
a na dodatek jest wodoodporna. Można
z nią pływać w basenie czy morzu.
Wodoodporność pompy jest ważna
dla Niny. – Uwielbiam pływać. Najbardziej pieskiem. Potrafię przepłynąć cały
basen – cieszy się dziewczynka. Rodzice
podkreślają, że Nina jest bardzo aktywna
i dlatego trzeba być czujnym. – Przez cały
czas, kiedy Nina pływa, mogę podglądać jej poziom cukru, a to jest ważne, bo
w przypadku mojej córki przy mocnym

wysiłku cukier potrafi szybko spadać
i stwarzać zagrożenie – mówi Anna Stykowska. Rodzice Niny mają stały wgląd
w poziom glukozy swojej córki dzięki systemowi CGM*.
CGM – glikemia
pod lupą non stop
CGM, czyli system ciągłego monitorowania glikemii, daje pełen obraz poziomu cukru we krwi. Pokazuje zarówno aktualny poziom cukru, jak i umożliwia śledzenie zachodzących zmian oraz przewiduje trendy, a tym samym pozwala uniknąć epizodów za niskiego i za wysokiego
poziomu cukrów. Takiej opcji nie mają
tradycyjnie stosowane do samokontroli glikemii glukometry ani też urządzenia
oparte na technologii skanowania sensora. Te urządzenia to wciąż jednak pomiar punktowy, który pokazuje wartości
pomiaru stężenia cukru tylko tu i teraz.
CGM potrafi więcej – przewiduje trendy
i generuje różne alarmy, które ostrzegają
przed zbliżającym się epizodem hipoglikemii i są kluczowe dla bezpieczeństwa
osoby z cukrzycą.
– Nina ma założony sensor z elektrodą enzymatyczną, który co 5 minut
wysyła do pompy średni pomiar, i mamy
odczyt, ile wynosi poziom glukozy w organizmie, na podstawie informacji z płynu śródtkankowego. Dzięki specjalnej
aplikacji na smartfonie i zegarku co 5 minut wyświetla nam się odczyt aktualnego poziomu cukru. Urządzenia ułatwiają

codzienne kalkulacje i panowanie nad
zmianami cukrów. Wyrywkowy pomiar
z palca wykonywany co kilka godzin glukometrem nie daje takich informacji jak
trendy. Dopiero sensor pokazuje, czy cukier rośnie, czy spada, i w jakich okolicznościach tak się dzieje. Ciągły monitoring
glikemii daje choremu potężne narzędzie
do samokontroli, a tym samym w sposób
zasadniczy poprawia przebieg choroby. To wahania są najbardziej szkodliwe
w długiej perspektywie. Dla Niny życie
z cukrzycą to dość trudna sprawa, bo ona
jest dzieckiem dynamicznym, energicznym i emocjonalnym. Dlatego jej cukry
mają chwiejny przebieg. CGM jest dla nas
cudowną pomocą w opanowaniu tych
wahań – podkreśla Grzegorz Stykowski.
CGM przesyła bezprzewodowo odczyty do pompy MiniMed® 640G. Odczyty są aktualizowane co pięć minut
i wyświetlane na monitorze. Dzięki systematycznej aktualizacji odczytu można łatwiej zaobserwować, w jaki sposób zmienia się stężenie glukozy w organizmie, i ograniczyć liczbę pomiarów
z palca. Prof. Przemysława Jarosz-Chobot, konsultant wojewódzki w dziedzinie
diabetologii ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, podkreśla,
że pompa MiniMed®640G z systemem
CGM to całkowicie nowa jakość w leczeniu cukrzycy. – Mam pacjentów, którzy
zaczęli życie z cukrzycą od filozofii leczenia pompą z zatrzymaniem podaży
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Cukrzyca typu 1 – choroba
autoimmunologiczna. Stanowi
ok. 10% wszystkich przypadków
cukrzycy. Dotyczy głównie dzieci
i osób młodych. Jest spowodowana zniszczeniem przez przeciwciała
komórek trzustki, produkujących
insulinę. Brak insuliny powoduje
podwyższenie poziomu cukru we
krwi.
_ Glikemia – poziom glukozy, czyli
cukru we krwi.
_ Insulina – hormon wydzielany
przez trzustkę. Zaburzone wydzielanie insuliny oznacza cukrzycę.
_ Hipoglikemia – stan, w którym
poziom cukru we krwi spada poniżej 70 mg/dl. Hipoglikemia może
prowadzić do śpiączki cukrzycowej,
a nawet śmierci.
_ Hiperglikemia – stan, w którym poziom cukru we krwi wzrasta
ponad prawidłowy. Bardzo wysokie poziomy cukru mogą zagrażać
życiu.
_

insuliny i wznowieniem. To są zupełnie
inni pacjenci. Dla nich glukometr nie jest
świętością. Oni są wpatrzeni w sensor
CGM. To czas nowoczesnych technologii,
nowych aplikacji, i musimy za tym podążać. Nie ma od tego odwrotu – podkreśla
prof. Jarosz-Chobot.

*22 października 2015 r. Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji wydała pozytywną rekomendację w sprawie zakwalifikowania systemu
ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) jako świadczenia gwarantowanego stosowanego w populacji dzieci z cukrzycą
typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej.

O leczeniu cukrzycy będzie mowa w programie „Po prostu zdrowie” w TVP 1. Emisja: 26 września o godz. 8.30. O cukrzycy
czytaj również na portalemedyczne.pl.
Medtronic jest największym na
świecie producentem urządzeń
medycznych i światowym liderem
nowoczesnych technologii medycznych. Naszą misją jest niwelowanie bólu, przywracanie zdrowia
i wydłużanie życia milionom ludzi na
całym świecie.
www.medtronic.com

