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Ocena zmian w zakresie samokontroli wśród pacjentów 
z cukrzycą typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii 
– badanie prospektywne

Assessment of changes in self-control among patients with type 2 diabetes after the 
introduction of insulin therapy – a prospective study
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Wstęp. celem badania była ocena zmian w zakresie czynności związanych z samokontrolą wśród pacjentów 
poddanych intensyfikacji leczenia.
Materiał i metody. Badaniem objęto 68 chorych z cukrzycą typu 2 (30 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 44–79 lat. Pacjentom 
zintensyfikowano leczenie przez dołączenie insuliny do dotychczas stosowanych leków i poddano 8-miesięcznej (± 1,5) ob-
serwacji. zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. ocenę przeprowadzono w oparciu o opinie 52 pacjentów, od których 
uzyskano zwrot drugiego kwestionariusza po okresie obserwacji. 
Wyniki. Pacjenci deklarujący codzienne pomiary glikemii stanowili 73,1% (n = 38) w porównaniu z 28,9% (n = 15) przed 
okresem intensyfikacji leczenia (p = 0,00002). zaobserwowano poprawę w zakresie stosowania diety cukrzycowej – oso-
by deklarujące jej przestrzeganie („często” i „ciągle”) stanowiły 84,6% (n = 44) vs. 50% (n = 26) przed modyfikacją leczenia.
Wnioski. Pod wpływem intensyfikacji leczenia nastąpiła znaczna poprawa w zakresie stosowania się do zasad samokontro-
li, co jest niezmiernie ważnym zjawiskiem w kontekście poprawy kontroli metabolicznej cukrzycy, dającym szansę uniknię-
cia powikłań choroby.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, samokontrola, insulinoterapia.

Background. the aim of this study was to evaluate changes in the activities related to self-control among patients 
undergoing treatment intensification. 
Material and methods. the study included 68 patients with type 2 diabetes, 30 women and 22 men aged 44–79 years. Patients’ 
treatment was intensified by adding insulin to previously used drugs and they underwent an 8-month long (± 1.5) observation. 
the authorship questionnaire was used. the assessment was based on the opinions of 52 patients who returned the second 
questionnaire after a period of observation. 
Results. the percentage of patients declaring daily blood glucose measurements rose to 73.1% (n = 38) from 28.9% (n = 15) 
prior to the intensification of treatment (p = 0.00002). the percentage of people who declared adhering to the guidelines of the 
diet (often or constantly) was 84.6% (n = 44) vs 50% (n = 26) prior to modification of therapy. 
Conclusions. under the influence of intensification of treatment, there was a significant improvement in the application of 
self-control which is an extremely important in the context of improving metabolic control, giving a chance to avoid the com-
plications of the disease.
Key words: type 2 diabetes, self-control, insulin therapy.

Streszczenie

Summary

Wstęp
kontrola glikemii na poziomie „prawienormoglikemii” 

wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju lub progresji po-
wikłań cukrzycy, co udowodniono w szeregu badań klinicz-
nych [1, 2]. w osiągnięciu tego celu niezbędne jest zaanga-
żowanie pacjenta, na które składają się czynności związane 
z samokontrolą, takie jak: oznaczanie poziomu glikemii, prze-
strzeganie zaleceń dietetycznych, regularna, dostosowana do 
możliwości chorego aktywność fizyczna. udział pacjenta 
i motywacja we właściwym realizowaniu zaleceń samokon-
troli, poza korzyściami wynikającymi z lepszego wyrówna-
nia metabolicznego, ma także pozytywny wymiar w aspek-
cie zwiększenia poczucia kontroli nad chorobą, przeciwdzia-
łania lękowi i pomaga wypracować odpowiednie sposoby ra-
dzenia sobie z problemami związanymi z chorobą [3, 4].

Cel pracy
 celem badania była ocena zmian w zakresie czynności 

związanych z samokontrolą wśród pacjentów poddanych 
intensyfikacji leczenia w postaci wdrożenia insulinoterapii.

Materiał i metody
w badaniu wzięło udział 68 pacjentów z cukrzycą typu 

2 (leczonych w klinice endokrynologii, Przyklinicznej Po-
radni Diabetologicznej oraz wojewódzkiej Poradni Diabe-
tologicznej w lublinie), dotąd leczonych doustnymi lekami 
przeciwcukrzycowymi, a u których lekarz prowadzący pod-
jął decyzję o potrzebie wdrożenia insulinoterapii. Badanych 
pacjentów, po wyjściowej ocenie, poddano obserwacji. Po-
służono się autorskim kwestionariuszem ankiety, zawiera-
jącym pytania związane z realizacją zaleceń samokontro-
li. Po średnio 8 miesiącach (od 6 do 9 miesięcy) uzyska-
no zwrot drugiej ankiety (wypełnianej w poradni lub prze-
słanej pocztą) od 52 osób (30 kobiet i 22 mężczyzn, śred-
nia wieku: 63,1 ± 10,1 lat). Dalsza ocena zawarta w pre-
zentowanym opracowaniu dotyczyła pacjentów, od których 
otrzymano zwrot drugiego kwestionariusza ankiety. Bada-
nie niniejsze miało charakter obserwacyjny, badacze nie in-
gerowali w proces diagnostyczno-terapeutyczny pacjenta. 
uzyskane dane poddano analizie statystycznej w oparciu 
o oprogramowanie komputerowe statistica 8.0 (statsoft, 
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Polska). Do wykrycia istotnych różnic między grupami za-
stosowano test χ2 dla cech jakościowych. Przyjęto 5% błąd 
wnioskowania i poziom istotności p < 0,05.

Wyniki
Pacjenci częściej posiadali glukometr w stosunku do 

stanu sprzed wdrożenia insulinoterapii (p = 0,05). w od-
niesieniu do samokontroli pacjenci deklarujący codzienne 
pomiary glikemii stanowili 73,1% (n = 38) w porównaniu 
z 28,9% (n = 15) przed okresem intensyfikacji leczenia (p = 
0,00002). zaobserwowano tendencję do częstszego doko-
nywania kontroli glikemii w warunkach domowych, jednak 
tendencja ta nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej 
(p = 0,1). nie zaobserwowano różnicy w odniesieniu do po-
siadania książeczki cukrzycowej (p = 0,1).

zaobserwowano istotne statystycznie zmiany w odnie-
sieniu do znajomości zasad diety cukrzycowej (p = 0,02), 
jak i stosowania się do tych zasad. Pacjenci deklarujący jej 
przestrzeganie („często” i „ciągle”) stanowili 84,6% (n = 44) 
w porównaniu do stanu sprzed wdrożenia insuliny, gdzie 
odpowiedzi takiej udzieliło 50% (n = 26) pacjentów z ana-
lizowanej grupy (p = 0,003). wzrósł także poziom deklaro-
wanej aktywności fizycznej (p = 0,02).

Dyskusja
wprowadzenie insuliny do leczenia cukrzycy typu 2 

wiąże się często z potrzebą częstszej kontroli glikemii [5]. 
szczególnie na początku insulinoterapii częsta kontrola 
glikemii pomaga w ustaleniu adekwatnego dawkowania. 
w badanej grupie zaobserwowano podobny trend. wie-
lu badaczy analizowało zależność częstości kontroli glike-

mii i stopnia wyrównania metabolicznego. Jedni autorzy do-
strzegają zależność między większą liczbą pomiarów gli-
kemii a lepszym wyrównaniem metabolicznym, mierzonym 
wartością hba1c, ale tylko w przypadku, gdy pacjent potrafi 
przełożyć wyniki samokontroli na modyfikację diety i lecze-
nia, modyfikację stylu życia i dawkowanie leków [6]. inni 
badacze takiej zależności nie stwierdzają [7]. z jednej stro-
ny, posiadanie glukometru i zwiększenie częstości pomia-
rów glikemii w warunkach domowych może zwiększyć po-
czucie wpływu na przebieg choroby, co jest zjawiskiem po-
zytywnym w kontekście psychicznego nastawienia pacjen-
ta i jego jakości życia. z drugiej jednak strony, wiąże się 
ze zwiększeniem ilości czasu poświęcanego chorobie oraz 
większą percepcją bólu [8]. Po okresie obserwacji wśród 
badanych pacjentów nastąpiła poprawa zarówno w odnie-
sieniu do znajomości zasad, jak i przestrzegania diety cu-
krzycowej. Przyczyny należy upatrywać w skutecznej edu-
kacji pacjentów, jaką przeprowadzono przy okazji modyfi-
kacji leczenia, a także adaptacji pacjentów do nowych wa-
runków leczenia. z reguły insulinoterapia wymaga bardziej 
regularnych posiłków, a częstsza samokontrola uświadamia 
pacjentowi efekty błędów dietetycznych i skłania do zmiany 
wcześniejszych nawyków żywieniowych. tak więc zachę-
canie pacjenta do samokontroli musi iść w parze ze zwięk-
szonym naciskiem na edukację diabetologiczną [6, 7].

Wnioski
wdrożenie insulinoterapii w połączeniu z edukacją dia-

betologiczną może spowodować poprawę zaangażowania 
pacjentów w proces leczenia cukrzycy, głównie w odniesie-
niu do częstości samokontroli glikemii oraz stosowania się 
do zaleceń dietetycznych.
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Rycina 1. ocena zmian po wdrożeniu insulinoterapii
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