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IZVLEČEK 

Sladkorna bolezen ogroža več kot 200 milijonov ljudi na svetu, med njimi jih 5 % potrebuje inzulin takoj, ko 
zbolijo. V tem primeru govorimo o sladkorni bolezni tipa 1. ocenjujemo, da je v Sloveniji približno 130.000 
ljudi s sladkorno boleznijo in med njimi 5.000 posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1. Za sladkorno 
boleznijo tipa 1 največkrat zbolijo mladi ljudje, med njimi prevladujejo otroci in mladostniki. Prav število 
na novo odkritih otrok s sladkorno boleznijo pa v zadnjih 50 letih strmo narašča. Dobro vodenje sladkorne 
bolezni je izjemnega pomena, saj s primerno glikemijo oziroma z dobro dolgoročno presnovno urejenostjo 
sladkorne bolezni lahko odložimo pozne zaplete sladkorne bolezni v različnih starostnih obdobjih. Dobro 
vodenje sladkorne bolezni danes omogočajo inzulinske črpalke s sodobnimi hitro delujočimi inzulinskimi 
analogi, ki postajajo nepogrešljiv pripomoček,vse bolj pa se uveljavljajo tudi sistemi za nepretrgano merjenje 
sladkorja v medceličnini. Sisteme za nepretrgano merjenje sladkorja v medceličnini smo pričeli uporabljati 
leta 2000, ko so bili predvsem izobraževalni pripomoček za poučevanje zdravstvenega tima ter staršev in 
otrok ob pričetku zdravljenja z inzulinsko črpalko, ob slabi presnovni urejenosti ali težavah pri vodenju 
sladkorne bolezni doma. V desetih letih uporabe so sisteme za kontinuirano merjenje krvnega sladkorja v 
medceličnini nenehno izpopolnjevali. Tako smo s sistema, ki je omogočal vpogled v krivuljo gibanja sladkor-
jev le preko računalnika, prešli na odprt sistem, ki bolniku omogoča neprestani vpogled v gibanje vrednosti 
krvnega sladkorja na ekranu sprejemnika. 
Ključne besede: otroci, sladkorna bolezen tipa 1, kontinuirano merjenje krvnega sladkorja v medce-
ličnini, senzor, pozni zapleti, presnovna urejenost.

ABSTRACT

Around the world more than 200 million people suffer from diabetes and around 5 % of them require insulin 
immediately. These have diabetes mellitus type 1. Around 130,000 people have diabetes in Slovenia, 5,000 
of whom have diabetes type 1. Most of the patients with type 1 diabetes are young, most being children and 
adolescents. The number of children with newly-diagnosed diabetes is rapidly increasing. In recent decades 
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children are being diagnosed at a younger age. Strict metabolic control is extremely important for the delay 
of late complications of diabetes. Insulin pumps, modern insulin analogues and continuous glucose moni-
toring systems can help us to achieve this goal in a large group of patients. Systems for continuous glucose 
monitoring were first used in the University Children’s Hospital, Department of Endocrinology, Diabetes and 
Metabolic diseases in 2000. The system was a teaching tool for the diabetic team, parents and children when 
introducing a new pump, in cases of bad metabolic control or difficulties in managing diabetes at home. In 
the early years the system was closed to the patient, the results being downloaded and seen on the computer, 
but modern systems offer real time data, which are constantly seen on the receiver’s screen. 
Key words: children, type 1 diabetes, continuous blood glucose monitoring, sensor, late complications, 
metabolic control.

UVOD

Sladkorna bolezen na svetu ogroža že več kot 200 
milijonov ljudi; približno 5 % bolnikov potrebuje 
inzulin že takoj, ko zbolijo (1). To obliko sladkorne 
bolezni imenujemo sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1). 
Za sladkorno boleznijo tipa 1 največkrat zbolijo 
mladi ljudje, med njimi pa prevladujejo otroci in 
mladostniki. Prav število na novo odkritih otrok s 
sladkorno boleznijo v zadnjih 50 letih strmo narašča 
(2, 3).

Opažamo, da se znižuje tudi starostna meja, saj pogo-
steje zbolijo prav otroci, mlajši od 6 let. V letu 2010 
smo na Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani 
sprejeli 60 otrok z na novo odkrito sladkorno bole-
znijo. Pojavnost sladkorne bolezni se iz leta v leto 
povečuje, in sicer v povprečju za 3,77 % na leto (4). 

SBT1 ali od inzulina odvisno sladkorno bolezen 
uvrščamo med pogostejše motnje žlez z notranjim 
izločanjem, ki se pojavijo v otroštvu. SBT1 je avto-
imunska bolezen, ki prizadene celice beta trebušne 
slinavke in povzroča moteno presnovo krvnega 
sladkorja, maščob in beljakovin. V Sloveniji zaradi 
SBT1 na Pediatrični kliniki v Ljubljani obravnavamo 
približno 700 otrok, mladostnic in mladostnikov ter 
študentov do 25. leta iz vse Slovenije (5). 

Bolniki se lahko že na samem začetku bolezni 
soočijo z življenje ogrožajočim stanjem, diabetično 
ketoacidozo (DKA), ki se lahko kasneje ob slabi 

presnovni urejenosti in opuščanju samokontrole tudi 
ponovi. Večina bolnikov se najbolj boji nevarnosti 
težke hipoglikemije s krči in z nezavestjo. Desetletja 
kasneje bolnike ogrožajo še t. i. pozni zapleti bolezni, 
kot so diabetična retinopatija, nefropatija in periferna 
ter avtonomna nevropatija. Bolniki s SBT1 imajo 
dolgoročno večje tveganje za srčno-žilne bolezni. 
Pogostost poznih zapletov SBT1 je večja pri dolgo-
letni slabi presnovni urejenosti, tj. ob visokih vredno-
stih krvnega sladkorja (5).

Zdravljenje SBT1 med drugim obsega tudi redno 
odmerjanje inzulina z mehanskimi injektorji štiri- 
do šestkrat dnevno. V zadnjih desetletjih v razvitih 
državah vedno pogosteje uporabljamo inzulinske 
črpalke, s katerimi dovajamo inzulin v podkožje, 
bodisi v obliki bolusov ali nepretrgano s pomočjo 
bazalnih odmerkov. Za dobro presnovno urejenost 
je izrednega pomena, da redno merimo vrednost 
krvnega sladkorja, tudi šest- in večkrat dnevno. 
Enako pomembna sta upoštevanje načel varovalne 
prehrane in redna telesna dejavnost (6). Sistem za 
nepretrgano merjenje sladkorja v medceličnini v 
zadnjih letih omogoča še natančnejši vpogled v 
nihanja krvnega sladkorja ter hitrejše in ustreznejše 
odločanje glede prilagoditev odmerka inzulina ali 
prehrane trenutnim razmeram (7).

ZGODOVINSKI PREGLED

V letu 2000 smo na Kliničnem oddelku za endokri-
nologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične 
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klinike v Ljubljani v vodenje sladkorne bolezni 
prvič vključili tudi sistem za nepretrgano mer-
jenje sladkorja v medceličnini »CGMS®« (angl. 
countinous glucose monitoring system, MiniMed 
Medtronic®). Otrok s SBT1 in njegova družina ter 
zdravstveno osebje še niso imeli vpogleda v trenu-
tne meritve sladkorja, zato smo analizo opravili po 
5 dneh s pomočjo posebnega računalniškega pro-
grama (8).

Meritve vrednosti sladkorja v medceličnini so pote-
kale v petminutnih presledkih. Shranili smo jih v 
elektronskem spominu in omogočili odčitavanje 
vrednosti krvnega sladkorja preko računalnika.

V letu 2005 je bil naš oddelek eden redkih centrov 
za diabetes v Evropi in svetu, vključen v raziskavo 
»Guardian« (Guardian, Medtronic®). To je tako 
za nas kot tudi za bolnike pomenilo, da smo se 
začeli učiti, kako pregledovati množico informacij 
na nezastrtem ekranu merilnika za neprekinjeno 
merjenje sladkorja v medcelični tekočini. Sistem 
Guardian smo vključili v klinično rabo in omogo-
čili njegovo uporabo bolnikom z izrazitimi nihanji 
vrednosti krvnega sladkorja, ki vzrokov za nihanja 
niso uspeli prepoznati ali jih razrešiti (9).

V letu 2006 sta prvi dve deklici s sladkorno boleznijo 
začeli uporabljati inzulinsko črpalko z integrira-
nim sistemom za neprekinjeno merjenje sladkorja v 
medcelični tekočini. Prvi oddajnik je bil velik in za 
bolnika pogosto moteč, a so bile informacije, ki so jih 
starši lahko prebrali na ekranu, neprecenljive. Zlasti 
so pomembni alarmi, ki so se sprožili ob previsoki ali 
prenizki vrednosti krvnega sladkorja, ter ena ali dve 
puščici ob številki, ki sta označevali hitrost padanja 
ali naraščanja vednosti krvnega sladkorja. 

Število uporabnikov tega sistema je kljub visokim 
stroškom, ki so ga imeli starši, v naslednjih letih 
naglo naraščalo Najpogosteje so sistem uporabljali 
starši majhnih otrok, pri katerih so bila nihanja 
vrednosti krvnega sladkorja neprepoznavna, strah 
pred pojavom težke oblike hipoglikemije s krči pa 
največji. 

V tem času smo dobili tudi nov oddajnik MiniLink®, 
ki je bil veliko manjši od prejšnjega. Hkrati z upo-
rabo tega komercialno dosegljivega sistema smo 
v kliničnih raziskavah preizkusili tudi druge, kot 
so Navigator® (Abbott), DexCom® in GlucoDay® 
(Menarini).

Prelomni dogodek je bila sprememba Pravilnika 
o uporabi tehničnih pripomočkov Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje (ZZZS) (Ponovna vloga za 
nadaljevanje zdravljenja sladkorne bolezni s sen-
zorjem za kontinuirano merjenje glukoze s spre-
membami in z dopolnitvijo Pravil obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja, objava v Uradnem listu RS 
številka 88/2009) v letu 2010. V pravilih je bilo 
prvič zapisano, da so otroci do 6. leta, nosečnice 
in posamezniki s SBT1 ter težkimi oblikami hipo-
glikemije upravičeni do uporabe sistema za nepre-
trgano merjenje sladkorja v medceličnini. Stroške 
pripomočka povrne ZZZS. Tako so številne družine 
pričele uporabljati sistem za neprekinjeno merje-
nje sladkorja v medceličnini, ki je bil sicer zaradi 
velikih stroškov za njih nedosegljiv. V letu 2010 
je takšen sistem nepretrgano uporabljalo približno 
50 družin majhnih otrok, kot samoplačniki pa še 
približno 30 družin starejših otrok.

SISTEM ZA NEPREKINJENO MERJENJE

Sistem za neprekinjeno merjenje krvnega sladkorja 
sestavljajo trije deli. 

1.  Oddajnik MiniLink® je majhna naprava, ki jo 
povežemo s senzorjem za merjenje sladkorja, 
ki je vstavljen v telo. Ko je oddajnik povezan 
s senzorjem, ga samodejno zažene ter redno 
zbira podatke o vednosti glukoze v medceličnini 
in jih brezžično prenese v inzulinsko črpalko 
ali Guardian®. Baterijo oddajnika MiniLink® 
moramo pred prvo uporabo sistema popolnoma 
napolniti, kar lahko traja tudi osem ur, nato pa jo 
polnimo po vsaki uporabi senzorja. V povprečju 
polnjenje traja 10–15 minut; toliko časa pa pora-
bimo tudi, da odstranimo stari senzor, pripravimo 
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novega in ga vstavimo v telo. Oddajnik polnimo 
s posebnim baterijskim polnilnikom MiniLink®. 

Ker je oddajnik izjemno majhen, moramo posebno 
pozornost posvetiti pravilnemu shranjevanju, saj je 
nevarno, da ga že po prvi uporabi nehote zavržemo 
skupaj z uporabljenim senzorjem. 

2.  Senzor deluje encimsko in vsebuje encim gluko-
zno oksidazo. Sestavljen je iz sterilne upogljive 
elektrode, ki vsebuje encim, zaščiten pa je s 
poliuretanskim polimerom. Vrednost sladkorja se 
analizira na deset sekund ter kot električni signal 
potuje v sprejemnik. Sprejemnik vrednosti slad-
korja analizira in izračunava povprečne vrednosti 
sladkorja v medceličnini. 

Senzorje moramo hraniti na primerni temperaturi. 
Najbolj stabilno delujejo, če jih hranimo v hladilni-
ku. Vsaj 10 do 15 minut pred predvideno vstavitvijo 
vzamemo senzor iz hladilnika, da se segreje na 
sobno temperaturo. Tako je vstavitev manj boleča, 
senzor pa bolje deluje. Senzor vstavimo v podkožno 
maščevje s posebno sprožilno napravo. Takoj po 
vstavitvi iz senzorja izvlečemo vodilo – kovinsko 
iglo.

3.  Sprejemnik je lahko inzulinska črpalka ali pa 
druga oblika sprejemnika za neprekinjeno merje-
nje krvnega sladkorja v medceličnini. V črpalko 
moramo vnest iidentifikacijsko številko oddaj-
nika, nato pa oddajnik in senzor povežemo. V 
črpalki ali sprejemniku za neprekinjeno merjenje 
sladkorja je nameščen program za zagon senzor-
ja, ki ga moramo aktivirati. Na ekranu sprejemni-
ka ob pritisku na gumb vidimo trenutno vrednost 
krvnega sladkorja v medceličnini, grafični prikaz 
gibanja vrednosti sladkorja v zadnjih treh do šti-
riindvajsetih urah ter puščice, ki nas opozarjajo 
na trend gibanja vednosti sladkorja. Zvočni alarm 
opozarja, da vrednost krvnega sladkorja hitro 
narašča ali pada oziroma se približuje mejam, 
ki smo jih nastavili. Črpalka Paradigm Veo® 
(Medtronic) ima poseben alarm, ki nas opozo-
ri, da je vrednost krvnega sladkorja zelo nizka, 

zaradi česar je potreben odklop črpalke oziroma 
začasni bazalni odmerek, s katerim prekinemo 
dovod inzulina za 30 do 60 minut. Nastavitve 
alarmov določi diabetolog, kasneje pa jih po 
posvetu z zdravstvenim timom lahko spreminja 
tudi družina sama.

Umerjanje senzorja (kalibracija) je postopek, s 
katerim izmerjene vrednosti krvnega sladkorja z 
merilnikom sladkorja vnesemo v črpalko ali spre-
jemnik za neprekinjeno merjenje sladkorja po kon-
čani inicializaciji (začetnem zagonu sistema), tj. v 
povprečju po dveh urah. Na ta način v računalniški 
program črpalke ali sistema vnesemo informacijo 
o vrednosti krvnega sladkorja v krvi, ki je neko-
liko drugačna od vrednosti krvnega sladkorja v 
medceličnini. Za kalibracijo uporabljamo vedno 
isti merilnik, najsodobnejši pa izmerjeno vrednost 
samodejno prek infrardeče povezave prenesejo v 
črpalko ali sistem za neprekinjeno merjenje slad-
korja. Umerjanje senzorja moramo opraviti dve uri 
po zagonu senzorja, potem pa v povprečju vsakih 
12 ur (7).

Profesionalni sistem CGM

Poleg široke uporabe odprtega sistema CGM je 
od lanskega leta na voljo tudi nov profesionalni 
sistem CGM, s katerim lahko ocenimo nihanja 
vrednosti krvnega sladkorja, ko ne želimo, da bi 
bolnik v nihanja posegal. Sistem, ki je trenutno na 
razpolago poleg starejšega sistema CGMS GOLD® 
(Medtronic), se imenuje iPRO® (Medtronic). Gre 
za majhen pripomoček, ki je po videzu enak napravi 
Minilink®, le da ima oznako iPRO. Sistem upora-
bljamo na izedno peprost način, saj po vstavitvi 
senzorja v podkožje in povezavi z sprejemnikom 
ne zahteva umerjanja. Potrebne so le redne meritve 
vrednosti krvnega sladkorja v določenih časovnih 
razdobjih, umerjanje in prilagoditev krivulje pa se 
avtomatsko uredita po odčitanju sprejemnika in 
merilnika krvnega sladkorja v poseben računalni-
ški program, ki je dostopen na medmrežju. Sistem 
uporabljamo pri otrocih in mladostnikih s sladkorno 
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boleznijo tipa 2, cistično fibrozo ter pri sumu na 
steroidni diabetes. Uporabljamo ga lahko v bolni-
šnici ali ambulanti, celotni postopek analiziranja 
vrednosti krvnega sladkorja pa poteka 6 dni. Sistem 
tako kot ostali opravi 288 meritev vrednosti krvne-
ga sladkorja dnevno.

ocena gibanja vrednosti krvnega sladkorja, 
alarmi in napotki za varno uporabo

Analizo odčitavanja rezultatov, ki jih podajajo sis-
temi za nepretrgano merjenje sladkorja, omogočajo 
posebni programi. Iz odčitka lahko razberemo:
• Povprečno izmerjeno vrednost krvnega sladkorja 

v celotnem obdobju ali enem dnevu;
• Število meritev v prenizkem območju;
• Število meritev v previsokem območju;
• Število in čas alarmov;
• Krivuljo gibanja vrednosti sladkorja v posame-

znem dnevu;
• Sumarni prikaz gibanja vrednosti sladkorja;
• Analizo posameznih obdobij dneva (noč, posa-

mezni obroki).

Izjemnega pomena so tudi posamezni alarmi, ki 
opozarjajo bodisi na težave pri delu s senzorjem ali 
na nihanja vrednosti sladkorja. Pomenijo naslednje:
• Potrebno je umerjanje: alarm »kal zdaj« nas opo-

zori, da moramo posodobiti meritev senzorja. 
• Šibek signal pomeni, da sta sprejemnik in oddaj-

nik drug od drugega preveč oddaljena, zato ju 
moramo približati.

• Izgubljeni signal pomeni, da se je povezava med 
sprejemnikom in oddajnikom izgubila. Sprožiti 
moramo akcijo za iskanje izgubljenega senzorja.

• »Senzor napaka« je alarm, ki ga sproži samodej-
no testiranje sistema. Alarm prezremo.

• Kalibracijska napaka najpogosteje pomeni, da 
je razlika med izmerjeno vrednostjo sladkorja v 
krvi in medceličnini prevelika. Počakamo vsaj 1 
uro, preden ponovno umerimo sistem.

• »Senzor okvara« pomeni, da je senzor prenehal 
delovati in ga je potrebno zamenjati.

• »Senzor konec« pomeni, da je življenjska doba 

senzorja končana, zato moramo vstaviti nov sen-
zor.

Seveda se rokovanja s senzorjem ne moremo nau-
čiti čez noč, zato so pomembni koristni napotki za 
varno in pravilno uporabo sistema:
• Nikoli ne hitimo. Senzor vstavimo, ko je dovolj 

ogret, po vstavitvi pa počakajmo pet minut, pre-
den spojimo senzor in oddajnik. Vedno preveri-
mo, ali na oddajniku zasveti lučka;

• Krvavitev po vstavitvi senzorja ponavadi ne moti 
delovanja senzorja. Počakajmo, da se krvavitev 
ustavi, nato pa narahlo pritisnimo na senzor in 
povežimo senzor in oddajnik;

• Umeritev sistema opravimo vedno takrat, ko je 
vrednost krvnega sladkorja stabilna – bodisi zju-
traj na tešče, vsaj 2 uri po obroku, pred spanjem; 
torej vedno takrat, ko na zaslonu ni puščic ter 
razlika med vrednostmi sladkorja v krvi in med-
celičnini ni izjemno velika (7, 9).

• Senzorja ne vstavljajmo na področje, kjer je koža 
vneta ali poškodovana, ali na področje z brazgo-
tinami; vstavimo ga na del telesa z dovolj ma-
ščevja. Največkrat sta to zadnjica ali trebuh, me-
sto vstavitve pa vsakokrat zamenjamo.

• Po odstranitvi senzorja vbodno mesto pregleda-
mo. Če je koža nadražena, jo namažemo z ma-
stno kremo, ob znakih vnetja pa uporabimo anti-
biotično mazilo ali obkladek. Le redko je vnetje 
tako izrazito, da je potrebno dajanje sistemskega 
antibiotika.

ZAKLJUČEK

Sistem za neprekinjeno merjenje krvnega sladkorja 
omogoča boljši nadzor nad vodenjem sladkorne 
bolezni in ponuja celovitejši vpogled v gibanje 
vrednosti krvnega sladkorja, s čimer lahko odkri-
jemo tudi skrite dvige in padce vrednosti krvnega 
sladkorja. Sistem lahko povežemo s črpalko ali 
pa ga uporabljamo samostojno. Podatke odčitamo 
neposredno z ekrana ali pa jih naknadno analizira-
mo s pomočjo računalniškega programa. Natančno 
analiziranje podatkov in pogovor z bolnikom pa sta 
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ključnega pomena za izboljšane presnovne ureje-
nosti. 

Uporaba odprtega sistema tako staršem kot tudi 
otrokom in mladostnikom prinaša večji občutek 
varnosti, saj je prepoznavanje hipoglikemije hitrej-
še. Obenem senzor otrokom in mladostnikom omo-
goča, da bolje razumejo, kako hrana vpliva na giba-
nje vrednosti krvnega sladkorja ter kaj se dogaja v 
telesu ob telesni dejavnosti ali stresu oziroma akutni 
okužbi.

Vedeti moramo, da je rokovanje s senzorjem za 
merjenje vrednosti sladkorja v medceličnini sprva 
zelo zahtevno. Proces učenja traja včasih tudi tri 
tedne ali celo dlje, zato moramo razmišljati dru-
gače. Razumeti moramo, kdaj nastane razlika med 
vrednostjo sladkorja v medceličnini in krvi ter kaj 
jo povzroča. Upoštevati moramo predvsem trend 
gibanja vrednosti sladkorja ter razumeti grafični 
prikaz, puščice in trenutno vrednost sladkorja.

Le z izkušnjami ob dolgotrajni uporabi bomo 
senzor uspešno uporabljali. Končni rezultat, ki ga 
lahko pričakujemo, je stabilna glikemija oziroma 
dobra presnovna urejenost (10).
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