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Rezumat

Utilizarea tehnologiei moderne în optimizarea 
terapiei diabetului zaharat de tipul 1 este unul din su-
biectele intens discutate la ora actuală.

Variantele disponibile pe plan mondial 
sunt: pompele de insulină simple (CSII), pompele 

augmentate cu senzor de monitorizare continuă a gli-
cemiei (SAP), pompele augmentate cu senzor și sis-
teme de prevenire a hipoglicemiilor (PLGM) dar și de 
prezicere/alarmare în cazul hiperglicemiilor.
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Abstract

The use of modern technology in type 1 diabe-
tes (T1DM) management is one of the most discussed 
topics nowadays.

At present, the available devices include: CSII 
pumps, sensors augmented pumps (SAP), sensors 
augmented pumps with predictive low glucose sus-
pend monitoring systems (PLGM) which also offer 
alarms/prediction for hyperglycemia.
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Utilizarea tehnologiei moderne în optimizarea 
terapiei diabetului zaharat de tipul 1 este unul din su-
biectele intens discutate la ora actuală. În țara noastră 
a crescut accesabilitatea utilizării diverselor dispozi-
tive de infuzie subcutanată continuă a insulinei și a 
celor de monitorizare continuă a glicemiei. Variantele 
disponibile pe plan mondial sunt: pompele de insulină 
simple (CSII), pompele augmentate cu senzor de mo-
nitorizare continuă a glicemiei (SAP), pompele aug-
mentate cu senzor și sisteme de prevenire a hipoglice-
miilor (PLGM) dar și de prezicere/alarmare în cazul 
hiperglicemiilor. Sistemele de monitorizare continuă 
a glicemie (CGM) sunt de mai multe tipuri: 

A. senzori inserați subcutanat, care permit vi-
zualizarea valorilor intermitent (iCGM), doar prin 
scanarea dispozitivului (de tip fl ash), 

B. cei care monitorizează și redau în timp real 
valoarea glicemiei (rtCGM) și senzorul implantabil 
subcutanat printr-o procedură chirurgicală minoră cu 
transmitere la un receptor. Având în vedere gama des-
tul de variată a acestor sisteme, cel mai important în 
practica medicală este să îl alegem pe cel mai potrivit 
în ceea ce privește siguranța, acuratețea monitorizării, 
și satisfacția pacientului. 

Deși determinarea HbA1c este de mult timp me-
toda tradițională de evaluarea a controlului glicemic, 
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Articole științifi ce 

ea nu refl ectă excursiile glicemice intra-/inter-zilnice, 
care pot duce la apariția unor evenimente acute cum 
ar fi  hipoglicemia, sau hiperglicemia postprandială. 
Aceste evenimente sunt în relație cu apariția com-
plicațiilor micro– și macrovasculare. The Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT), urmat de 
the Epidemiology of Diabetes Interventions and Com-
plications (EDIC)1, au evidențiat faptul că valoarea 
crescută A1c a contribuit la complicațiile diabetului 
de tip 1. Studiul UKPDS (The UK Prospective Diabe-
tes Study2 a confi rmat importanța controlului glicemic 
dar și a altor componente care formează sindromul 
metabolic și impactul asupra sănătății indivizilor cu 
DZ de tip 2. Majoritatea organizațiilor globale re-
comandă ținta HbA1c <7,0% (53mmol/ml) în cazul 
adulților3 și <7,5% (58mmol/ml) în cazul copiilor4. 

Automonitorizarea glicemică (AM) structurată 
a dovedit îmbunătățirea semnifi cativă a controlul gli-
cemic și calității vieții pacienților, nu poate prezice 
o hipoglicemie viitoare sau să alarmeze în privința 
apariției acesteia5. Atât rtCGM cât și iCGM, prin mă-
surarea reacției de glicozilare din țesutul interstițial, 
facilitează monitorizarea timpului petrecut în țintele 
glicemice (“time in range”), totuși doar rtCGM poate 
să alarmeze utilizatorul dacă trendul glicemic al aces-
tuia este înspre hipo-/hiperglicemie. 

American Diabetes Association (ADA) reco-
mandă utilizarea pompelor de insulină în cazul ma-
jorității adultelor, copiilor și adolescenților cu DZ1 
(clasa A) și poate fi  considerată ca și opțiune de tra-
tament în cazul tuturor copiilor și adolescenților, în 
special celor sub vârsta de 7 ani (clasa C)6, deoarece, 
în ultimii 15 ani a fost demonstrată siguranța utilizării 
pompelor de insulină la grupa de vârsta pediatrică.7 

Datele din baza de date Type 1 diabetes exchange 
registry (T1DX) focusată pe copii cu vârsta < 6 ani 
au arătat nivele mai mici ale HbA1c la cei cu pompă 
de insulină. Proiectul SWEET (Better control in Pe-
diatric and Adolescent DiabeteS: Working to create 
CEnTers of Reference) din care face parte și țara 
noastră ca centru de referință, a arătat faptul că aprox. 
jumătate dintre cei 16.000 participanți utilizatori de 
pompă de insulină, au avut valori mai mici ale HbA1c 
și ale dozei totale de insulină/24h comparativ cu cei 
care utilizează injecții multiple zilnice (MDI).8

Indicațiile pentru utilizarea pompelor de in-
sulină conform International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD) sunt: episoade 

recurente de hipoglicemie severă, fl uctuații glicemice 
mari indiferent de valoarea HbA1c, control glicemic 
suboptimal (valori ale HbA1c în afara țintelor stabilite 
pentru vârstă), complicații microvasculare și/sau la 
risc de complicații macrovasculare, control metabolic 
optim însă un regim al insulinoterapiei complicat pen-
tru stilul de viată al persoanei, copii mici– în special 
nou născuții și sugarii, copii și adolescenții cu feno-
men Down marcat, cei cu fobie de ace, adolescentele 
însărcinate– ideal din preconcepție, cei predispuși la 
cetoză, atleții de performanță.8

Setările avansate ale acestor dispozitive includ 
posibilitatea de a seta rate bazale temporare și de a 
modifi ca paternul de livrare a unui bolus. Ratele ba-
zale temporare permit ajustarea ratei bazale uzuale 
programată în pompa prin: reducerea necesarului de 
insulină livrată în cazul efortului fi zic sau creșterea 
necesarului de insulină în situația unor patologii in-
tercurente, care induc creșterea glicemiilor, care pot 
crește și mai marcat prin utilizarea unor medicamente 
(ex: glucocorticosteroizii în astmul în exacerbare). 
Rate bazale diferite pot fi  pre-programate pentru a fi  
utilizate în zilele în care sensibilitatea la insulină este 
modifi cată (ex. perioadele menstruale la femei). In-
sulina bolus (administrată în cazul corecției hipergli-
cemiei sau pentru a corespunde hidraților de carbon 
ingerați la o masă) poate fi  administrată în mai multe 
feluri: imediat– sub denumirea de bolus standard sau 
normal, extins pe o durată de timp prestabilită, sau 
dual (multiwave)– o combinație între cele două: o 
parte se administrează imediat și o parte extinsă pe o 
perioadă de timp prestabilită8, astfel se evita hipogli-
cemia postprandial și hiperglicemia tardiv postpran-
dial secundară absorbției și metabolizării mai lente a 
proteinelor și lipidelor alimentare. În cazul readminis-
trării unui bolus, pompa reduce automat din cantitatea 
de insulină care este încă „activă” de la bolusul ante-
rior, prevenind suprapunerea acestora cu risc de hi-
poglicemie. Mai mult decât atât, utilizarea calculato-
rului automat de bolus (bolus wizard) de care dispun 
pompele de insulină, a demonstrat reducerea semni-
fi cativă a HbA1c, deoarece estimarea necesarului de 
insulină în funcție de sensibilitatea din momentul zi-
lei, cantitatea și tipul de glucide consumate, precum 
și nivelul de activitate fi zică, este difi cil de calculat 
pentru unele persoane. Pompele augmentate cu senzor 
și sistem de prevenire a hipoglicemiei opresc automat 
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administrarea insulinei prevenind astfel episoadele 
hipoglicemice până în momentul în care glicemia re-
vine la valori normale. 

Mai mult decât calcule automate, calitatea vie-
ții persoanelor cu diabet este o prioritate. În ciuda nu-
meroaselor evidențe care susțin utilizarea pompelor 
de insulină, există bariere în utilizarea lor: preocupări 
privind imagine de sine și integrarea socială, efi caci-
tatea terapiei utilizând tehnologia. Rata de renunțare 
a utilizării pompei de insulină este nesemnifi cativă, 
însă dintre motivele participanților de renunțare la 
utilizarea pompei au fost necesitatea purtării perma-
nente, disconfort sau neplăcerea de a purta pompa, 
probleme legate de controlul glicemic; cu o rată mai 
mare în rândul fetelor.9,10 Stabilirea de la începutul te-
rapiei cu pompa a unor așteptări realiste atât din par-
tea pacientului cât și din partea familiei acestuia este 
esențială pentru optimizarea controlului diabetului și 
reducerea sentimentului de povară pe care îl resimt 
cei care trăiesc și care îngrijesc persoanele cu diabet 
zaharat de tip 1.8 

Trăim în era tehnologiei, cu aplicabilitate atât 
terapeutică cât și focusată asupra calității vieții per-
soanelor cu diabet de tip 1. În viitorul apropiat aceasta 
va fi  principala abordare terapeutică a diabetului de tip 
1. Având în vederea diversitatea sistemelor și a tehno-
logiilor implicate în programarea sistemelor disponi-
bile la ora actuală, care au dovedit siguranța utilizării 
și rezultate favorabile, sunt necesare consensuri in-
ternaționale și ghiduri atât pentru indicarea tipului de 
sistem iCGM, rtCGM SAP sau PLGM individualizat, 
dar și recomandări mai specifi ce de interpretare a da-
telor înregistrate între diversele tipuri de dispozitive.
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