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 שימוש ראשון במשאבת אינסולין בהריון

 

 1978שנת  -תאור מקרה•

 שימוש במשאבה לקראת  •
 ההריון ובמהלכו

 

 



 יתרונות תאורטיים של משאבה

 מתן פיזיולוגי המחקה את הפרשת האינסולין בגוף•
 שימוש באינסולין קצר טווח בלבד–

 הפחתת הוריאביליות בספיגה -עור-הזלפה קבועה לתת–

 התאמת המינון הבזלי לאורך היממה -מתן שעתי–

 ירידה בתנודתיות ברמות הסוכר•

 הפחתת ארועי היפוגליקמיה ושיפור התגובה•

 אורח חיים גמיש יותר•

שיפור ההיענות והצמדות לטיפול ופוטנציאל לאיזון  •
 טוב יותר גם לאחר ההריון

Gabbe et al, Clin Obset Gynecol 2007 

Wollitzer et al, Diabetes Technol & Therapy, 2010 



 חסרונות השימוש במשאבה

 במידה ובעיה טכנית במשאבה DKAסיכון יתר ל •

 סיכון יתר לזיהום -תגובה מקומית•

Wollitzer et al, Diabetes Technol & 
Therapy, 2010 



 T1Dטיפול במשאבת אינסולין ב 

 



 T1Dטיפול במשאבת אינסולין ב 

 0.3%ב  HB1C -ירידה משמעותית ב•

 ירידה בהיפוגליקמיות קשות•

 שיפור במדדי איכות חיים•

 



 טיפול במשאבת אינסולין בהריון



 טיפול במשאבת אינסולין בהריון



  -טיפול במשאבת אינסולין בהריון
 נתונים עדכניים

Author Year M&M 

Gabbe 2000 case-control 

Lapolla 2003 case-control 

Hieronimus 2005 observational 

Gimenez 2007 case-control 

Chen 2008 case-control 

Kernaghan 2008 prospective, not random. 

Volpe 2010 case-control 

Gonzalez 2010 case-control 

Chico 2010 observational 

Bruttomesso 2011 observational 

Wender-Ozegowska 2013 observational 



  -טיפול במשאבת אינסולין בהריון
 נתונים עדכניים

Author # patients 
CSII/MDI 

HBA1C%  
CSII/MDI 

Fetal outcomes 

Gabbe 26/24 6.3-6.1/6.6 No difference 

Lapolla 25/68 6.4/6.3 No difference 

Hieronimus 33/23 6.6/6.4 No difference 

Gimenez 29/29 6/5.9 No difference 

Chen 30/60 6.2/6.3 No difference 

Kernaghan 18/24 6.6/6.4 No difference 

Volpe 20/22 6.3/6.1 No difference 

Gonzalez 35/64 6.3/5.9 No difference 

Chico 103/212 6.3/5.9 No difference 

Bruttomesso 100/44 6.2/6.5 No difference 

Wender-Ozegowska 64/64 6.3/6.3 No difference 



 





  HBA1C)הקבוצות  2אין הבדל באיזון המטבולי בין •
 (הקבוצות 2 -ב 6.3%בטרימסטר שלישי 

   -בקבוצת המשאבה•
 ירידה בתצרוכת אינסולין–

 פחות אפיזודות של היפוגליקמיה–

 



 



 תוצאות -טיפול במשאבת אינסולין בהריון

Author # patients 
CSII/MDI 

HBA1C%  
CSII/MDI 

Fetal outcomes 

Gabbe 26/24 6.3-6.1/6.6 No difference 

Lapolla 25/68 6.4/6.3 No difference 

Hieronimus 33/23 6.6/6.4 No difference 

Gimenez 29/29 6/5.9 No difference 

Chen 30/60 6.2/6.3 No difference 

Kernaghan 18/24 6.6/6.4 No difference 

Volpe 20/22 6.3/6.1 No difference 

Gonzalez 35/64 6.3/5.9 No difference 

Chico 103/212 6.3/5.9 No difference 

Bruttomesso 100/44 6.2/6.5 No difference 

Wender-Ozegowska 64/64 6.3/6.3 No difference 



 פיתוחים עדכניים

 כמות האינסולין הפעיל במערכת•

 מחשב  -Bolus calculator- Wizard -"הקוסם"•
 -את הבולוס בהתחשב ב

 כמות הפחמימות–

 הרגישות לאינסולין–

 רמת הסוכר–

 כמות האינסולין במערכת–

 





 (סנסור)מד סוכר רציף יתרונות תאורטיים של 

 הבנה פיזיולוגית טובה יותר•

שכיחות ומשך ארועי היפר  , מידע על חומרה•

 גליקמיה

 בעיקר לילית, זיהוי ארועי היפוגלקמיה•

אפשרות לאזעקה שתאפשר זיהוי וטיפול  •

 בהיפוגליקמיה

Hewapathirana, O’Sullivan & Murphy, Curr Diab Rep 2012 



 חסרונות השימוש בסנסור

 עלות•

 דיוק•

 מאחר אחרי רמות הסוכר בדם•

 חרדה עקב עודף נתונים•

 מקומיתתגובה •

Hewapathirana, O’Sullivan & Murphy, Curr Diab Rep 2012 



 T1Dב בסנסור טיפול 

 



 T1Dטיפול בסנסור ב 

   HBA1Cירידת  -בשילוב של סנסור ומשאבה•
 תוך חצי שנה 0.7%ב 

  0.2%ב  HBA1Cירידת  -בשימוש בסנסור בלבד•

 תוך חצי שנה

 אין הבדל בארועי היפוגליקמיות•

 יתרון עולה בשימוש סדיר בסנסור•



 עבודה פרוספקטיבית רנדומלית•

 T2D -ו  T1Dחולות  71•

שבועות משבוע   4-6 -ימים אחת ל 5-7סנסור למשך •
 32עד שבוע  8

 פענוח רטרוספקטיבי•

 

 



 הסנסור  בקבוצת •

 בטרימסטר שלישי HBA1Cירידת –

 משקל לידה נמוך יותר–

 ירידת סיכון למקרוזומיה–

 

 



 עבודה פרוספקטיבית רנדומלית•

 נשים 154•

 ימים לסירוגין 6שימוש בסנסור למשך •

   -הקבוצות 2מאפייני הבסיס דומים ב •
HBA1C  6.7%בגיוס 



 לא נמצאו הבדלים•

–HBA1C   

 שכיחות ארועי היפוגליקמיה קשה–

   LGAשכיחות –



 -הסבר אפשרי להיעדר יתרון•

 (HBA1C 6.6/6.8%)איזון בסיסי טוב –

 רק בנשים בודדות סנסור רציף–

 שימוש על פי פרוטוקול 64%רק –



 



CONCEPTT- Continuous RT-CGM in 
T1D pregnancy 

 עבודה פרוספקטיבית רנדומלית רב מרכזית•

עם  (בהריון 224, לפני הריון 110)נשים  334•

 T1Dסכרת 

השפעת השימוש בסנסור על האיזון המטבולי  •
 במהלך הריון/ לקראת



 שימוש עתידי בסנסור

 



 

Murphy et al, Diabetes Care 2011 



 משאבות אינסולין וסנסורים בהריון

 ?מה חדש



 משאבות אינסולין וסנסורים בהריון

 ?מה חדש

במשאבת אינסולין וסנסור   שימוש  T1Dבנשים עם •
 המטבולימאפשר שיפור האיזון 

יתרון פוטנציאלי לשיפור באיזון   -בנשים בהריון•
 פרינטליותהמטבולי ובתוצאות 

שיפורים טכנולוגיים יכולים לתרום לשיפור באיזון  •
 והשגת תוצאות פרינטליות טובות יותר

 שכזהאין עדויות מספקות ליתרון  -נכון לעכשיו•

האפקט על דרושות עבודות מבוקרות כדי להעריך את •
 תוצאות פרינטליות



שיבא -מרפאה אנדוקרינית בהריון  
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   37.5   37.4  37.7:    גיל הריון בלידה

 ג 3312   ג 3188               ג 3339:         משקל לידה

 5/14   0/12  0/27:  שיעור מקרוזומיה
 9/14   6/12  15/27:   ניתוחים קיסריים



 משאבות אינסולין וסנסורים בהריון

?מה חדש  

פוטנציאלי לשיפור באיזון המטבולי יתרון 

פרינטליותובתוצאות   


