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Защо помпа?

Кои са подходящите кандидати?

Основи на инсулиновата помпа

Видове помпи и характеристиките им

Предимства на „умните“ помпи

2016 г.



2016 г.

Началото
Първата инсулинова помпа - 1978 – Биостатор –

голяма преносима помпа за химиотерапия, 
превърната в инсулинова помпа

Автоматична спринцовка - /Autosyringe AS2C and 
Harvard Apparatus Mill Hill/ - ранни модели

Използвали са 50 мл. спринцовки, изискващи
разреждане на инсулина до 36Е или 18Е

Имат само една базална скорост и нямат памет

1976 Biostator (top) and 1978 Autosyringe 
AS2C –>
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Защо да използваме инсулинова
помпа
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По-добър контрол –> по-малко усложнения
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1. DCCT Research Group, Ophthalmology. 1995;102:647-661
2. DCCT Research Group, Kidney Int. 1995;47:1703-1720
3. DCCT Research Group. Ann Intern Med. 1995;122:561-568.
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Лошият контрол остава
проблем

HbA1c

10%

9%
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7%

6%

ADA
EASD/AACE

ADA = American Diabetes Assoc., IDF = Inter. Diabetes Federation, EASD is 
European Assoc. for the Study of Diabetes, AACE = American Association of 
Clinical Endocrinologists

Novo Nordisk Type 2 diabetes market research, Roper Starch
Wright A., Burden et al, Diabetes Care 2002; 25:330–336
Turner RC, Cull et al, JAMA 1999; 281:2005–2012
BNSPE - 2013

2/3 от диабетиците (и много от
тези с помпа) остават извън контрол

Среден A1c 
при тип 1 ЗД

ISPAD Цели
HbA1c

5%



София 2016 г.

Експозиция срещу Вариабилност
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Един обичаен ден с изследване на всеки 30-60’
DCCT доказа, че експозицията на висока кръвна глюкоза е

вредна
Нов акцент – глюкозна вариабилност

Експозиция или средна
стойност =

Вариабилност или амплитуда на движение
=

A1c или средна кр. Гл- от глюкомера

Standard deviation или GlycoMark test
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Предизвикателството на Диабета:
Да се намали НbА1с се иска усилие
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Неконтролиран НbA1C ~9%

HbA1C ~6%

“Контролиран” HbA1C <7%

Час от деня



Принципи на лечение с инсулинова
помпа

– Базален инсулин – „за нуждите на тялото“
• Възможност за въвеждане на различни скорости
на инсулинова инфузия:

– За всеки 30 мин.
– Стъпка 0.01E/час – 0.025Е/час

– Болуси:
• За усвояване на приетата храна или
• за корекция на хипергликемични стойности
• Помощ от „болус –съветник“, базирана на:

– Актуално ниво на глюкозата
– Количество въглехидрати, които ще се консумират

2016 г.



„Мисията невъзможна“
или:

До колко интензивното инсулиново лечение
наподобява нормалната инсулинова секреция
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Предимства на инсулиновата помпа
спрямо MИИ

• По-предсказуемо действие на инсулина

• По-малко пропуснати дози

• Прецизност – 0.05Е срещу 0.5Е

• Автоматични изчисления на дозата

• По-малко натрупване на инсулин



По - свободен начин на живот

Променливи часове за хранене
По-редки хипогликемии
Променливо инсулиново дозиране при

спорт, пропуск на хранене, различен
режим на живот, работа на смени

По-малко несигурност при пътуване и
смяна на времевите зони

По-добро самочувствие
По-малко тревога при планиран начин

на живот
Плюс: напомняния, запазване на

данните, точно изчисляване на
дозата и др. 
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 Лош контрол, Висок HbA1c, големи глюкозни
екскурзии

 Нощни или чести хипогликемии

 Намален усет към хипогликемия
/hypo unawareness/

 Чести хоспитализации/ДКА

 Инсулинова чувствителност

 Различна или интензивна двигателна активност

 Феномен на зората /Dawn/, гастропареза, 
бременност

 Различен начин на живот, пътуване
• Инсулинова резистентност, тип 2 ЗД

Кога лекарите препоръчват инсулинова помпа?
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Кой е най-добрия кандидат за
инсулинова помпа?



Healthcare Across Borders: Курс за лечение с инсулинова помпа
София 2016 г.

Изисквания към кандидатите

• Реалистични очаквания

• Водят дневник с минимум 6 – 8 
изследвания на КГ

• Да изчисляват количеството на ВХ в
храната

• Да желаят да решат проблемите
чрез подобряване на уменията си

• Да се консултират редовно за
проследяване от екипа
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Очаквания

Нереалистични Реалистични

Помпата ще излекува диабета Ще се чувствам по-добре

Няма нужда да изследвам КЗ
толкова често

Ще трябва да проследявам КЗ
често

Мога да ям всичко Ще имам по-голяма свобода в
избора на храна

КЗ ще бъде перфектна Ще имам по-добър контрол с по-
редки хипогликемии

Ще бъде толкова лесно да се
науча, както с глюкомера

Ще трябва да се заема сериозно
и да науча да управлявам
помпата
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Предимства за бебета и малки деца

Най-малките са идеални кандидати за помпа /ако
родителите желаят/

Отлагане или разделяне на болусите при
капризен апетит

По-бързо адаптиране на дозата при
непредсказуема двигателна активност

Прецизно дозиране с 0.025/0.01Е/час за базала и
0.05 - 0.01Е за болусите – помагат за децата, 
които не могат да съобщят за хипо и често
боледуват

Сигурност при поставяне между плешките и
заключване за избягване на случайни болуси
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Предимства за деца и подрастващи

По-голям растежен скок, хормонални промени
през пубертета, Dawn феномен

Лесно покриване на закуските

Съхраняване на историята на ОДД и болусите
осигурява последователност в дозирането

Бърза промяна на базалите и болусите при
промяна в двигателната активност

Намалява влиянието върху глюкозните екскурзии
при типичното за възрастта желание за
самостоятелност, промяна в настроението, 
проблеми с алкохол, секс и наркотици



2016 г.

Основи на инсулиновата помпа
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Терминология
Базал – денонощна инсулинова инфузия, 
осигуряваща нуждите на организма от инсулин

Болус - бързо инжектиране на инсулин

Два вида болуси: 

Въглехидратен /Carb bolus/ – покрива ВХ

Корекционен – да намали повишените нива

Остатъчен болус /Bolus On Board (BOB)/ – все
още действащ инсулин от предходен болус

ОДД – обща дневна доза /TDD/ - сумарната
инсулинова доза за деня /всички болуси и базала/ 
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Базали и Болуси

Помпата по-лесно се нагажда към реалния живот

болус

базал
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Базал: МИИ срещу Помпа

Lantus или Levemir 

ПомпаПомпа

2:00 16:00 20:00  24:00 7:0012:007:00

Час

Базалната инсулинова доза от помпата осигурява по-добро и
по-бързо нагаждане към индивидуалните инсулинови нужди



Healthcare Across Borders  - September 2003
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Atlanta Diabetes Associates study:
378 patients sorted from a database of 591 
Pumps=MM 511 or earlier
BG Target=100
C peptide <0.1

Колкото по-често се изследва КГ –> толкова
по-нисък HbA1c 

Данни от 378 пациенти с тип 1 ЗД на помпа

ADA:
< 7%% AACE:

< 6.5%

P. Davidson et al: Diabetes 53 (suppl 2): abstract 430-P, 2004
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Видове инсулинови помпи и
характеристики



Инсулинови помпи – 2016

www.diabetesnet.com/diabetes_technology/

Medtronic VEO 

Dana

Accu-Chek Spirit

Animas 2020

Deltec CozMore 1800

Insulet Omnipod

Diabecare IISG
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Коя помпа да изберем?

• Външен вид, усещане, цвят

• Характеристики: напомняния, блокиране, 
водна устойчивост

• Стъпки за промяна на базала и болусите

• Избор на инфузионни сетове

• Техническа поддръжка от вносителя

• Достъп до информацията и възможност за
сваляне на данните и анализ

• Аксесоари: връзка с глюкомер, опаковка,  
чантичка …



Аксесоари

2016 г.
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Insulet Omnipod

• Няма тръбички и лесно се носи

• Автоматично поставяне на
канюлата и старта/priming/

• 200 И инсулин

• Ограничено използване до 72-80 
часа

• Непромокаема

• Контрол чрез дистанционно
управление или смартфон

• База данни за 1000 храни
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Medtronic Paradigm/VEO
• Връзка с глюкозен сензор /CGM/ и показване на
кръвната глюкоза, 3 – часовата тенденция, стрелки, 
показващи тенденциите и предупреждение за ниски
или високи глюкозни нива

•VEO + CGM - спира базалната инфузия при
хипогликемия

• Считан за не много точен CGM за оценка на ниски
нива

• BD meter transmits BG directly

• Собствени инфузионни сетове

• Запаметяване на историята на ВХ, ОДД, % базал и
% болуси, %ВХ, % корекции

• CareLink online software
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CGM предимства

•По-голяма сигурност

•Бърза обратна връзка –
виждаш и научаваш

•При системно използване –
подобрява контрола

• Заслужаващ си разход за
много хора

• Един сензор – струва
приблизително колкото

“a Starbucks a day”

• Увеличаваща се възможност
за заплащане



Нова концепция за глюкозно
мониториране – Libre 

2016 г.



Възможност за дистанционно наблюдение на
гликемията
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Виждаш и научаваш

По-голям болус преди лягане или
през нощта

Недостатъчен или късно поставен
болус за закуска

Малък обеден болус или
недостатъчен базал
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Предимства на помпата
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Предимства на „умната“ /Smart / помпа

Автоматично изчисляване на болусите за ВX и корекции, 
базирано на:
• Предварително програмиране на ВХ и Корекционни
фактори

• Глюкозни таргети /прицелни нива на глюкозата/ 
• Продължителност на инсулиновото действие за
предпазване от натрупване на инсулин

Лесна проверка на цялостното лечение: баланс на
базал/болус, % на корекционни болуси

Директно внасяне на глюкозното ниво от глюкомера или
CGM

Полезни аларми, седмични тенденции, алтернативни базални
профили
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Помага за предпазване от хипогликемии
По-голяма точност на болусите с ВХ и

корекционните фактори
По-малко натрупване на инсулин поради

проследяване на Вolus – On Board след
предишен болус

Изследване на глюкозата може да покаже какво
липсва – ВХ или инсулин

По-бързо намаляване на инсулиновото
ниво при спорт
По-малко депо от подкожен инсулин - намалява се

риска от освобождаване на голямо количество
инсулин при топла баня или горещо време

По-предсказуемо действие на инсулина
Изисква се точно дозиране!



Полезни напомняния

2016 г.

Аларми за:
• изследване на КГ след болус

• изследване на КГ след хипогликемия

• изследване на КГ след хипергликемия

• болус в определено време/период от деня

• предупреждения, че болусът не е
завършен и др. 

• смяна на сета

• намаление на инсулина в резервоара (20, 
10, 5,0Е със „скрити“ 10Е units за
базалната нужда)



С какво се различава помпата от изкуствения панкреас? 
Защо е решаващо участието на пациента?

• Помпата „не знае“:

– Дали храната е оценена правилно
– Дали храната не е повърната…
– Или не се е усвоила /при диария…
– Дали пациентът е с инфекция в момента…
– Дали няма да отиде на тича в следващите часове
– Или не е играл футбол в предходните часове…



Следователно пациентът взема
крайното решение

• Необходими са умения за управление на помпата

• Това все още не е „изкуствен панкреас“

• Защото:

– Пациентът предоставя информация на помпата
– Помпата „помага“ в изчисляването на дозата за
храната или за корекция на хипергликемията

– Пациентът анализира данните и предприема по-
нататъшни мерки за подобряване на резултатите



Но: изкуственият панкреас вече „чука
на вратата ни“: 

“Аrtificial pancreas works in real-life settings”…. 

2016 г.



January 04, 2016 Eric Swensen, ews3j@virginia.edu

• A device developed by University of Virginia 
School of Medicine researchers to 
automatically monitor and regulate blood-sugar 
levels in people with type 1 diabetes will 
undergo final testing in two clinical trials 
beginning early this year

• Favorable results from these long-term clinical 
trials examining how the artificial pancreas 
works in real-life settings 

• The trials will be conducted at nine locations in 
the U.S. and Europe, supported by a grant of 
more than $12.6 million from the National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases of the National Institutes of Health. 

• The first study – the International Diabetes 
Closed-Loop trial – will test technology 
developed at UVA by a research team led by 
Boris Kovatchev, director of the UVA Center 
for Diabetes Technology. 

2016 г.



Две проучвания са планирани – част от финансирано от
Националния Здравен Институт - САЩ

• 1-во проучване:
• 240 пациенти с тип 1 ЗД ще изследват
безопасността и ефективността на изкуствения
панкреас за 6 месеца, докато изпълняват
обичайните си ежедневни задължения.

• Изкуственият панкреас ще се сравнява със
стандартна инсулинова помпа по отношение на:
– До колко се контролират глюкозните нива и
– Дали рискът от хипогликемия е намален



Две проучвания са планирани – част от финансирано
от Националния Здравен Институт - САЩ

• 2-то проучване:
• 180 пациенти, завършили първото проучване –
ще продължат с още 6 –месечен тест за
разработения в Харвардския университет
алгоритъм за контрол на гликемията и дали чрез
него се постига по-добър гликемичен контрол;

• Освен това – изкуственият панкреас ще се тества
в още 8 допълнителни центъра

2016 г.



Благодаря за вниманието

• ???

Healthcare Across Borders  - September 2003


