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Περίληψη

Ο πληθυσμός των διαβητικών ασθενών παρουσιάζει αυξητική τάση στη σημερινή εποχή, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία τη συνεχή έρευνα, την ιατρική και τεχνολογική ανάπτυξη προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβλαβείς 

συνέπειες του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στην υγεία ενός συνόλου ασθενών που προσεγγίζει τα 420 εκατομμύ-

ρια. Ήδη από το 1970 με την ευρεία κυκλοφορία των σακχαρόμετρων, αρχίζει η εκπκαίδευση των ασθενών στον 

αυτοέλεγχο με τη δυνατότητα ελέγχου της γλυκόζης του αίματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα με συσκευή που 

χρησιμοποιείται στο σπίτι. Σήμερα η δυνατότητα αυτοελέγχου έχει βελτιωθεί σημαντικά ώστε να γίνεται πλέον λόγος 

για αυτορρύθμιση, δυνατότητα η οποία έχει παρασχεθεί από τα σύγχρονα συστήματα που προσέφερε η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας στον τομέα  του ΣΔ.  Οι συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης παρέχουν τη δυνατότητα με τη 

χρήση αισθητήρα που εισάγεται στο διάμεσο ιστό, κάτω από το δέρμα, να πραγματοποιούν συνεχή καταγραφή με 

μετρήσεις που απέχουν χρονικά μόλις λίγα λεπτά. Υπάρχουν δύο τύποι: Οι συσκευές real time που εμφανίζουν τιμές 

σε πραγματικό χρόνο και οι συσκευές τεχνολογίας flash, που απαιτούν σάρωση για να εμφανίσουν την τρέχουσα 

τιμή και να καταγράψουν την προηγούμενη δραστηριότητα του αισθητήρα.  Η χρήση τους έχει συμβάλλει σημαντικά 

στο γλυκαιμικό έλεγχο, στη μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των δια-

βητικών. Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί νοσοκομειακή πρακτική για την Ελλάδα, οι ενδείξεις και οι περιορισμοί 

στη χρήση τους,  θα πρέπει να είναι σαφείς και οικείες  στην ομάδα υγείας, καθώς η αυξανόμενη διάδοση της χρή-

σης των αισθητήρων έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή ασθενών που  ήδη κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας. 

Η τεχνική της τοποθέτησης, καθώς και η  γνώση των  ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αξιοπιστία του αισθητήρα, είναι απαραίτητα για την επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου. Τα συστήματα συνεχούς κα-

ταγραφής της γλυκόζης μπορούν να συνδυασθούν με τη χρήση αντλίας ινσουλίνης. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα 

της εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης του ασθενή από τους φροντιστές του.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα συστήματα συνεχούς κατα-

γραφής. Αναζητήθηκαν πληροφορίες κυρίως από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου (Medline, Gοοgle Scholar). 

Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης, συνεχής καταγραφή γλυκόζης, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία, αυτοδιαχεί-

ριση διαβήτη
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Summary

The prevalence of Diabetes Mellitus (DM) is on a steady increase, approaching 420 million globally. This issue  

necessitates continuous research, medical and technological development in order to ameliorate the effects of DM 

on the health and quality of life of patients. During the 1970s, self – monitoring glucose devices,  were released, 

aiming at  educating patients at home in order to achieve optimum  self-control. Today, self-monitoring options have 

improved considerably to the point whereby certain patients may achieve full self regulation. This opportunity has 

been provided by the capabilities  offered and  the advancements of the related technology in the field of the DM. 

Continuous glucose recording devices provide the ability to insert a sensor into the median tissue, i.e. under the skin, 

in order to provide continuous recording with measurements that are only a few minutes apart. There are two types 

of these devices : Real time devices that display current  values and flash technology devices that require scanning 

to display the current value and record the previous activity of the sensor. Their use has contributed significantly 

to glycaemic control,  reduction of glycosylated hemoglobin and improved  quality of life of patients with diabetes. 

Despite the fact that these devices are not part of routine practice in Greek hospitals, some patients may be admitted 

with such a devise already in-situ. Therefore, the indications and restrictions on their use should be clear, and health 

care professionals should be familiar with this technology. The precise technique of inserting such a sensor as well 

as the knowledge of endogenous and exogenous factors that affect the reliability of the sensor, are necessary for the 

attainment of optimum glycaemic control. Continuous glucose recording systems can be combined with the use of 

an insulin pump. They also provide the possibility of remote monitoring of the patient by his caregivers.

The aim of this study, is the review of the literature concerning the continuous glucose monitoring systems (CGMS). 

For this purpose the search on Medline and Google Scholar was undertaken.

Key Words: diabetes mellitus, continuous glucose monitoring, hyperglycemia, hypoglycemia, diabetes self 

management

Εισαγωγή
Η διατήρηση της ευγλυκαιμίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη 

θεραπευτική προσέγγιση των διαβητικών. Περίπου 422 εκατ. άν-

θρωποι  παγκοσμίως1 εμφανίζουν σήμερα σακχαρώδη διαβήτη 

(ΣΔ),  με το 90% των περιπτώσεων να αφορά ΣΔ τύπου ΙΙ2. Ο 

επιπολασμός του ΣΔ βρίσκεται σε μία αυξανόμενη πορεία παγκο-

σμίως και απαιτείται πολυπαραγοντική προσέγγιση για τη μείωση 

των επιπλοκών και κατά συνέπεια της θνητότητας από τη συγκε-

κριμένη νόσο. Η ρύθμιση της γλυκόζης του πλάσματος παραμέ-

νει  το κλειδί για την πρόληψη των μικροαγγειακών επιπλοκών. 

Παρόλα αυτά, η ρύθμιση μπορεί να είναι δύσκολη, κυρίως στους 

διαβητικούς τύπου Ι και στους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητι-

κούς τύπου ΙΙ, καθώς η γλυκόζη υφίσταται διακυμάνσεις εξαιτίας 

των καθημερινών δραστηριοτήτων, συνηθειών και ετερογένειας 

των γευμάτων3. Η ευμεταβλητότητα των  επιπέδων της γλυκόζης, 

καθιστούν θεμελιώδους σημασίας την εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των ασθενών, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργητική 

συμμετοχή τους στην αυτοφροντίδα τους και να υιοθετήσουν 
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συμπεριφορές που θα οδηγήσουν στο σωστό γλυκαιμικό έλεγ-

χο και στην πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη4. 

Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο διαδραμά-

τισε η κατασκευή συσκευών για τον έλεγχο της γλυκόζης στο 

σπίτι. Ήδη από το 1970 είναι δυνατός ο αυτοέλεγχος των δια-

βητικών, ενώ τα σακχαρόμετρα με τη σημερινή μορφή είναι 

διαθέσιμα από το 19802. Η κατασκευή τους έχει συμβάλλει 

σημαντικά στη ρύθμιση των ασθενών και κατά συνέπεια στην 

πρόληψη των επιπλοκών, στην αύξηση της επιβίωσης και της 

ποιότητας ζωής τους5. Παρά την τεράστια συνεισφορά τους 

στη θεραπευτική προσέγγιση του διαβητικού, τα σακχαρό-

μετρα παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα. Πρωτίστως η 

μέτρηση αφορά μία μόνο δεδομένη στιγμή και είναι δύσκολη 

η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διακύμανση, την 

αυξημένη ανοδική ή καθοδική τάση, τον έλεγχο κατά τη δι-

άρκεια του ύπνου, ενώ υπάρχει πόνος για κάθε μέτρηση και  

πιθανή επιμόλυνση με αίμα (επιφανειών ή άλλου ατόμου, όταν 

πραγματοποιεί την μέτρηση ο φροντιστής)6. 

Η ανάγκη σχολαστικότερης παρακολούθησης των ασθε-

νών αυτών, οδήγησε στη κατασκευή των συστημάτων συνε-

χούς καταγραφής της γλυκόζης τα οποία μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν με ή χωρίς αντλία ινσουλίνης, και αποτελούν σταθμό 

στο δρόμο για το τεχνητό πάγκρεας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας , είναι η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση των συστημάτων συνεχούς 

καταγραφής της γλυκόζης, της αποτελεσματικότητας της χρή-

σης τους, καθώς και ζητημάτων που θα πρέπει να είναι γνωστά 

στην υγειονομική ομάδα που θα συμβάλλει στη θεραπευτική 

προσέγγιση του ασθενή που φέρει αισθητήρα συνεχούς κα-

ταγραφής, εντός ή εκτός του νοσοκομείου. Αναζητήθηκε βι-

βλιογραφία από έγκυρες βάσεις δεδομένων του διαδικτύου 

(Medline, Google Scholar), από διατριβές και αξιόπιστους δια-

δικτυακούς συνδέσμους. 

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (Continuous 

glucose monitoring system-CGM) πρωτοεμφανίστηκαν στην 

κλινική πρακτική το 19997 και σήμερα είναι εμπορικά διαθέ-

σιμα 2 ειδών συστήματα καταγραφής, ένα που χαρακτηρίζεται 

ως «πραγματικού χρόνου» (real time – rtCGM) και ένα δεύτερο 

είδος που  αφορά τις «κατά διαστήματα σάρωσης» συσκευές 

(intermittently scanned),  γνωστές και ως τεχνολογία «flash»6. 

Τα συστήματα rtCGM είναι εμπορικά διαθέσιμα από το 2005, 

αποτελούνται από 3 τμήματα, έναν αναλώσιμο, περιορισμένης 

διάρκειας χρήσης, αισθητήρα, ο οποίος τοποθετείται κάτω από 

το δέρμα στον υποδόριο ιστό, έναν διαβιβαστή (καλώδιο) που 

συνδέεται στον αισθητήρα και έναν δέκτη που εμφανίζει και 

αποθηκεύει τις πληροφορίες. Δίνονται συνεχώς και σε πραγ-

ματικό χρόνο οι τιμές και απεικονίζεται η γραφική παράσταση, 

υπάρχει καταγραφή της αυξητικής ή μειωτικής τάσης, ρυθμι-

ζόμενος συναγερμός (alarm), στοιχεία τα οποία σε ορισμένα 

μοντέλα είναι διαθέσιμα και στους φροντιστές με σύστημα τη-

λεμετάδοσης. Ο αισθητήρας στα real time μοντέλα παραμένει 

στο διαβητικό ασθενή 6-7 ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα πρέ-

πει να τοποθετηθεί καινούριος. Γίνεται  μέτρηση ανά 5 λεπτά 

και απαιτείται βαθμονόμηση της λειτουργίας του (ρύθμιση/

καλιμπράρισμα) τουλάχιστον 2 φορές ημερησίως ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά  της κάθε συσκευής. Για τη βαθμονόμηση 

αυτή απαιτείται τριχοειδικό αίμα από το δάκτυλο6. Ο χρήστης 

θα πρέπει να  πραγματοποιεί τον αναγκαίο αριθμό μετρήσεων 

κατά τη διάρκεια του 24ώρου, οι  τιμές των οποίων χρησι-

μοποιούνται από το σύστημα για τη λεγόμενη βαθμονόμηση.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το σύστημα CGM δεν υποκαθιστά 

πλήρως την  ανάγκη για τριχοειδική μέτρηση της γλυκόζης7.

Τα συστήματα rtCGM έχουν υπάρξει αποτελεσματικά τόσο 

σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με ΣΔ τύπου Ι, είτε χρησιμοποι-

ούν αντλία ινσουλίνης, είτε κάνουν υποδόρια ένεση ινσουλίνης, 

βελτιώνοντας τις τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 

και μειώνοντας τον αριθμό  των υπέρ και υπογλυκαιμικών κρί-

σεων. Ανάλογα αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε δια-

βητικούς τύπου ΙΙ8.

Τα συστήματα τεχνολογίας flash κυκλοφορούν από το 

2014. Πραγματοποιούν μέτρηση κάθε λεπτό, για να ενημερω-

θεί όμως ο ασθενής για την τιμή αυτή θα πρέπει να πραγματο-

ποιήσει μία σάρωση (επαφή της συσκευής με τον αισθητήρα). 

Ο αισθητήρας παραμένει στον ασθενή 10-14 ημέρες (ανάλογα 

με τον κατασκευαστή) και μπορεί να εξασφαλίσει τις τιμές για 

το διάστημα αυτό με την προϋπόθεση ότι γίνεται μία σάρωση 

τουλάχιστον ανά 8 ώρες. Ο αισθητήρας μπορεί να καταγράψει 

και να μεταδώσει τιμές για  εύρος χρόνου 8 ωρών. Πέραν του 

8ώρου οι αρχικές τιμές του τελευταίου διαστήματος καταγρα-

φής διαγράφονται. Οι συσκευές της συγκεκριμένης τεχνολο-

γίας δεν απαιτούν βαθμονόμηση (ρύθμιση/καλιμπράρισμα), 

προτείνεται όμως στον ασθενή να πραγματοποιεί μία τριχοει-

δική μέτρηση σακχάρου όταν έχει τιμές υπέρ ή υπογλυκαιμίας6.

Η τεχνολογία flash έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες με δια-

βητικούς τύπου Ι αλλά και τύπου ΙΙ,  ενώ παρατηρήθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες διέκοψαν τη χρήση του σακχαρόμετρου μετά 

την εφαρμογή του συστήματος. Αρχικά πραγματοποιούσαν πε-

ρίπου 15 σαρώσεις ημερησίως αλλά στην πορεία ο αριθμός 

μειώθηκε. Σε διαβητικούς τύπου Ι, με χρήση  του συγκεκρι-

μένου συστήματος  καταγραφής για 6 μήνες, ο μέσος χρόνος 

υπογλυκαιμίας τους μειώθηκε κατά 38%, παρατηρήθηκαν  
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όμως μικρές μεταβολές στην γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη9.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια επιλο-

γής της καταλληλότερης συσκευής  για τον κάθε ασθενή, οι  

Adolfsson και συν6. προτείνουν τα ακόλουθα:

Σύστημα rtCGM (real time-πραγματικού χρόνου). Συστήνεται 

σε ασθενείς με:

‣ Ανάγκη εντατικού σχήματος ινσουλινοθεραπείας με αντλία ή 

υποδόρια ένεση.

‣ Υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας. 

‣ Μειωμένη αντίληψη της υπογλυκαιμίας.

‣ Συχνές νυχτερινές υπογλυκαιμίες

‣ Συχνές σοβαρές υπογλυκαιμίες

‣ Σοβαρή διακύμανση της γλυκόζης.

‣ Φόβο  υπογλυκαιμίας.

‣ Έντονη φυσική δραστηριότατα και κυρίως σε αθλητές αλλά 

και σε όσους έχουν πολύ έντονους ρυθμούς στην καθημερι-

νότητά τους.

‣ Αδυναμία ικανοποιητικής  ρύθμισης με σύστημα ενδιάμεσης 

σάρωσης.

‣ Ανάγκη στενού γλυκαιμικού ελέγχου 

Μικρότερη ηλικία που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη από ενή-

λικα. (γονείς, προσωπικό σχολείου και προπονητές αθλημάτων)

Το Σύστημα isCGM (τεχνολογία flash) προτείνεται σε:

‣ Ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου ΙΙ για 

σποραδική χρήση, ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

‣ Διαβητικούς τύπου ΙΙ στους οποίους δεν χορηγείται ινσουλίνη 

για σποραδική χρήση,  ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

‣ Διαβητικούς τύπου ΙΙ που δεν βρίσκονται σε εντατικό σχήμα 

ινσουλίνης, έχουν καλό γλυκαιμικό έλεγχο και επιθυμούν συ-

νεχή ή σποραδική παρακολούθηση για την αντικατάσταση των 

τρυπημάτων (τριχοειδικό έλεγχο).

‣ Διαβητικούς τύπου Ι ή ΙΙ σε ινσουλινοθεραπεία που επιθυμούν 

να παρακολουθούν τα επίπεδα γλυκόζης χωρίς χρήση συνα-

γερμών (alarm).

‣ Ασθενείς που πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο πολλές φο-

ρές ημερησίως π.χ. σε διαβήτη κύησης.

‣ Ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας αλλά που επιθυ-

μούν περισσότερο έλεγχο.

‣ Ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα για ένα σύστημα 

rtCGM, αλλά επιθυμούν προηγμένο γλυκαιμικό έλεγχο ή στην 

χώρα διαμονής τους προτείνεται ως πρώτη λύση ένα σύστημα 

isCGM6.

Εκτός από τα είδη των προαναφερόμενων συσκευών, άλλο 

ένα μοντέλο του οποίου τα δεδομένα καταγραφής προορίζο-

νται για χρήση από τον επαγγελματία υγείας είναι το  CGM – 

professional. Η συσκευή όμως αυτή δεν ενδείκνυται για χρήση 

από τον ίδιο τον ασθενή, δεν αποτελεί μέθοδο αυτοελέγχου. 

Δεν προβάλλει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, αλλά τις αποθη-

κεύει όπως π.χ. σε 24ωρη καταγραφή (holter) της αρτηριακής 

πίεσης ή του καρδιακού ρυθμού. Επίσης δεν  υπάρχει η δυνα-

τότητα παρέμβασης από τον ασθενή ώστε τα δεδομένα του να 

τροποποιούνται. Αυτό εξασφαλίζει μία αντικειμενικότερη εικό-

να στον θεράποντα σχετικά με την επίδραση των συνηθειών 

του ασθενή στην διακύμανση της γλυκόζης του. Η χρήση του 

προτείνεται κυρίως για την διερεύνηση της νυχτερινής υπο-

γλυκαιμίας ή μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας10.

Όταν εμφανίσθηκαν τα συγκεκριμένα συστήματα κατα-

γραφής (CGM-professional), προτάθηκε ότι μία περίοδος 3-6 

ημερών καταγραφής μπορεί να εξασφαλίσει στο θεράποντα 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθορισμό της θεραπεί-

ας και την παροχή πληροφοριών στον ασθενή, σχετικά με τη 

φαρμακευτική αγωγή, τη δίαιτα  και τον τρόπο ζωής. Η λογική 

της διάρκειας των 3-6 ημερών περιλαμβάνει και μία αντικει-

μενική θεώρηση ορισμένων ζητημάτων, όπως το κόστος ενός 

διαγνωστικού τέστ και η ευκολία στη χρήση από τον  ασθε-

νή. Πράγματι, στο διάστημα αυτό μπορούν να εξασφαλισθούν 

πληροφορίες που δεν μπορούν εύκολα να ερμηνευτούν από 

τις τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ή τις μεμονωμέ-

νες μετρήσεις με το σακχαρόμετρο9.

Τα περισσότερα μοντέλα αισθητήρων που είναι σήμερα δι-

αθέσιμα αξιοποιούν τη θεμελιώδη αρχή της ηλεκτροχημικής 

οξείδωσης της γλυκόζης. Σε αυτή την κατηγορία των συσκευ-

ών ένας εξαιρετικά μικρού μεγέθους αισθητήρας τοποθετείται 

υποδόρια στη βραχιόνια ή κοιλιακή χώρα και υπολογίζει το 

σήμα που παράγεται, μεταφέροντας πληροφορίες σχετικά με 

τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο διάμεσο υγρό, μέσα από μία 

διαδικασία βαθμονόμησης2.

Ο βιοαισθητήρας φέρει μία άνοδο από πλατίνα η οποία 

καλύπτεται από 3 μεμβράνες (κυτταρίνης, ενζυμική, υδαταν-

θρακούχο). Σε ένα πλέγμα από πλαστικό έχει τοποθετηθεί το 

ένζυμο οξειδάση της γλυκόζης με αποτέλεσμα την οξείδωσή 

της και την παραγωγή ηλεκτρονίων και ρεύματος11. 

Από τον αισθητήρα εξάγεται ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο 

τροποποιείται προκειμένου να εκφράζει τη συγκέντρωση της 

γλυκόζης. Για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται η μέθοδος των 

δύο σημείων. Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης (G) αυξάνεται 

από G1 σε G2 το ρεύμα Ι του αισθητήρα αυξάνεται από Ι1 σε 

Ι2. Η ευαισθησία του αισθητήρα (S) προκύπτει από το πηλίκο 

S=(I2-I1)/(G2-G1)12. 

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης έχουν 

συμβάλει σημαντικά στη ρύθμιση των διαβητικών, αλλά και 

στην περαιτέρω έρευνα για το ΣΔ. Με τη χρήση των συστη-

μάτων CGM έχει επιτευχθεί βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγ-

χου,13,9,14 της ποιότητας ζωής15,16 και μείωση των επιπλοκών 
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του ΣΔ17,18. 

Σε μία μετά ανάλυση 11 μελετών, σε ένα σύνολο 5.542 

διαβητικών τύπου ΙΙ διερευνήθηκε η δυνατότητα του CGM να 

βελτιώσει το γλυκαιμικό έλεγχο, το βάρος, τη φυσική δραστη-

ριότητα, ενώ διερευνήθηκε επίσης η αποτελεσματικότητα στον 

αυτοέλεγχο, την αποδοχή, την ικανοποίηση και την ανοχή στην 

παραμονή του αισθητήρα. Παρά τη μεγάλη ετερογένεια του 

δείγματος παρατηρήθηκε πως με τη χρήση του CGM επιτυγχά-

νεται μεγαλύτερη μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, 

του σωματικού βάρους και των προσλαμβανόμενων θερμίδων. 

Οι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το σύστημα συνεχούς κατα-

γραφής φάνηκε ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμμόρφωση 

με το ατομικό διαιτολόγιο και μάλιστα παρουσίασαν και αύξηση 

της φυσικής τους δραστηριότητας. Υψηλή συμμόρφωση με την 

εφαρμογή του αισθητήρα και με τη βαθμονόμηση (ρύθμιση/

καλιμπράρισμα) της συσκευής επίσης διαπιστώθηκε18. 

Συνεχής καταγραφή  και υπογλυκαιμία
Οι υπογλυκαιμικές κρίσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στους 

διαβητικούς τύπου 1.  Οι κλινικές συνέπειες της σοβαρής υπο-

γλυκαιμίας είναι γνωστές και περιλαμβάνουν επιδείνωση της 

οξείας εγκεφαλικής νόσου και δυνητικά επιπλοκές όπως, το έμ-

φραγμα μυοκαρδίου, τη νευρογνωστική δυσλειτουργία και την 

απώλεια της όρασης. Μάλιστα, η σοβαρή νυχτερινή υπογλυκαι-

μία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο κατά τη διάρκεια 

του ύπνου. Επιπρόσθετα, η ασυμπτωματική νυχτερινή μείωση 

της γλυκόζης μπορεί να προκαλεί διαταραχές του ύπνου, πρω-

ινούς πονοκεφάλους και χρόνιες διαταραχές της διάθεσης19. 

Η συχνότητα των υπογλυκαιμικών κρίσεων υπολογίζεται σε 

42-91 περιστατικά ανά ασθενή το χρόνο για τους διαβητικούς 

τύπου 1 και σε 20.3-44.4 περιστατικά ανά ασθενή το χρό-

νο για τους διαβητικούς τύπου ΙΙ20. Συνθήκες που συμβάλλουν 

στην εμφάνιση σοβαρής υπογλυκαιμίας είναι η ασυμπτωματική 

υπογλυκαιμία (η μειωμένη ικανότητα  αντίληψης της υπογλυ-

καιμίας) η οποία εμφανίζεται στο 20% των ασθενών μετά από 

μακροχρόνιο διαβήτη21 και η νυχτερινή υπογλυκαιμία22.

Αρκετές μελέτες έχουν  παρουσιάσει την αποτελεσματικό-

τητα της χρήσης των συστημάτων συνεχούς καταγραφής στην 

πρόληψη των κρίσεων αυτών. 

Στην μελέτη HYPO DE συμμετείχαν 149 διαβητικοί τύπου 

1 με συχνές και σοβαρές υπογλυκαιμίες. Χρησιμοποιήθηκε 

καταγραφή πραγματικού χρόνου (rt-CGM),  η οποία κατέδει-

ξε σημαντική μείωση των υπογλυκαιμιών, σε σχέση με ομάδα 

ελέγχου23. 

Στην μελέτη Gold-3, στην οποία συμμετείχαν 161 ενήλικες 

διαβητικοί τύπου 1, η συνεχής καταγραφή (rt CGM) μείωσε τις 

νυχτερινές αλλά και ημερήσιες υπογλυκαιμίες μετά από επαρκή 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με την παρακολού-

θηση των ενδείξεων πριν από το φαγητό , την άσκηση και τον 

ύπνο. Οι συμμετέχοντες μάλιστα εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην 

έγκαιρη διαπίστωση και διαχείριση της υπογλυκλαιμίας24.

 Η χρήση των CGM 
στους νοσηλευόμενους ασθενείς

Η υπεργλυκαιμία και ο διαβήτης αποτελούν σύνηθες φαινόμε-

νο στις παθολογικές και χειρουργικές κλινικές. Το 25% περί-

που των ασθενών που εισάγονται στα τμήματα αυτά έχει ήδη 

διαγνωσμένο ΣΔ τύπου ΙΙ και η πλειοψηφία αυτών θα χρεια-

στεί ρύθμιση με ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στο νοσηλευόμενο 

ασθενή και μπορούν να μεταβάλλουν εξαιρετικά γρήγορα τα 

επίπεδα της γλυκόζης του, όπως η μεταβολή των διατροφικών 

συνηθειών, η έλλειψη όρεξης, η μεταβολή του επιπέδου της 

νεφρικής λειτουργίας ανάλογα με το ισοζύγιο προσλαμβανομέ-

νων και αποβαλλομένων υγρών, καθώς και η χορήγηση φαρ-

μάκων π.χ. στεροειδών25. 

Συνεπώς η χρήση του CGM προτείνεται για την έγκαιρη δι-

απίστωση των παραπάνω αποκλίσεων. Στην έρευνα των Burt 

et al., 26 ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι αλλά και ΙΙ, που εισήχθησαν 

στο νοσοκομείο και ρυθμίσθηκαν με μία δόση βραδείας ινσου-

λίνης και 3 δόσεις ταχείας ινσουλίνης πριν από κάθε γεύμα, 

αποτέλεσαν τον υπό μελέτη πληθυσμό, στον οποίο τοποθετή-

θηκε αισθητήρας συνεχούς καταμέτρησης για 72 ώρες. Επίσης 

πραγματοποιούνταν έλεγχοι με σακχαρόμετρο 4 φορές ημερη-

σίως. Η μέση συγκέντρωση της γλυκόζης ημερησίως μεταξύ 

των δύο ειδών ελέγχου (CGM και σακχαρόμετρο) δεν διέφερε 

σημαντικά. Με το CGM καταγράφτηκαν συνολικά 88 μεταγευ-

ματικές υπεργλυκαιμίες. Με τη χρήση του σακχαρόμετρου δια-

πιστώθηκαν οι 61 από αυτές. Επίσης από τα 10 περιστατικά δι-

ακύμανσης της γλυκόζης σε επίπεδα κατώτερα των  4mmol/L 

με την τριχοειδική μέτρηση του σακχάρου ανιχνεύθηκε μόνο 

το 126.

 

Η χρήση της συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ)
Η υπεργλυκαιμία της οξείας φάσης (stress υπεργλυκαιμία), εμ-

φανίζεται στο 90% των ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ, 

ανεξάρτητα εάν προϋπήρχε διαβήτης ή όχι. Αυτή η μεταβολική 

διαταραχή αποτελεί μία νευροενδοκρινική απάντηση στη βαριά 

νόσο και προκαλείται από την αυξημένη γλυκονεογένεση και 

από την αύξηση της περιφερικής αντίστασης στην ινσουλίνη ως 

συνέπεια μιας περίπλοκης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αυ-

ξημένη έκκριση ρυθμιστικών ορμονών και κυτοκινών27. 
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Ο ορισμός του ιδανικού γλυκαιμικού ελέγχου στη ΜΕΘ 

υπήρξε στο παρελθόν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Κατά το 

1999 στην μελέτη NICE-SUGAR, αναφέρθηκε πως ο στενός 

γλυκαιμικός έλεγχος μεταξύ 81-108 mg/dl στη μονάδα εντα-

τικής θεραπείας, συσχετίσθηκε με υψηλότερο δείκτη θνητότη-

τας σε σχέση με έναν πιο ελαστικό στόχο (140-180mg/dl). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καθόρισαν τα όρια του 

γλυκαιμικού ελέγχου μεταξύ 140-180mg/dl, κάτι το οποίο σή-

μερα έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα νοσοκομεία ανά τον 

κόσμο28. Χαμηλότερες τιμές γλυκόζης ενέχουν κίνδυνο πρόκλη-

σης υπογλυκαιμίας. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι τόσο η 

υπεργλυκαιμία όσο και η υπογλυκαιμία επιδεινώνουν την έκ-

βαση των ασθενών29. Υπάρχουν βέβαια και ευνοϊκά δεδομέ-

να από έρευνες με χαμηλότερους γλυκαιμικούς στόχους, στις 

οποίες όμως έγινε εντατική προσπάθεια αποφυγής της υπο-

γλυκαιμίας25. 

Ο έλεγχος της γλυκόζης στις ΜΕΘ όταν πραγματοποιείται  

με τα συνήθη σακχαρόμετρα, ενδέχεται να παρουσιάζει απο-

κλίσεις από τις τιμές του βιοχημικού εργαστηριακού ελέγχου, 

καθώς τα σακχαρόμετρα  δεν έχουν σχεδιασθεί για τους ασθε-

νείς στις ΜΕΘ, δεδομένου ότι στους βαριά πάσχοντες μπορεί 

να υπάρχει σημαντική αναιμία ή υποξία27. Επίσης στις ΜΕΘ οι 

ασθενείς παρουσιάζουν μία άτυπη αντίδραση στη ρύθμιση της 

υπογλυκαιμίας, ενώ δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τα υπο-

κειμενικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας25. Επίσης οι υπογλυ-

καιμικές κρίσεις είναι συχνότερες όταν τα διαστήματα μεταξύ 

των μετρήσεως είναι μεγάλα και ένα ποσοστό έως και 15% 

υπογλυκαιμικών κρίσεων δεν ανιχνεύεται27. 

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής μπορούν να παρέχουν 

στενή παρακολούθηση και να συνεισφέρουν στην αύξηση του 

ποσοστού επίτευξης της τιμής γλυκοζης-στόχου. Σε μία μελέτη 

124 διασωληνωμένων ασθενών, η χρήση της συνεχούς κατα-

γραφής της γλυκόζης μείωσε τα ποσοστά των υπογλυκαιμιών 

κατά 9.9%, αν και υπάρχουν και μελέτες που δεν έχουν δια-

πιστώσει διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης υπογλυκαιμικών 

κρίσεων μεταξύ των ασθενών που παρακολουθούνται με τις 

κλασικές μεθόδους και αυτών που γίνεται συνεχής καταγρα-

φή. Οι συγκρίσεις βέβαια ανάμεσα στις μελέτες είναι δύσκολες 

λόγω τις μεγάλης ετερογένειας των πληθυσμών. Σε κάθε περί-

πτωση όμως απαιτείται περισσότερη έρευνα25. 

Σύμφωνα με την Amisha και συν. οι ασθενείς που προτείνονται 

για συνεχή καταγραφή στις ΜΕΘ είναι όσοι απαιτούν θεραπεία 

με ινσουλίνη και μάλιστα ενδοφλέβια, οι καρδιοχειρουργιοί 

ασθενείς, νεογνά, μεταμοσχευθέντες, όσοι λαμβάνουν κορτι-

κοστεροειδή, ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής ή ηπατικής 

ανεπάρκειας και ασθενείς με χειρουργική ή τραυματική εγκε-

φαλική βλάβη25.

Στις ΜΕΘ συνεχής καταγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και με τη χρήση ενδοαγγειακών συστημάτων που μεταφέρουν 

δείγμα αίματος αυτόματα κάθε 5-15 λεπτά σε έναν εξωτερι-

κό αισθητήρα. Το δείγμα μπορεί να προέρχεται από αρτηρία 

ή φλέβα,  (συνήθης είναι η χρήση ενός κεντρικού φλεβικού 

καθετήρα), κυμαίνεται από 0,3-1,6 ml και επιστρέφει και πάλι 

στην κυκλοφορία. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος 

είναι αρκετά ακριβής, χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στα 

χορηγούμενα υγρά από το συγκεκριμένο καθετήρα (απαγορεύ-

ονται οροί  Dextrose),  καθώς και στον κίνδυνο δημιουργίας 

θρόμβου30.

 

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες 
κατά τη νοσηλεία των ασθενών με σύστημα 

συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης.
Η χρήση του αισθητήρα CGM στην Ελλάδα δεν αποτελεί προς 

το παρόν νοσοκομειακή πρακτική. Μπορεί όμως να χρησιμο-

ποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς,  να χρησιμοποιείται δε ήδη 

από νοσηλευόμενους ασθενείς. Η εισαγωγή στο νοσοκομείο 

δεν αποτελεί αντένδειξη για τη συνέχιση της χρήσης του. O 

αριθμός ασθενών που χρησιμοποιούν συστήματα καταγραφής 

με ή χωρίς αντλία ινσουλίνης συνεχώς αυξάνει, κατά συνέπεια 

είναι πιθανό να εισάγονται στο νοσοκομείο ασθενείς που ήδη 

κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας από το σπίτι τους. Η  χρή-

ση της συσκευής μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και 

στο νοσοκομείο αποκλειστικά ή συμπληρωματικά εφόσον δεν 

υπάρχει αντένδειξη πχ σήψη, οιδήματα κ.α. Η αναγκαστική και 

αδικαιολόγητη αφαίρεση του αισθητήρα μπορεί να προκαλέσει 

τη δυσαρέσκεια του ασθενή και να αυξήσει το άγχος του25. 

Τοποθέτηση 
Η τεχνική της τοποθέτησης αλλά και το σημείο αυτής θα πρέπει 

να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνήθως ο αι-

σθητήρας είναι ενσωματωμένος με οδηγό, που αφαιρείται μετά 

την τοποθέτηση, για να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η 

σωστή  εφαρμογή. Η περιοχή της τοποθέτησης δεν περιορίζε-

ται μόνο στην κοιλιακή χώρα. Η βραχιόνια περιοχή ενδείκνυται 

επίσης στα περισσότερα μοντέλα31.  Έρευνες έχουν υποστη-

ρίξει την αξιοπιστία της μέτρησης και σε άλλες περιοχές (πχ 

γλουτιαία)32, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο 

για αισθητήρες τους οποίους ο ασθενής τοποθετεί σε όποιο 

σημείο θεωρεί ότι του παρέχει μεγαλύτερη άνεση. Για την το-

ποθέτηση στην κοιλιακή χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

(και ανάλογα με το μοντέλο), η απόσταση από τον ομφαλό (στις 

περισσότερες περιπτώσεις 2 ίντσες), η απόσταση από το ση-

μείο τοποθέτησης της αντλίας ινσουλίνης (1-2 ίντσες ανάλογα 

τον κατασκευαστή) ή τα σημεία όπου πραγματοποιούνται ενέ-
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σεις ινσουλίνης (και πάλι 1-3 ίντσες ανάλογα). Η άσκηση πίεσης 

επάνω στον αισθητήρα θα πρέπει να αποφεύγεται, επομένως 

είναι ακατάλληλα τα σημεία όπου εφαρμόζονται ζώνες (πχ ορ-

θοπεδικές ή ρούχων). Η αποφυγή πίεσης επί του αισθητήρα ή 

η έξοδος αυτού κατά τον ύπνο υποδεικνύουν την ανάλογη το-

ποθέτηση. Όσον αφορά την κατάσταση του δέρματος, αποφεύ-

γεται η τοποθέτηση σε ουλώδεις περιοχές, σε σημεία με δερ-

ματικό ερεθισμό, σκλήρυνση ή δερματοστιξία, καθώς επίσης και 

σε οστέινες προεξοχές ή σε αρθρώσεις με μεγάλη κάμψη33,34.  

Στους νοσηλευόμενους ασθενείς και κυρίως στους βαριά 

πάσχοντες το σημείο εφαρμογής θα πρέπει να αξιολογείται για 

τυχόν οίδημα, νέκρωση, αγγειόσπασμο, ισχαιμία καθώς μπορεί 

υπό τις συνθήκες αυτές να υπάρχει αναξιόπιστο αποτέλεσμα25. 

Βαθμονόμηση του μετρητή 

Η βαθμονόμηση (ρύθμιση/καλιμπράρισμα) του μετρητή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία της 

μέτρησης και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες35. Τα μοντέλα τεχνολογίας flash δεν 

χρειάζονται βαθμονόμηση6, σε αντίθεση με τις real time συ-

σκευές, κατά τη χρήση των οποίων  θα πρέπει να λαμβάνει 

χώρα μέτρηση με χρήση τριχοειδικού αίματος από το δάκτυλο 

τόσες φορές το 24ωρο όσες απαιτεί το χρησιμοποιούμενο μο-

ντέλο. Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται σε χρονική στιγμή κατά 

την οποία θεωρητικά η γλυκόζη βρίσκεται σε σταθερή κατά-

σταση, δεν έχει δηλαδή χορηγηθεί προσφάτως τροφή ή ινσου-

λίνη36. Η μέτρηση με τριχοειδικό αίμα μετά από σκαρίφημα του 

δακτύλου θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά, αποφεύ-

γοντας  κατά το δυνατό, όλους τους παράγοντες που μπορούν 

να την επηρεάσουν, καθώς οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για 

τη βαθμονόμηση του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 

πρώτη ημέρα της εφαρμογής του αισθητήρα μπορεί να υπάρ-

χει μεγαλύτερη απόκλιση από τις πραγματικές τιμές37.

Χορήγηση φαρμάκων.
Παρά το γεγονός ότι οι αισθητήρες έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα, 

υπάρχει ένας αριθμός φαρμάκων που μπορούν να επηρεά-

σουν την λειτουργία τους. Η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη) 

είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο που μπορεί να 

προκαλέσει στον αισθητήρα μία υπερεκτίμηση της γλυκόζης. 

Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος υπερδοσολογίας ινσουλίνης εάν η 

ένδειξη χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της δόσης της.  Οι 

ασθενείς που φέρουν αισθητήρα καταγραφής θα πρέπει να 

σταματούν την εφαρμογή του εάν απαραιτήτως τους χορη-

γείται ακετανιμοφαίνη25. Εάν η χρήση του αισθητήρα κρίνεται 

απαραίτητη, θα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά η χορήγησή 

της και σε περίπτωση που ληφθεί από τον ασθενή θα πρέπει να 

μην ληφθούν υπόψη οι μετρήσεις κατά τη διάρκεια της δράσης 

της (4-8 ώρες). Επίσης απαιτείται έλεγχος όλων των σκευα-

σμάτων που λαμβάνει ο ασθενής διότι ενδέχεται να περιέχουν 

παρακεταμόλη συνδυαστικά με άλλη ουσία37. 

Εκτός από την παρακεταμόλη, επίδραση στην ευαισθησία του 

αισθητήρα φαίνεται να έχουν επίσης η λισινοπρίλη, η σαλβου-

ταμόλη, η ατενολόλη38. Επιπροσθέτως, η παρουσία, μαλτόζης, 

ασκορβικού οξέως, ντοπαμίνης, μαννιτόλης, ηπαρίνης, ουρικού 

και σαλικιλικού οξέος φαίνεται ότι επηρεάζουν την ακρίβεια της 

μέτρησης25,39,40,41. 

Ο ενδιάμεσος χρόνος.
Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής μετρούν τη γλυκόζη στο 

διάμεσο ιστό και δεν πρόκειται για την τιμή της γλυκόζης του  

πλάσματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε απόκλιση μέχρι 

και 21% μεταξύ των δύο προαναφερθέντων τιμών, η οποία 

μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη σε συνθήκες υπογλυκαιμίας 

ή ταχείας αυξομείωσης7. Αυξανόμενα επίπεδα γλυκόζης αντα-

νακλώνται πρωτίστως στο τριχοειδικο αίμα.  Επίσης η μείω-

ση των επιπέδων της γλυκόζης μετά τη χορήγηση ινσουλίνης 

μπορεί να επηρεασθεί από την ύπαρξη (τυχαίας) μεγαλύτερης 

ευαισθησίας απέναντι στην ινσουλίνη στο συγκεκριμένο σημείο 

ιστού που τοποθετήθηκε ο αισθητήρας42. 

Παιδιατρικοί ασθενείς.
Η χρήση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής της γλυκό-

ζης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στους παιδιατρικούς ασθενείς, 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Στα πολύ μικρά 

παιδιά η προσφερόμενη επιφάνεια του σώματος ενδέχεται να 

είναι περιορισμένη, ειδικά εάν γίνονται και υποδόριες ενέσεις 

ινσουλίνης. Επίσης στα μικρά παιδιά μπορεί να υπάρχει μειω-

μένη συνεργασία ή ακόμη και να συμβαίνει ατυχηματική αφαί-

ρεση του αισθητήρα λόγω της έντονης δραστηριότητας. Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του CGM συνίστανται κυρίως στην 

έγκαιρη διαπίστωση της υπογλυκαιμίας και στον περιορισμό 

των επώδυνων σκαριφισμών37.

Βαριά πάσχοντες.
Στους νοσηλευόμενους και κυρίως στους βαριά πάσχοντες 

υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

την ακρίβεια της μέτρησης, όπως η υποξαιμία, η αγγειοσύσπα-

ση, το οίδημα25 και η σηπτική κατάσταση43.  Επίσης μπορεί να 

είναι δύσκολη η βαθμονόμηση  του συστήματος σε ασθενείς 

σε βαριά κατάσταση με πολλές επιπλοκές. Θα πρέπει να ση-

μειωθεί ότι ένα ακατάλληλο δείγμα τριχοειδικού αίματος π.χ. 

από μια οιδηματική ή υποξαιμική περιοχή θα έχει ως αποτέ-

λεσμα μη ακριβή βαθμονόμηση του συστήματος. Η επίδραση 
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της κετοξέωσης και της γαλακτικής οξέωσης δεν έχουν ακόμη 

μελετηθεί. Επίσης η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται κατά 

τη διάρκεια μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας44.  

H ακρίβεια του  υποδόριου συνεχή καταγραφέα γλυκόζης 

μπορεί επίσης να επηρεασθεί από τη συσσώρευση προϊόντων 

ιστικού μεταβολισμού (biofilm)25, αλλά και από την πρόκληση 

διαφόρου βαθμού τραύματος κατά την εισαγωγή του αισθη-

τήρα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φλεγμονώδους αντίδρα-

σης τοπικά. Η ακρίβεια τέλος, μεταβάλλεται από την παρουσία 

πρωτεολυτικών ενζύμων και ελεύθερων ριζών31.

Η αξιοπιστία των μετρήσεων δε φαίνεται να επηρεάζεται από 

την νορ-επινεφρίνη, από την αιτιολογία της εισαγωγής στο 

νοσοκομείο (παθολογικός ή χειρουργικός ασθενής), από τον 

καρδιοχειρουργικό κίνδυνο, ή από το σημείο εισαγωγής του 

αισθητήρα27.

Παρακολούθηση – επιπλοκές.
Η εισαγωγή και παραμονή του αισθητήρα είναι γενικά καλά 

ανεκτή από τους ασθενείς. Μικρές επιπλοκές, αν και σπάνια, 

επιβάλλουν τον έλεγχο του σημείου εισαγωγής κατά τη διάρ-

κεια αλλά και μετά την αφαίρεση του αισθητήρα. Ελάχιστος πό-

νος, μικρή αιμορραγία και αιμάτωμα, ερυθρότητα και κνησμός 

έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία16. Η χρόνια χρήση αισθη-

τήρων σε παιδιά έχει αναφερθεί πως μπορεί να προκαλέσει 

δερματικές αντιδράσεις, αλλά απαιτείται περεταίρω έρευνα45. 

Μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι τα συστήματα συνεχούς κατα-

γραφής μπορούν να μειώσουν το φόρτο εργασίας του νοση-

λευτικού προσωπικού στις ΜΕΘ, καταδεικνύοντας τη δαπάνη 

χρόνου που απαιτείται για τη μέτρηση με το κλασικό σακχα-

ρόμετρο. Στην έρευνα της Aragon (2006), ο μέσος χρόνος για 

την πραγματοποίηση μιας μέτρησης γλυκόζης με σκαρίφη-

μα στο δάκτυλο και υπολογισμού της δόσης της ινσουλίνης, 

προσδιορίσθηκε στα 4,72 λεπτά. Οι μεγαλύτεροι από τους 

χρόνους που κατέγραψε αυτή η έρευνα οφείλονταν σε τεχνικά 

προβλήματα της συσκευής ή στην  αναζήτηση αυτής, ενώ οι 

μικρότεροι χρόνοι οφείλονταν σε παράλειψη πχ της υγιεινής 

των χεριών ή της χρήσης γαντιών.  Επομένως σε ασθενείς που 

απαιτούν ωριαίο γλυκαιμικό έλεγχο θα πρέπει να δαπανώνται 

περίπου 2 ώρες καθημερινά για τον έλεγχο της γλυκόζης46. 

Συμπεράσματα
Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης παρέχουν τη 

δυνατότητα μιας σχολαστικότερης παρακολούθησης της μετα-

βλητότητας της γλυκόζης, με σκοπό την πρόληψη των επιπλοκών 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διαβητικών. Πράγματι 

η 20ετής περίπου χρήση τους, φαίνεται πως έχει συμβάλλει στα 

παραπάνω, μειώνοντας τις υπογλυκαιμικές αλλά και υπεργλυκαι-

μικές κρίσεις, καθώς και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Το περιεχόμενο όμως της θεραπευτικής προσέγγισης του 

κάθε ασθενούς θα πρέπει να είναι πλήρως εξατομικευμένο, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του αλλά και στην προσωπικό-

τητά του. Η χρήση σχολαστικών μεθόδων παρακολούθησης 

ενδεχομένως δεν αποτελεί πλεονέκτημα για όλους τους ασθε-

νείς. Οι συναγερμοί και οι προειδοποιήσεις θα μπορούσαν να 

αυξήσουν το  άγχος, κυρίως στους διαβητικούς με μικρή ηλικία. 

Είναι εξαιρετικής σημασίας η ορθή εκτίμηση της αναγκαιότητας 

για χρήση ενός συστήματος συνεχούς καταγραφής, έτσι ώστε 

αυτό  να βελτιώνει ταυτόχρονα τη ψυχολογία του ασθενή και 

την ικανότητά του για αυτοδιαχείριση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την μεγάλη τεχνολογική πρό-

οδο, η χρήση του σακχαρόμετρου εξακολουθεί να είναι απα-

ραίτητη, είτε για τη βαθμονόμηση, είτε για την επιβεβαίωση 

των ακραίων τιμών. 

Το κόστος, αποτελεί επίσης εμπόδιο στην ευρεία  χρήση 

των συστημάτων συνεχούς καταγραφής. Στην Ελλάδα γίνεται 

προσπάθεια για κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία και πώλη-

ση των αισθητήρων στα φαρμακεία, ενώ η παραγγελία τους  

κατά διαστήματα υποβάλλεται σε περιορισμό λόγω μειωμένης 

εισαγωγής των αναλώσιμων αυτών συσκευών. Επίσης δεν 

αποτελεί νοσοκομειακή πρακτική, παρά την αναγκαιότητα σχο-

λαστικής παρακολούθησης των βαριά πασχόντων και την ελάτ-

τωση του φόρτου εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η ευμάρεια της επο-

χής, έχει σχετιστεί με τον αυξημένο επιπολασμό του σακχαρώ-

δη διαβήτη. Ταυτόχρονα η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη 

υποστηρίζει σημαντικά τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθε-

νών με απώτερο στόχο το τεχνητό πάγκρεας. 
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