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•  Ορολογία	  	  
•  CGM,	  con:nuous	  glucose	  

monitoring;	  	  
•  CSII,	  con:nuous	  subcutaneous	  

insulin	  infusion;	  	  
•  MDI,	  mul:ple	  daily	  injec:ons;	  	  
•  RAA,	  rapid-‐ac:ng	  analog;	  	  
•  RCT,	  randomized	  controlled	  

trial;	  	  
•  RT-‐CGM,	  real-‐:me	  CGM;	  	  
•  SAP,	  sensor-‐augmented	  pump;	  	  
•  SIP,	  sensor-‐integrated	  pump;	  	  
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•  Στόχος:	  η	  διατύπωση	  κατευθυντήριων	  οδηγιών	  κλινικής	  
πρακτικής	  για	  χρήση	  CGMS	  και	  CSII	  σε	  ενήλικες	  

•  Συμμετέχοντες:	  Task	  force	  7	  ειδικών,	  	  
– American	  Associa:on	  for	  Clinical	  Chemistry,	  
– American	  Associa:on	  of	  Diabetes	  Educators	  
–  European	  Society	  of	  Endocrinology	  	  



Clinical	  guidelines	  are	  only	  as	  good	  as	  the	  evidence	  and	  judgments	  they	  are	  based	  on.	  
The	  GRADE	  approach	  aims	  to	  make	  it	  easier	  for	  users	  to	  assess	  the	  judgments	  behind	  

recommenda@ons	  

the	  Grading	  of	  Recommenda:ons,	  Assessment,	  Development,	  and	  Evalua:on	  group	  



Method of Development of Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines	  

•  Strong	  recommenda:on:	  	  “we	  recommend”	  «συστήνουμε»	  	  	  	  
οι	  ασθενείς	  που	  θα	  λάβουν	  την	  αγωγή	  θα	  βιώσουν	  στην	  
πλειοψηφία	  περισσότερα	  θετικά	  παρά	  αρνητικά	  (1)	  

•  Weak	  recommenda:on:	  “we	  suggest”	  «προτείνουμε»	  
Χρειάζεται	  περισσότερη	  προσοχή	  στην	  εκτίμηση	  των	  
ατομικών	  συνθηκών,	  αξιών	  και	  επιλογών	  του	  ασθενούς	  (2)	  

•  Οι	  σταυρωμένοι	  κύκλοι	  	  	  	  	  	  	  επισημαίνουν	  την	  ποιότητα	  των	  
δεδομένων:	  	  
–  Πολύ	  χαμηλή	  
–  Χαμηλή	  
–  Μέτρια	  
–  Υψηλή	  	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  
	  	  	  	  



• “Ungraded	  Good	  Prac:ce	  Statement.”	  
“Αταξινόμητη	  Δήλωση	  Καλών	  Πρακτικών”	  

– Δεν	  αποτελούν	  σταθμευμένες	  συστάσεις	  και	  δεν	  
υποστηρίζονται	  απαραίτητα	  από	  δεδομένα.	  
Επιδιώκουν	  την	  κινητοποίηση	  των	  θεραπευτών	  και	  
την	  υπενθύμιση	  βασικών	  αρχών.	  

Method of Development of Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines	  



1.	  Insulin	  pump	  therapy	  without	  
sensor	  augmenta3on	  	  

•  1.1	   	  Προτείνουμε	  την	  χρήση	  CSII	  από	  MDI	  με	  ανάλογα	  ινσουλίνης	  
σε	  ασθενείς	  με	  T1DM	  που	  δεν	  έχουν	  επιτύχει	  το	  στόχο	  τους	  
(HbA1c),	  εφόσον	  ο	  ασθενής	  και	  οι	  φροντιστές	  είναι	  πρόθυμοι	  και	  
ικανοί	  να	  χρησιμοποιήσουν	  τη	  συσκευή. 

•  We recommend CSII over analog-based basal-bolus MDI in patients with T1DM who have not 
achieved their A1C goal, as long as the patient and caregivers are willing and able to use the 
device. 	  

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Strong	  	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  Moderate	  	  



•  Ελέχθησαν	  μελέτες	  (RCT)	  σύγκρισης	  CSII	  με	  MDI	  (>3)	  
•  23	  μελέτες,	  976	  ασθενείς	  
•  Αποτελέσματα:	  	  HbA1c	  -‐0,3%	  με	  CSII	  ,	  χωρίς	  διαφορά	  στην	  ήπια	  υπογλυκαιμία,	  μικρή	  

διαφορά	  στην	  σοβαρή	  υπογλυκαιμία	  ,	  QoL	  υπέρ	  αντλίας	  	  

•  Χρήση	  ανάλογων	  ινσουλίνης	  	  
•  4	  μελέτες	  
•  HbA1c	  	  -‐0.3%	  υπέρ	  αντλίας	  

Παρά τους περιορισµούς από τα δεδοµένα, η χρήση CSII είναι πιθανό να 
βελτιώσει την γλυκαιµική ρύθµιση σε κινητοποιηµένους ασθενείς που 
εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται επαρκώς.  



•  Προβληματισμοί:	  
– Δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  γίνουν	  «τυφλές»	  μελέτες	  σύγκρισης	  
–  Συχνές	  αλλαγές	  στην	  τεχνολογία	  αντλιών	  αλλά	  και	  ινσουλινών	  και	  

μετρητών	  καθιστούν	  την	  σύγκριση	  μελετών	  δυσχερή	  
– Δεν	  ελέγχεται	  η	  κινητοποίηση	  των	  συμμετεχόντων	  ούτε	  ο	  βαθμός	  

εκπαίδευσής	  τους	  
– Λόγω	  της	  τεχνολογικής	  προόδου	  της	  Rt-‐CGM	  δύσκολα	  θα	  προστεθούν	  νέες	  

μελέτες	  	  

1.	  Insulin	  pump	  therapy	  without	  
sensor	  augmenta3on	  	  



1.	  Insulin	  pump	  therapy	  without	  sensor	  augmenta3on	  
	  	  

•  1.2  	  Προτείνουμε	  χρήση	  CSII	  από	  MDI	  βασισμένο	  σε	  
ανάλογα	  ινσουλίνης	  σε	  ασθενείς	  με	  T1DM	  που	  έχουν	  
επιτύχει	  το	  στόχο	  της	  A1C	  αλλά	  συνεχίζουν	  να	  εμφανίζουν	  
σοβαρή	  υπογλυκαιμία	  ή	  υψηλή	  μεταβλητότητα	  της	  γλυκόζης,	  
εφόσον	  ο	  ασθενής	  και	  οι	  θεραπευτές	  είναι	  πρόθυμοι	  και	  
ικανοί	  να	  χρησιμοποιήσουν	  τη	  συσκευή	  	  

•  We recommend CSII over analog-based basal-bolus MDI in patients with T1DM 
who have achieved their A1C goal but continue to experience severe hypoglycemia or 
high glucose variability, as long as the patient and caregivers are willing and able to 
use the device.  

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Strong	  	  
Quality	  of	  evidence: 	   	  Low	  



achieved their A1C goal but continue to experience 
severe hypoglycemia or high glucose variability	  

•  Δεν	  υπάρχουν	  στέρεα	  δεδομένα	  ότι	  η	  χρήση	  
αντλίας	  μειώνει	  τα	  επεισόδια	  υπογλυκαιμίας	  	  

•  Ενδείξεις	  υπάρχουν	  για	  την	  μείωση	  σοβαρής	  
υπογλυκαιμίας	  και	  μειωμένη	  μεταβλητότητα	  
γλυκόζης	  	  



Ένδειξη:	  υπογλυκαιμία	  	  

•  Αναδρομική	  ανάλυση	  112	  ασθενών	  ΣΔ1	  σε	  CSII	  μετά	  από	  
μετάβαση	  από	  MDI	  για	  διάστημα	  7	  ετών	  
–  HbA1c	  –	  0,6-‐0,9%	  

•  Από	  τους	  50	  ασθενείς	  που	  επιλέχθηκαν	  με	  βάση	  την	  ένδειξη	  
συχνών	  ή	  ανεπίγνωστων	  ή	  σοβαρών	  υπογλυκαιμικών	  
επεισοδίων	  	  
–  46%	  μηνιαία	  
–  24%	  κάθε	  2χ/μήνα	  
–  9%	  εβδομαδιαία	  
–  19%	  δεν	  είχε	  υπογλυκαιμικά	  επεισόδια.	  

	  Papargyri	  P,	  Ojeda	  Rodríguez	  S,	  et	  al,	  Endocrinol	  Nutr.	  2014;61:141–146.	  



1.	  Insulin	  pump	  therapy	  without	  
sensor	  augmenta3on	  	  

• 1.3	   Συστήνουμε	  CSII	  σε	  ασθενείς	  με	  T1DM	  που	  απαιτούν	  
αυξημένη	  ευελιξία	  στην	  παροχή	  ινσουλίνης	  ή	  βελτιωμένη	  
ικανοποίηση	  και	  είναι	  σε	  θέση	  να	  χρησιμοποιήσουν	  τη	  συσκευή  

•  We suggest CSII in patients with T1DM who require increased insulin delivery 
flexibility or improved satisfaction and are capable of using the device 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  weak	  
Quality	  of	  evidence: 	  	  Low	  

Άσκηση,	  γαστροπάρεση,	  QoL	  



2.	  Insulin	  pump	  therapy	  in	  type	  2	  
diabetes	  mellitus	  

•  2.1 	  Συστήνουμε	  CSII	  με	  επιμελή	  προσκόλληση	  στην	  
παρακολούθηση	  και	  δοσολογία	  σε	  ασθενείς	  με	  T2DM	  που	  
έχουν	  κακό	  γλυκαιμικό	  έλεγχο	  παρά	  την	  εντατική	  
θεραπευτική	  αγωγή	  με	  ινσουλίνη,	  δισκία,	  άλλη	  ενέσιμη	  
θεραπεία	  και	  τροποποιήσεις	  στον	  τρόπο	  ζωής  

•  We suggest CSII with good adherence to monitoring and dosing in patients with 
T2DM who have poor glycemic control despite intensive insulin therapy, oral agents, 
other injectable therapy, and lifestyle modifications	  

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  weak	  
Quality	  of	  evidence: 	   	  low	  



•  331	  τυχαιοποιήθηκαν	  (168	  για	  θεραπεία	  αντλίας,	  163	  για	  πολλαπλές	  ημερήσιες	  ενέσεις)	  

•  Η	  μέση	  HbA1c	  κατά	  την	  έναρξη	  ήταν	  9%	  	  και	  στις	  δύο	  ομάδες.	  Σε	  6	  μήνες	  η	  
διαφορά	  μεταξύ	  των	  ομάδων	  θεραπείας	  ήταν	  -‐0,7%	  (ρ	  <0.0001)	  

•  η	  μέση	  ημερήσια	  δόση	  ινσουλίνης	  ήταν	  97	  μονάδες	  με	  θεραπεία	  αντλίας	  έναντι	  
122	  μονάδων	  για	  πολλαπλές	  ημερήσιες	  ενέσεις	  (p	  <0,0001),	  χωρίς	  σημαντική	  
διαφορά	  στην	  αλλαγή	  σωματικού	  βάρους	  

•  Προτείνουμε	   περιορισμό	   αυτής	   της	   προσέγγισης	   σε	   ασθενείς	   των	  
οποίων	  η	  δόση	  συνολικής	  ημερήσιας	  ινσουλίνης	  είναι	  μεγαλύτερη	  από	  
200	   U/d,	   παρά	   τη	   χρήση	   όλων	   των	   εναλλακτικών	   τρόπων	  
αντιμετώπισης	  του	  T2DM	  (χρήση	  ινσουλίνης	  U500)	  	  

Ένδειξη:	  ΣΔ2	  



3.	  Insulin	  pump	  use	  in	  the	  hospital	  
•  3.1 	  Συστήνουμε	  στους	  κλινικούς	  γιατρούς	  να	  συνεχίσουν	  το	  

CSII	   σε	   ασθενείς	   που	   γίνονται	   δεκτοί	   στο	   νοσοκομείο	   με	  
οποιοδήποτε	   τύπο	   διαβήτη,	   εάν	   το	   ίδρυμα	   έχει	   σαφή	  
πρωτόκολλα	   για	   την	   αξιολόγηση	   των	   ασθενών	   ως	  
κατάλληλων	   υποψηφίων	   και	   κατάλληλες	   διαδικασίες	  
παρακολούθησης	  και	  ασφάλειας	  

•  We suggest that clinicians continue CSII in patients admitted to the hospital with 
either type of diabetes, if the institution has clear protocols for evaluating patients as 
suitable candidates and appropriate monitoring and safety procedures 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  weak	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  Low	  



Χρήση	  αντλίας	  στο	  νοσοκομείο	  

•  Ενδιαφέροντα	  σημεία	  
– Δεν	  υπάρχουν	  RCT	  μελέτες	  σύγκρισης	  CSII	  vs	  MDI	  
vs	  i.v.	  

– CSII	  μπορεί	  να	  διατηρηθεί	  και	  σε	  νοσηλείες	  
ημέρας	  ή	  σε	  χειρουργικές	  επεμβάσεις	  με	  
νάρκωση	  χωρίς	  νοσηλεία	  εάν	  κλινικοί	  μπορούν	  
να	  επιβλέψουν	  την	  διαδικασία	  	  



4.	  Selec3on	  of	  candidates	  for	  insulin	  
pump	  therapy	  

•  4.1  Προτείνουμε	  πριν	  από	  τη	  συνταγογράφηση	  του	  CSII,	  οι	  κλινικοί	  
ιατροί	  να	  εκτελούν	  μια	  δομημένη	  αξιολόγηση	  της	  πνευματικής	  και	  
ψυχικής	  κατάστασης	  του	  ασθενούς,	  την	  προηγούμενη	  συμμόρφωση	  με	  
τα	  θεραπευτικά	  μέσα	  του	  διαβήτη,	  την	  προθυμία	  και	  το	  ενδιαφέρον	  για	  
την	  δοκιμή	  της	  συσκευής	  και	  τη	  διαθεσιμότητα	  για	  τις	  απαιτούμενες	  
επισκέψεις	  παρακολούθησης	  	  

•  We recommend that before prescribing CSII, clinicians perform a structured 
assessment of a patient’s mental and psychological status, prior adherence with 
diabetes self-care measures, willingness and interest in trying the device, and 
availability for the required follow-up visits 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Strong	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  Low	  



Επιλογή	  ασθενών	  για	  CSII	  
•  Οι	  παράγοντες	  που	  πρέπει	  να	  ληφθούν	  υπόψη	  είναι:	  	  

–  η	  αρχική	  A1C,	  	  
–  το	  ιστορικό	  συνέπειας	  ασθενών	  στην	  τήρηση	  των	  ραντεβού,	  
στην	  παρακολούθηση	  και	  καταγραφή	  τιμών	  γλυκόζης,	  	  

–  μια	  ρεαλιστική	  αναγνώριση	  από	  τον	  ασθενή	  των	  περιορισμών	  
του	  CSII	  

–  Ενδείξεις	  σημαντικής	  ψυχικής	  νόσου	  που	  ενδέχεται	  να	  
επηρεάσει	  την	  θεραπεία	  

–  Επιβεβαίωση	  της	  διαθεσιμότητας	  για	  παρακολούθηση	  μετά	  την	  
έναρξη	  της	  αντλίας.	  	  

–  Συνιστάται	  επίσης	  πριν	  από	  την	  έναρξη	  της	  CSII,	  οι	  κλινικοί	  
γιατροί	  	  να	  εκτιμούν	  και	  να	  	  αντιμετωπίζουν	  γενικά	  κενά	  στη	  
γνώση	  των	  ασθενών	  για	  τον	  διαβήτη,	  συμπεριλαμβανομένης	  
της	  καταμέτρησης	  των	  υδατανθράκων	  και	  sickday	  rules	  .	  



Επιλογή	  ασθενών	  για	  CSII	  
•  Υπάρχουν	  λίγες	  μελέτες	  και	  δεν	  υπάρχουν	  μελέτες	  RCT	  ή	  συστηματικές	  

ανασκοπήσεις	  που	  να	  έχουν	  ειδικώς	  εξετάσει	  ή	  εντοπίσει	  ποιοι	  
παράγοντες	  προβλέπουν	  την	  επιτυχή	  χρήση	  του	  CSII	  

•  Ακόμα	  λιγότερα	  διαθέσιμα	  στοιχεία	  υπάρχουν	  για	  τον	  προσδιορισμό	  των	  
γνώσεων,	  της	  εμπειρίας	  	  και	  των	  βοηθημάτων	  	  που	  πρέπει	  να	  έχουν	  οι	  
κλινικοί	  για	  να	  διδάξουν	  και	  να	  υποστηρίξουν	  	  την	  χρήση	  CSII	  

•  υπάρχουν	  σχετικά	  σταθερές	  ενδείξεις	  ότι	  τα	  υψηλότερα	  επίπεδα	  της	  
HbA1c	  κατά	  την	  έναρξη	  συνδέονται	  με	  τη	  μεγαλύτερη	  μείωση	  της	  σε	  CSII	  

•  Μεταξύ	  των	  ενηλίκων,	  η	  ηλικία	  δεν	  είναι	  φαίνεται	  να	  είναι	  σημαντικός	  
καθοριστικός	  παράγοντας	  



5.	  Use	  of	  bolus	  calculators	  in	  insulin	  
pump	  therapy	  

•  5.1	  	  Συστήνουμε	  την	  ενθάρρυνση	  ασθενών	  να	  
χρησιμοποιούν	  κατάλληλα	  προσαρμοσμένους	  
ενσωματωμένους	  υπολογιστές	  δόσης	  στην	  αντλία	  
και	  να	  έχουν	  την	  κατάλληλη	  εκπαίδευση	  σχετικά	  με	  
τη	  χρήση	  και	  τους	  περιορισμούς	  τους	  

•  We	  suggest	  encouraging	  pa:ents	  to	  use	  appropriately	  adjusted	  embedded	  bolus	  
calculators	  in	  CSII	  and	  to	  have	  appropriate	  educa:on	  regarding	  their	  use	  and	  
limita:ons 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Weak	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  Low	  



Χρήση	  υπολογιστικής	  δόσης	  σε	  CSII	  

•  Μελέτες	  που	  αξιολογούν	  την	  επίδραση	  υπολογιστικής	  
δόσης	  σε	  CSII	  έχουν	  βρει	  κάποια	  ωφέλιμα	  
αποτελέσματα,	  όπως:	  
–  	  μειωμένη	  μέση	  γλυκόζη	  
–  μειωμένη	  ανάγκη	  για	  θεραπεία	  υπογλυκαιμίας	  
–  μειωμένη	  συχνότητα	  διορθωτικών	  bolus	  
–  μειωμένα	  επίπεδα	  μεταγευματικής	  γλυκόζης	  

•  Ωστόσο,	  τα	  ευρήματα	  δεν	  ήταν	  συνεπή	  και	  καμία	  
μεγάλη	  RCT	  δεν	  απέδειξε	  ειδικά	  το	  όφελος	  των	  
υπολογιστών	  bolus	  

•  Εκφράζεται	  προβληματισμός	  σε	  σχέση	  με	  την	  αύξηση	  
δόσης	  σε	  πρωτεϊνούχα	  ή	  λιπαρά	  γεύματα	  



bolus	  calculators	  
επίδραση	  και	  χρησιμότητα	  της	  
αυτοματοποιημένης	  χρήσης	  
σύμβουλου	  bolus	  σε	  διαβητικούς	  
ασθενείς	  που	  έλαβαν	  θεραπεία	  με	  
MDI	  
• μείωση	  hba1c	  -‐0,5%	  
• Μεγαλύτερη	  ικανοποίηση	  ασθενών	  
• Καμία	  αλλαγή	  στην	  υπογλυκαιμία	  

• Προσοχή	  στην	  χρήση	  μη	  
εγκεκριμένων	  βοηθημάτων	  !	  
	  



6.	  Real-‐3me	  con3nuous	  glucose	  
monitors	  in	  adult	  outpa3ents	  

•  6.1	  	  Προτείνουμε	  συσκευές	  RT-‐CGM	  για	  ενήλικες	  
ασθενείς	  με	  T1DM	  που	  έχουν	  επίπεδα	  A1C	  πάνω	  
από	  το	  στόχο	  και	  που	  είναι	  πρόθυμοι	  και	  ικανοί	  να	  
χρησιμοποιούν	  αυτές	  τις	  συσκευές	  σχεδόν	  
καθημερινά	  	  

•  We	  recommend	  RT-‐CGM	  devices	  for	  adult	  pa:ents	  with	  T1DM	  who	  have	  A1C	  
levels	  above	  target	  and	  who	  are	  willing	  and	  able	  to	  use	  these	  devices	  on	  a	  nearly	  
daily	  basis 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Strong	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  High	  



RT-‐CGM	  για	  ενήλικες	  ασθενείς	  με	  T1DM	  που	  
έχουν	  επίπεδα	  A1C	  πάνω	  από	  το	  στόχο	  

•  Juvenile	  Diabetes	  Research	  Founda:on	  (JDRF)study,	  the	  Guard	  Control	  
Study	  ,	  and	  O’Connell	  et	  al	  	  έδειξαν	  μείωση	  HbA1c	  	  0,5%,	  0,6,%	  0,43%	  με	  
χρήση	  RT-‐CGM	  vs.	  SMBG	  χωρίς	  αύξηση	  ήπιας	  υπογλυκαιμίας	  (όπως	  με	  
SMGB),	  με	  μείωση	  επεισοδίων	  σοβαρής	  υπογλυκαιμίας	  	  	  

•  Το	  όφελος	  διατηρήθηκε	  και	  6	  μήνες	  μετά	  την	  διακοπή	  και	  παρά	  την	  
μείωση	  της	  συχνότητας	  παρακολούθησης	  (JDRF)	  

•  Αναμένονται	  δεδομένα	  RT-‐CGM	  και	  MDI	  



6.	  Real-‐3me	  con3nuous	  glucose	  
monitors	  in	  adult	  outpa3ents	  

•  6.2 	  	  Προτείνουμε	  συσκευές	  RT-‐CGM	  για	  ενήλικες	  
ασθενείς	  με	  καλά	  ελεγχόμενο	  T1DM	  που	  είναι	  
πρόθυμοι	  και	  ικανοί	  να	  χρησιμοποιούν	  αυτές	  τις	  
συσκευές	  σχεδόν	  καθημερινά	  	  	  

•  We	  recommend	  RT-‐CGM	  devices	  for	  adult	  pa:ents	  with	  well-‐controlled	  T1DM	  
who	  are	  willing	  and	  able	  to	  use	  these	  devices	  on	  a	  nearly	  daily	  basis 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Strong	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  High	  



•  129	  παιδιά	  και	  ενήλικες	  ΣΔ1	  HbA1c	  <7,0%	  26	  εβδομάδες	  CGM	  vs.	  SMBG	  
•  Κύρια	  αποτελέσματα	  της	  μελέτης	  ήταν	  ο	  χρόνος	  με	  επίπεδα	  γλυκόζης	  ≤70	  

mg/dl,	  ΗbA1c	  και	  τα	  σοβαρά	  υπογλυκαιμικά	  επεισόδια	  

•  βιοχημική	  υπογλυκαιμία	  (≤70	  mg	  /	  dl)	  ήταν	  λιγότερο	  συχνή	  στην	  ομάδα	  	  CGM	  	  
από	  ό,	  τι	  στην	  ομάδα	  ελέγχου	  (διάμεσος	  54	  έναντι	  91	  λεπτά	  /	  ημέρα),	  
αλλά	  η	  διαφορά	  δεν	  ήταν	  στατιστικά	  σημαντική	  (P	  =	  0,16).	  	  
Ο	  μέσος	  χρόνος	  με	  επίπεδο	  γλυκόζης	  ≤60	  mg	  /	  dl	  ήταν	  18	  έναντι	  35	  λεπτά	  /	  ημέρα	  
	  αντίστοιχα	  (P	  =	  0,05).	  	  
Ο	  χρόνος	  εκτός	  εμβέλειας	  (≤70	  ή>	  180	  mg	  /	  dl)	  ήταν	  σημαντικά	  χαμηλότερος	  στην	  
	  ομάδα	  CGM	  από	  ό,	  τι	  στην	  ομάδα	  ελέγχου	  (377	  έναντι	  491	  λεπτά	  /	  ημέρα,	  P	  =	  0.003).	  	  
	  
	  

Ο	  συνδυασμός	  HbA1c	  και	  υπογλυκαιμίας	  ευνοεί	  
την	  ομάδα	  με	  CGMS	  



Effect	  of	  con3nuous	  glucose	  
monitoring	  on	  hypoglycemia	  
in	  type	  1	  diabetes	  	  

Μείωση	  κατά	  50%	  του	  χρόνου	  
υπογλυκαιμίας	  
Παράλληλη	  μείωση	  τιμών	  HbA1c	  
Καλή	  συμμόρφωση	  στην	  χρήση	  	  
(86%>6ημερες)	  



6.	  Real-‐3me	  con3nuous	  glucose	  
monitors	  in	  adult	  outpa3ents	  

•  Use	  of	  CGM	  in	  adults	  with	  T2DM	  
•  6.3	  	  Συστήνουμε	  τη	  βραχυχρόνια,	  διακεκομμένη	  χρήση	  RT-‐

CGM	  σε	  ενήλικες	  ασθενείς	  με	  Τ2DM	  (όχι	  σε	  γευματική	  
ινσουλίνη)	  που	  έχουν	  επίπεδα	  A1C	  7%	  και	  είναι	  πρόθυμοι	  και	  
ικανοί	  να	  χρησιμοποιήσουν	  τη	  συσκευή	  

•  	  We	  suggest	  short-‐term,	  intermiaent	  RT-‐CGM	  use	  in	  adult	  pa:ents	  withT2DM	  (not	  on	  
prandial	  insulin)	  who	  have	  A1C	  levels	  	  7%	  and	  are	  willing	  and	  able	  to	  use	  the	  device 

Strength	  of	  the	  recommenda:on:	   	  Weak	  
Quality	  of	  evidence: 	   	   	  Low	  



•  100	  ασθενείς	  ΣΔ2	  χωρίς	  
γευματική	  ινσουλίνη	  

•  Διαλείπουσα	  	  (3εβδ	  ναι	  1	  όχι	  για	  
3	  μήνες)	  χρήση	  RT-‐CGM	  
επέφερε	  μείωση	  HbA1c	  κατά	  
0.8%	  χωρίς	  αλλαγή	  στην	  
θεραπεία	  

	  



6.	  Real-‐3me	  con3nuous	  glucose	  
monitors	  in	  adult	  outpa3ents	  

•  Educa3on	  and	  training	  on	  the	  use	  of	  CSII	  and	  CGM	  
•  6.4 	  Συστήνουμε	  στους	  ενήλικες	  με	  T1DM	  και	  T2DM	  που	  

χρησιμοποιούν	  το	  CSII	  και	  το	  CGM	  να	  λαμβάνουν	  
εκπαίδευση,	  εξάσκηση	  και	  συνεχή	  υποστήριξη	  για	  να	  
βοηθήσουν	  στην	  επίτευξη	  και	  διατήρηση	  εξατομικευμένων	  
γλυκαιμικών	  στόχων	  	  

•  We	  suggest	  that	  adults	  with	  T1DM	  and	  T2DM	  who	  use	  CSII	  and	  CGM	  receive	  
educa:on,	  training,	  and	  ongoing	  support	  to	  help	  achieve	  and	  maintain	  
individualized	  glycemic	  goals 

(Ungraded	  Good	  Prac:ce	  Statement)	  Αταξινόμητη	  Δήλωση	  Καλών	  Πρακτικών 



Ασθενής:	  Συνεργαστείτε	  με	  τον	  θεραπευτή	  που	  επιβλέπει	  τη	  χρήση	  
του	  CSII	  	  και	  /	  ή	  την	  πολυεπιστημονική	  ομάδα	  διαβήτη	  
επιστρέφοντας	  για	  παρακολούθηση.	  Συμμετέχετε	  στη	  χρήση	  των	  
πόρων	  διαχείρισης	  δεδομένων	  για	  να	  κάνετε	  προσαρμογές	  στη	  
θεραπεία	  και	  να	  αξιολογήσετε	  τις	  συμπεριφορές	  αυτο-‐φροντίδας.	  	  
	  
Θεραπευτής:	  Παρέχει	  την	  εκπαίδευση	  όπως	  ενδείκνυται	  για	  την	  
αντιμετώπιση	  ελλείψεων	  ή	  κατά	  την	  αναβάθμιση	  σε	  νέα	  τεχνολογία	  
CGM.	  Σε	  συνεχή	  βάση,	  αξιολογεί	  τη	  χρήση	  του	  CSII	  και	  αξιολογεί	  για	  
την	  απώλεια	  ικανότητας	  λειτουργίας	  συστήματος	  CSII	  λόγω:	  
γνωστικών,	  φυσικών	  ή	  ηλικιακών	  αλλαγών·∙	  ή	  αλλαγών	  στην	  
ασφαλιστική	  κάλυψη.	  Προσοχή	  στις	  αλλαγές	  από	  τον	  πάροχο	  
υγειονομικής	  περίθαλψης	  στη	  διαχείριση	  του	  CSII.	  	  







Τα	  guidelines	  που	  παρουσιαστήκαν	  διαφέρουν	  από	  τα	  υπόλοιπα	  διότι	  
αφορούν	  μηχανισμό	  χορήγησης	  φαρμάκου	  	  και	  καταγραφής	  δεδομένων	  	  	  

•  Η	  θεραπεία	  του	  ΣΔ1	  είναι	  η	  χορήγηση	  ινσουλίνης	  
•  Η	  αντλία	  αποτελεί	  ένα	  επιπλέον	  τεχνολογικό	  
μέσο	  στην	  χορήγηση	  ινσουλίνης	  	  

•  Το	  CGMS	  είναι	  ένα	  βοήθημα	  για	  το	  έλεγχο	  της	  
γλυκόζης	  που	  αποτελεί	  κριτήριο	  για	  την	  
χορήγηση	  ινσουλίνης	  	  

•  Η	  εκπαίδευση,	  κινητοποίηση	  	  και	  γνώση	  των	  
μηχανισμών	  	  παραμένουν	  ο	  ακρογωνιαίος	  λίθος	  
για	  την	  θεραπεία	  ΣΔ1	  	  




