
 Streszczenie  Leczenie i zapobieganie cukrzycy typu 1 jest przedmiotem wielu badań klinicznych. Badania te 
obejmują różne sposoby prewencji, jak: immunomodulacja, immunostymulacja, immunosupresja, terapie genowe, 
przeszczepy wysp i komórek β trzustki. Stosowane metody w zapobieganiu cukrzycy typu 1 – w większości niekon-
trolowane, z zastosowaniem cyklosporyny, azatiopryny, glikokortykoidów, szczepienia BCG, szczepionki anty-GAD 
(Diamyd), białka szoku termicznego (DiaPep277), witaminy D3 – mają na celu „przeprogramowanie” działania ukła-
du immunologicznego. Wiele metod prewencji przynosi wymierne korzyści chorym na cukrzycę, jednak ich efekt 
jest widoczny w okresie kilku lat po zastosowanym leczeniu. Jedyną metodą wyleczenia z cukrzycy są przeszczepy 
trzustki i komórek wysp trzustkowych, jednak tego typu leczenie jest możliwe tylko wśród niewielkiej grupy pacjen-
tów z wykluczeniem dzieci i młodzieży. Ponadto jest ona obarczona dużym ryzykiem komplikacji wynikających 
z konieczności stałego leczenia immunosupresyjnego. Wyniki badań z zastosowaniem komórek macierzystych są 
bardzo obiecujące, ale obecnie jest to nadal leczenie eksperymentalne. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem 
przeciwciał monoklonalnych anty-CD3 wiążących receptor CD3 limfocytów T. Leczenie to, zastosowane u osób 
z świeżo ujawnioną cukrzycą, daje krótkotrwały efekt u niewielkiej liczby pacjentów. Poprawa w terapii cukrzycy 
dotyczy również sprzętu do monitorowania stężeń glukozy − glukometrów i systemów permanentnie monitorują-
cych poziom glukozy oraz urządzeń do podawania insuliny: osobistych pomp insulinowych. Używanie pomp insuli-
nowych z możliwością ciągłego monitorowania stężenia glukozy – system oparty na otwartej pętli − jest już niemal 
codziennością. Jednak nadal brak systemu kontrolnego, umożliwiającego działanie układu jako sztucznej trzustki. 
W ostatnich latach trwają badania nad nowymi insulinami. W 2011 r. w Polsce wprowadzono do terapii szybkodzia-
łający analog − glulizynę (Apidra). Trwają badania nad szybko działającą insuliną ludzką o nazwie Linjeta VIAject 
oraz długodziałającym analogiem Degludek, który będzie można podawać 3 razy w tygodniu. Pomimo coraz bardziej 
zaawansowanych technologii w celu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych konieczna jest edukacja, regu-
larna reedukacja oraz dokładna instrukcja obsługi systemów do podawania insuliny i monitorowania stężeń glukozy. 
Wykazano, że dokładna informacja o chorobie oraz poinstruowanie w zakresie obsługi sprzętu (pompy insulinowej, 
glukometru, penów), skutkuje lepszym wyrównaniem metabolicznym oraz redukcją powikłań wczesnych oraz póź-
nych. Żadne urządzenie – pen, pompa insulinowa, system CGM − nie dostosuje dawki insuliny do codziennego 
życia, dlatego pomoc wyszkolonego personelu nadal jest niezbędna.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, prewencja cukrzycy, nowe metody leczenia, nowe metody monitorowania.

 Summary  Treatment and prevention of diabetes type 1 is a subject of numerous clinical studies. They cover the field 
of prevention of the disease with immunomodulation, immunostimulation and immunosuppression as well as gene 
therapies and novel treatment possibilities with islets and β cells transplantation. The goal of preventive methods such 
as cyclosporine, azathioprine, glucocorticoids, BCG vaccination, GADA vaccination (Diamyd), heat shock proteins 
(DiaPep277) and vitamin D treatments is re-programming immune system. These preventive methods are with ben-
efit for a patient, however, the effect may be seen only a few years following the therapy. Nowadays the only curative 
method for some adult patients with diabetes type 1 is a transplantation of pancreas or pancreatic islets. It has to be 
emphasized that a need for immunosuppression increases the risk of this procedure and, according to new data, the 
effect of insulin independency is not lifelong in most of patients. Use of stem cells is a promising direction, however, 
these trials are still in experimental phases. AntiCD3 T-lymphocyte’s receptor antibodies trials results are encouraging. 
In some newly diagnosed patients with diabetes type 1 this treatment gave insulin independency, however, for the 
short period of time. The improvement is to be noticed in the medical equipment – glucometers, continuous glucose 
monitoring systems (CGMS) as well as personal insulin pumps. The latter, based on open loop systems, are used 
widely, however, closed loop pumps are still under clinical trials. New insulins will be available soon: in 2011 a novel 
fast acting analogue glulisine (Apidra) was brought to the market in Poland. Clinical trials are conducted on fast acting 
human insulin linjeta (Viaject) and long acting insulin analogue degludec, administered every second day. It has to 
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Wstęp

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej wy-
stępujących chorób przewlekłych wieku rozwo-
jowego. Jej przyczyną jest postępująca destrukcja 
komórek β wysp trzustkowych, spowodowana 
w głównej mierze procesem autoimmunologicz-
nym, mediowanym limfocytami T, skierowanym 
przeciw autoantygenom komórek β. Proces auto-
immunologiczny potwierdzają autoprzeciwciała, 
takie jak przeciwciała przeciw dekarboksylazie 
kwasu glutaminowego (GADA), przeciw komórkom 
trzustki (ICA), insulinowe (IAA), przeciw fosfatazie 
tyrozynowej (IA-2A). Jedynie komórki β znajdujące 
się w wyspach trzustkowych (wyspach Langer-
hansa) mają zdolność do produkcji insuliny, a ich 
uszkodzenie przez proces autoimmunologiczny 
prowadzi do bezwzględnego niedoboru insuliny. 
Insulina jest jedynym lekiem, który stosowany jest 
w leczeniu osób z cukrzycą typu 1. Należy podkre-
ślić, że insulinoterapia nie jest leczeniem choroby, 
ponieważ jej nie eliminuje, a jedynie substytuuje 
jej pierwotny niedobór/brak. Obecnie u osób 
z predyspozycją genetyczną do zachorowania na 
cukrzycę typu 1 oraz u osób ze świeżo wykrytą 
chorobą prowadzone są liczne badania, mające na 
celu regenerację komórek β, a także zahamowanie 
procesu autoimmunologicznego, wpływając tym 
samym na wydłużenie stanu prediabetes, a u osób 
z cukrzycą jawną – na remisję choroby [1]. 

Prewencja pierwotna  
w cukrzycy typu 1

Zapobieganie cukrzycy typu 1, czyli prewen-
cja pierwotna, powinno być zastosowane u osób 
z grupy genetycznego ryzyka (krewni pierwszego 
stopnia) zachorowania na cukrzycę w okresie, 
gdy nie rozpoczął się jeszcze proces autoagre-
sji. Prewencja polega na modyfikacji środowiska 
(m.in. unikanie mleka krowiego, karmienie piersią 
i stosowanie hydrolizatów białkowych, suplemen-
tacja witaminy D3, szczepienia przeciwwirusowe) 
i innych czynników behawioralnych, które mogą 
predysponować do rozwoju cukrzycy [2, 3]. Wie-
lu autorów wskazuje na znaczenie witaminy D3 
w prewencji cukrzycy typu 1. Niedobór witaminy 
D we wczesnym okresie życia upośledza syntezę 

i sekrecję insuliny, predysponując do rozwoju cu-
krzycy typu 1 i 2, a także przyspiesza zachorowanie 
na te choroby. Stwierdzono, że zachorowanie na 
cukrzycę miało związek z polimorfizmem genu 
dla receptora witaminy D. Badania nad wpływem 
witaminy D na opóźnienie reakcji autoagresji nie 
są jednoznaczne. Badania fińskie wykonane na 
grupie 10 tys. dzieci, wykazały, że podawanie dzie-
ciom w okresie niemowlęcym 2000 j.m. dziennie, 
8-krotnie zmniejszyło zachorowanie na cukrzycę 
typu 1, w porównaniu z dziećmi, które takiej 
suplementacji nie otrzymywały [4]. Walter i wsp. 
oceniali liczbę rezydualnych komórek β i ich funk-
cję (stężenie C-peptydu) oraz wyrównanie meta-
boliczne (HbA1c) u 40 pacjentów w wieku 18−39 
lat w okresie 18 miesięcy, w którym otrzymywali 
aktywną witaminę D. Pacjentów randomizowano 
do grupy otrzymującej 0,25 mcg 1,25(OH)(2)D(3) 
dziennie, przez okres 9 miesięcy (25 pacjentów ze 
świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1) oraz do 
grupy otrzymującej placebo (15 pacjentów). Wy-
niki badań nie wykazały różnicy IS (istotnie staty-
stycznej) w badaniu stężenia C-pepydu ocenianym 
po posiłku mieszanym w grupie leczonej i grupie 
placebo; również stężenia HbA1c u badanych osób 
były podobne. Autorzy konkludują, że profilak-
tyczne podawanie 1,25(OH)(2)D(3) w dawce 0,25 
mcg na dzień nie ochrania komórki β przed reakcją 
immunologiczną [5]. Również suplementacja wita-
miną D kobiet z cukrzycą typu 1 będących w ciąży 
nie poprawiła funkcji komórek β ich dzieci i nie 
opóźniła rozwoju cukrzycy w grupie genetycznego 
ryzyka cukrzycy typu 1 [6]. 

Prewencja wtórna  
w cukrzycy typu 1

W okresie przedklinicznym obecne są humoral-
ne markery immunologiczne, świadczące o reakcji 
autoagresji. Można podjąć działania profilaktyczne, 
które opóźnią ujawnienie się jawnej cukrzycy. Pre-
wencję wtórną można podjąć także wkrótce po za-
chorowaniu na cukrzycę, najczęściej w pierwszych 
3 miesiącach jej trwania. Warunkiem efektu terapii 
jest obecność u chorych peptydu C. Obecnie pro-
wadzone są liczne eksperymentalne terapie, które 
mają zastosowanie w prewencji wtórnej, np. po-
danie autoantygenów trzustkowych. Jest to terapia 

be emphasized that despite use of modern technologies, education and accurate operating instructions of “diabetic” 
devices are crucial for achieving proper metabolic control and lower the risk of acute and late diabetes complications. 
None of the devices: insulin pen, insulin pump nor CGMS will accurately adjust the insulin dose to the everyday life, 
therefore good self-control and, last but not least, help of well-educated medical staff is indispensable.
Key words: diabetes mellitus type 1, diabetes prevention, new methods treatment, new methods of monitoring.
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swoistymi antygenami (proinsuliną, diabetogennym 
antygenem II klasy HLA, szczepionką anty-GAD, 
fragmentem łańcucha B insuliny, a także insuli-
ną podawaną s.c, p.o i p.n., których celem jest 
indukowanie tolerancji immunologicznej wobec 
autoantygenów (fragment 9−23 łańcucha β). Na 
obecnym etapie badań terapia insuliną nie przynio-
sła oczekiwanych efektów. 

W badaniach klinicznych I fazy podjęto pró-
bę indukcji tolerancji immunologicznej u 12 pa-
cjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 
za pomocą superantygenu – łańcucha B insuliny 
ludzkiej w IFA (Incomplete Freund’s Adjuvant)  
− podanego w formie jednorazowej szczepionki. 
Lek był bezpieczny i dobrze tolerowany, a w ciągu 
2 lat obserwacji nie odnotowano istotnych zda-
rzeń niepożądanych. W grupie otrzymującej su-
perantygen w czasie całego okresu obserwacji, 
wykazywano obecność antygenowo specyficznych 
limfocytów T CD4+ (Treg), niemniej odpowiedź 
C-peptydu po stymulacji posiłkiem mieszanym nie 
była wyższa w tej grupie w porównaniu z grupą 
kontrolną [7]. Badania na myszach NOD, któ-
rym podano szczepionkę antygenową indukującą 
konwersję naïve T w T reg, wypadły pozytywnie. 
Szczepionka antygenowa chroniła myszy przed 
rozwojem cukrzycy przez mechanizmy toleran-
cji immunologicznej [8]. Metoda terapii, która 
wpływa na produkcję i modyfikację limfocytów 
regulatorowych, „wygaszających” reakcję autoim-
munologiczną może być terapią przyszłości [9]. 
Immunosupresja/immunomodulacja przez podanie 
cyklosporyny, azatiopryny, glikokortykoidów, biał-
ka szoku termicznego (DiaPep277), witaminy D3, 
przeciwciał anty-CD3 czy szczepienie BCG, ma na 
celu „przeprogramowanie” działania układu immu-
nologicznego. Efektem terapii immunomodulacyj-
nych jest regulacja procesów immunologicznych, 
w szczególności aktywności limfocytów T oraz 
zahamowanie reakcji immunologicznej skierowa-
nej na komórki β. W dalszej kolejności terapia 
ta powinna prowadzić do regeneracji komórki β 
i produkcji insuliny. Szansą na leczenie cukrzycy 
może być szczepionka anty-GAD (glutamic acid 
decarboxylase) GAD-alum (Diamyd). Badania pro-
wadzono w 8 ośrodkach szwedzkich u 70 dzieci 
w wieku 10−18 lat z noworozpoznaną cukrzy-
cą typu 1. Pacjentów randomizowano do grupy 
otrzymującej podskórnie 20 μg GAD-alum oraz do 
grupy otrzymującej placebo. Obserwację kontynu-
owano przez 4 lata, ale na życzenie sponsora grupy 
„odślepiono” po 15 miesiącach. Sekrecję insuliny 
mierzono poposiłkową sekrecją C-peptydu w 15 
miesięcy oraz w 4 lata po podaniu szczepionki 
GAD-alum. W grupie otrzymującej szczepionkę 
poposiłkowa sekrecja C-peptydu zarówno w 15. 
miesiącu jak i w 4. roku obserwacji była wyższa niż 
w grupie otrzymującej placebo. Według autorów, 
szczepionka GAD-alum jest bezpieczna i może być 

skuteczną metodą ochraniająca komórki β przed 
reakcją immunologiczną. 

Analiza wyników badań fazy II wykazała, że 
u pacjentów leczonych szczepionką w okresie 
4-letniej obserwacji znacznie łatwiej można było 
kontrolować stężenie glukozy w krwi w porówna-
niu do odpowiedniej grupy otrzymującej placebo 
[9−12]. Obecnie trwają badania u osób ze świe-
żo rozpoznaną cukrzycą typu 1, których celem 
jest utrzymanie resztkowego wydzielania insuliny, 
przez zahamowanie niszczenia komórek β oraz 
próba ich regeneracji. Według danych Immuno-
logy of Diabetes Society, prowadzone są badania 
nad wpływem daklizumabu, przeciwciał hOKT3y 
oraz peptydu p277 − białka szoku termicznego. 
Najbardziej obiecujące są doświadczenia z zasto-
sowaniem zmodyfikowanych przeciwciał mono-
klonalnych wiążących receptor CD3 limfocytów T: 
CD3-antibody, ChAglyCD3- otelixizumab. Autorzy 
badali 80 pacjentów w wieku 12−39 lat w okresie 
48 miesięcy z noworozpoznaną cukrzycą typu 1. 
Pacjentów randomizowano do dwóch 40-oso-
bowych grup (grupa lekowa vs grupa placebo). 
Wykazano, że w grupie otrzymującej otelixizumab 
(przez 6 kolejnych dni), w porównaniu z grupą pla-
cebo, wzrosła liczba rezydualnych komórek β oraz 
stężenie insuliny podstawowej (+0,09 vs +0,32 
U/kg). Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskano 
w grupie osób < 27. roku życia. Badacze podkre-
ślają, że u pacjentów nie stwierdzono objawów 
ubocznych, natomiast w okresie 36 miesięcy po 
podaniu leku obserwowano wzrost i utrzymywanie 
się wysokiego stężenia C-peptydu oraz redukcję 
HbA1c. Wyniki badań są zachęcające i być może 
terapia ta pozwoli na trwałe zahamowanie procesu 
autoagresji wobec komórek β i utrzymanie okresu 
remisji [13]. Podanie fragmentu białka szoku ter-
micznego − DiaPep277 − prowadziło (badania 
wykonywano tylko u dorosłych) do zwiększenia 
wydzielania insuliny w okresie 10 miesięcy. Autorzy 
sugerują, że działanie prewencyjne białka Dia-
Pep277 może być wynikiem aktywacji odpowiedzi 
immunologicznej Th2 i zwiększenia sekrecji cytokin 
przeciwzapalnych [14]. Terapia immunokompe-
tentnymi limfocytami regulatorowymi wpływała na 
specyficzne rozpoznawanie patogennych autoanty-
genów (CD3+CD4), skutecznie hamując proces au-
toimmunologiczny oraz niszczenie komórek β [13]. 
Metodą terapii, której zadaniem jest utrzymanie 
produkcji insuliny (obecny C-peptyd), jest nieswo-
ista immunomodulacja, która polega na podawaniu 
zmodyfikowanych przeciwciał monoklonalnych 
wiążących receptor CD3 limfocytów T (modyfika-
cja polega na zmianie aminokwasów w przeciw-
ciałach). Terapia ta pozwoliła na utrzymanie pro-
dukcji insuliny mierzonej stężeniem peptydu C, co 
skutkowało małym zapotrzebowaniem na insulinę 
w okresie obserwacji (najdłuższy okres obserwacji 
wynosił 6 lat). W wieloośrodkowym badaniu Pro-
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tege-Study, w którym udział brały również ośrodki 
polskie (także ośrodek wrocławski), przeanalizowa-
no 516 osób, ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą 
typu 1. Chorzy w okresie 14 dni otrzymywali an-
tygen anti-CD3 mAb Teplizumab w trzech różnych 
stężeniach. Czwarta grupa była grupą kontrolną 
otrzymującą placebo. Teplizumab jako częściowy 
agonista powoduje anergię komórki T i wytworze-
nie tolerancji immunologicznej. Wyniki tych badań 
przedstawiają się następująco: roczną remisję (bez 
insuliny) uzyskano u 5% pacjentów, ale aż 10% 
pacjentów z grup otrzymujących lek miało obja-
wy uboczne (w grupie placebo − 9%). W okresie 
2-letniej obserwacji stężenie peptydu C w grupach 
otrzymującej Teplizumab obniżało się mniej, ale 
w porównaniu z grupą kontrolną nie stwierdzono 
różnicy IS. Osoby otrzymujące Teplizumab w więk-
szych dawkach miały niższe IS zapotrzebowanie 
na insulinę (p < 0,001). Autorzy zwracają uwagę 
na objawy niepożądane, które występowały szcze-
gólnie często w grupie pacjentów otrzymujących 
lek w najwyższych stężeniach, co według badaczy 
nie powinno ograniczać dalszego kontynuowania 
badań. Interwencja immunoterapeutykiem Tepli-
zumab prowadzi do zachowania funkcji komórek 
β oraz redukcji dawek insuliny egzogennej [15, 
16]. Również badania z zastosowaniem Abataceptu 
– leku biologicznego, który ma działanie immuno-
supresyjne − prowadzone u chorych z cukrzycą 
typu 1 wykazały wydłużenie przeżycia komórki β. 
Lek ten blokując cząstki CD80 i CD86 (związanie 
receptorów CD80/86) na powierzchni komórek 
prezentujących antygen, moduluje kostymulujący 
wpływ białka CD28 na limfocyty T. W efekcie proces 
chorobowy zostaje spowolniony [17]. 

Obecnie nadal nie ma możliwości uzyskania 
trwałej tolerancji immunologicznej, która umoż-
liwiłaby odstąpienie od terapii insuliną. Zakłada 
się, że terapia prewencyjna nie może być bardziej 
uciążliwa od terapii insuliną, jak również nie może 
prowadzić do powikłań na równi z powikłaniami 
występującymi w cukrzycy. W cukrzycy, poza 
stosowaniem immunomodulatorów/immunosty-
mulatorów, prowadzone są badania nad terapią 
genową oraz transplantacją komórek β. Wykazano, 
że komórka β posiada zdolność regeneracyjną, 
ale może pozostać klinicznie „niema” w sytuacji 
np. złego wyrównania metabolicznego (kwasica 
ketonowa). Regenerację przetrwałych komórek β 
można wspomóc m.in. przez poprawę wyrówna-
nia metabolicznego, kontrolę procesu autoagresji, 
a także przez podawanie czynników promujących 
ich neogenezę i replikację. Wykazano, że komórki 
β regenerują się w ciąży i otyłości (zwiększenie 
masy komórek). Są dowody na występowanie rezy-
dualnej funkcji komórki β u osób w początkowym 
stadium choroby [17]. 

Czy możliwe jest w niedługim czasie leczenie 
za pomocą sztucznej trzustki i zamknięcia pętli? 

Obecnie żadna metoda podawania insuliny nie jest 
równorzędna z wydzielaniem insuliny przez zdro-
wą trzustkę. Coraz częściej mówi się o pokonaniu 
cukrzycy typu 1 przez wykorzystanie komórek 
macierzystych. Nadzieją dla wielu pacjentów jest 
przeszczepienie komórek macierzystych zdolnych 
do różnicowania się w komórki β wysp trzust-
kowych. Idealna komórka β powinna mnożyć się, 
być nieśmiertelna oraz umożliwiać prawidłową 
regulację glikemii [19, 20]. W 2007 r. w Journal of 
the American Medical Association opublikowano 
wyniki badań dotyczących przeszczepu komórek 
macierzystych 14 pacjentom w wieku 14−31 lat 
ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Wszystkim 
chorym przeszczepiono autologiczne (własne), nie-
mieloablacyjne komórki macierzyste po ich wcze-
śniejszym uzyskaniu z krwi i namnożeniu. Ochot-
nicy poddani byli także chemioterapii, której ce-
lem było „wyciszenie” układu immunologicznego. 
Większość uczestników badania na kilka miesięcy 
mogła zrezygnować z przyjmowania insuliny egzo-
gennej, ale tylko u jednego z nich niezależność od 
insuliny utrzymywała się przez 3 lata, u czterech − 
przez 21 miesięcy [21]. Podczas ostatniej konferen-
cji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod 
hasłem „Nowości w cukrzycy”, profesor Wiesław 
Jędrzejak ze Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 
w Warszawie przedstawił wstępne prace dotyczące 
przeszczepiania komórek macierzystych pacjentom 
ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Pionierskie 
w naszym kraju przeszczepienia dotyczą 5 pacjen-
tów (materiały zjazdowe). Zabieg przebiegł bez 
powikłań, ale tylko jeden pacjent nie wymaga po-
dawania insuliny. Terapia ta nie jest wolna od powi-
kłań, które wynikają z zahamowania pracy układu 
odpornościowego (immunoablacja). Metoda ta, 
z powodu dużego ryzyka powikłań mogących 
wystąpić w wyniku terapii immunosupresyjnej, nie 
jest stosowana u dzieci. Snarski i wsp. opublikowali 
wyniki badań prowadzonych u 8 pacjentów, któ-
rym po immunoablacji szpiku podano autologicz-
ne komórki hematopoetyczne (peripheral blood 
stem cells transplantation – PBSCt). Po leczeniu 
6 pacjentom w celu poprawy glikemii podawano 
akarbozę, natomiast jeden chory po 7 miesiącach 
od przeszczepu wymagał podawania niewielkich 
dawek insuliny. U wszystkich pacjentów uzyskano 
poprawę wyrównania metabolicznego wyrażonego 
stężeniem HbA1c (przed przeszczepem 12,3%, w 3. 
miesiącu po przeszczepie − 5,6%, a w 6. miesiącu 
− 6,2%) [22]. W Polsce rozpoczęto przeszczepia-
nie wysp trzustki, których źródłem mogą być wła-
sne komórki (przeszczep autologiczny) lub komórki 
pobrane ze zwłok (komórki allogeniczne). Barierą 
w leczeniu jest konieczność przeszczepienia jed-
nemu biorcy około 5000 wysepek, które pozyskuje 
się z trzustek od 3−4 martwych dawców. Autorzy 
podają, że istnieje możliwość wykonania około 
300 transplantacji rocznie, ale barierą są wysokie 
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koszty leczenia. Przeszczepu wysp trzustki nie 
wykonuje się u dzieci, ponieważ konieczność po-
dawania leków (w przeszczepach allogenicznych) 
zabezpieczających przed odrzuceniem komórek 
niekorzystnie wpływa na ich dalszy rozwój [23]. 

Terapia w cukrzycy – nowe insuliny
W cukrzycy typu 1 nadal jedynym sposobem na 

uzupełnienie insuliny jest jej podawanie podskór-
ne, a w stanach zaburzeń metabolicznych (kwasica) 
− dożylnie. Idealna insulinoterapia musi charakte-
ryzować się profilem działania jak najbardziej zbli-
żonym do profilu insuliny wydzielanej przez własną 
trzustkę. Stały, czyli całodobowy bezszczytowy 
poziom insuliny uzyskujemy podając długodzia-
łające bezszczytowe analogi (Glargina, Detemir), 
natomiast insulinemię poposiłkową – analogi szyb-
kodziałające (Lispro, Novorapid, Apidra). Idealna 
insulina podawana do posiłków powinna charak-
teryzować się szybkim początkiem działania, ze 
szczytem hipoglikemicznym w okresie postpran-
dialnym, a także słabym działaniem hipoglikemizu-
jącym w okresie późnopoposiłkowym. Najbardziej 
skutecznym i rekomendowanym modelem terapii 
cukrzycy typu 1 jest intensywna czynnościowa 
insulinoterapia, która symuluje fizjologiczne zacho-
wanie insuliny w warunkach podstawowych oraz 
w okresie poposiłkowym. Należy wspomnieć o no-
wym na polskim rynku szybkodziałającym analogu 
− insulinie BLys-29b, czyli glulizynie (ang. human 
insulin, glulisine) [24]. W analogu tym, w łańcuchu 
β cząsteczki insuliny ludzkiej, zamieniono asparagi-
nę w pozycji 3 na lizynę, natomiast lizynę w pozycji 
29 na kwas glutaminowy. Spowodowało to obniże-
nie punktu izoelektrycznego glulizyny. Taka zmiana 
ładunku elektrycznego stworzyła warunki umożli-
wiające utrzymywanie leku w postaci monomerów, 
co ułatwia dystrybucję leku, dając szybki efekt 
hipoglikemizujący [25]. Trwają badania nad nową 
insuliną Linjeta (VIAject), w których badacze oce-
niali poposiłkową regulację stężenia glukozy, mar-
kery stresu oksydacyjnego oraz funkcję śródbłonka 
w okresie poposiłkowym w porównaniu do insulin 
HM Regular i Lispro. Wykazano, że insulina Linjeta 
(VIAject) znacząco redukowała pik poposiłkowej 
glikemii w porównaniu z insulinami HM Regular 
oraz Lispro. Również poziom nitrotyrozyny (marker 
stresu oksydacyjnego) u pacjentów otrzymujących 
Linjeta (VIAject) w porze poposiłkowej był IS niższy 
w porównaniu do osób leczonych insulinami HM 
Regular i Lispro. Autorzy konkludują, że insulina ta 
znacznie lepiej redukuje poposiłkowy stres oksyda-
cyjny oraz poprawia funkcję śródbłonka niż insuli-
ny HM Regular i Lispro [26, 27]. W kolejnej pracy 
autorzy omówili badania kliniczne z wykorzysta-
niem glulizyny (Apidry) w populacji pediatrycznej. 
Stwierdzili, że Apidra jest skuteczną, bezpieczną 
i dobrze tolerowaną insuliną analogową. 

W praktyce diabetologa ważna jest informacja, 
którą opublikowali Cobry i wsp. Autorzy oceniając 
insulinemię po podaniu szybkodziałających analo-
gów dowiedli, że analogi te nie obniżają glikemii 
− jak dotąd twierdzono − natychmiast po podaniu 
podskórnym. Wykazano, że kontrola poposiłkowa 
glikemii (glikemia w 60 i 120’) jest lepsza wówczas, 
kiedy insulina (tu – glulizyna) będzie podana 20 mi-
nut przed posiłkiem, a nie jak do tej pory rekomen-
dowano przed, w trakcie, a nawet po posiłku [28]. 

W 2011 r. podczas European Association for 
the Study of Diabetes (EASD) w Lizbonie przed-
stawiono wyniki badań leczenia pacjentów z cu-
krzycą typu 1 i 2 insuliną Degludec. Degludec jest 
ultradługo działającym, bazalnym analogiem insu-
liny do podawania wyłącznie podskórnego 3 razy 
w tygodniu. Multiheksamerowa forma Degludecu 
ma gwarantować bezszczytowe i długotrwałe dzia-
łanie. W kilkumiesięcznej obserwacji wykazano, że 
zarówno schemat podawania 1 raz dziennie, jak 
i 3 razy w tygodniu pozwalał na redukcję HbA1c 
w sposób porównywalny do terapii Glarginą poda-
waną 1 raz na dobę. Częstość epizodów hipoglike-
mii po podaniu Glarginy i Degludecu nie różniła się 
w poszczególnych grupach badanych [29, 30]. 

Sprzęt w leczeniu cukrzycy

Obecnie stosowane metody terapii cukrzycy po-
zwalają chorym na dużą dowolność w planowaniu 
codziennych zajęć oraz prowadzenie stylu życia, 
który nie odbiega od życia osób bez cukrzycy. Po-
zwala także na osiągnięcie długości życia zbliżonej 
do większości zdrowych osób. Nieleczona cukrzyca 
lub leczona niedostatecznie prowadzi do ciężkich 
powikłań wielonarządowych oraz przedwczesnej 
śmierci. Obecnie nie jest możliwe leczenie cukrzycy 
bez regularnej samokontroli, czyli oznaczenia stęże-
nia glukozy we krwi. Samokontrola stężeń glukozy 
w warunkach domowych pozwala na swobodne 
planowanie posiłków, wysiłku fizycznego oraz usta-
laniu należnych dawek insulin bazalnych oraz do-
posiłkowych. Kontrolę glikemii w warunkach domo-
wych można wykonywać za pomocą glukometrów, 
których na polskim rynku jest kilkadziesiąt. Poza 
pomiarami glukometrem obecnie możemy również 
ciągle monitorować stężenie glukozy za pomocą 
urządzeń do RT-CGM (real-time continuous glucose 
monitoring). Na świecie są trzy zaaprobowane przez 
FDA (Food and Drug Administration) i posiadające 
znak jakości CE (Conformité Européenne) systemy 
RT-CGM: Freestyle Navigator (Abott Diabetes Care, 
Alameda, CA, USA) Guardian Real-Time (Medtro-
nic Minimed, Northridge, CA, USA, Europa ) oraz 
DexCom SEVEN (DexCom, San Diego, CA, USA) – 
dostępne w USA [31, 32]. 

Wszystkie te systemy mierzą glukozę w tkance 
podskórnej i przedstawiają wynik „w czasie rzeczy-
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wistym” co 1−5 minut. W praktyce pediatrycznej 
ważne jest, aby bolesność podczas wykonywania 
wkłucia elektrody do pomiaru stężenia glukozy 
oraz uszkodzenie tkanek było jak najbardziej zmi-
nimalizowane. Od 2011 r. jest w Polsce dostępny 
nowy sensor − Enlite M, który jest mniejszy o 69% 
od dotychczasowo używanej elektrody, ma krótszą 
igłę oraz umożliwia 6-dniowy ciągły pomiar gli-
kemii. Ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) daje 
pacjentowi pełen obraz stężeń glukozy, ujawnia 
niskie i wysokie stężenia, których badanie HbA1c, 
a także pomiary glukozy przy użyciu glukometra nie 
są w stanie wykryć. Innymi typami urządzeń GGM 
obecnie produkowanymi/badanymi są metody mi-
nimalnie inwazyjne, które dokonują pomiaru w ISF 
(kalibracja ISF obejmuje: pomiar kontrastu, ustawie-
nie poziomu luminancji, regulację opcji poprawy ja-
kości obrazu). Przedstawicielem tej grupy urządzeń 
jest Glucowatch Biographer 2 [33]. Jest on używany 
jako dodatkowe urządzenie, które nie zastępuje 
pomiarów glukometrowych. Urządzenie dokonuje 
pomiaru co 10 minut, co daje 6 odczytów na godzi-
nę i ogółem 72 odczyty w czasie działania jednego 
sensora. Wymaga kalibracji dokonanej przy użyciu 
glukometra. Kolejne urządzenie to spektroskop 
Sensys Medical Systems oraz sensor implantowany 
do żyły głównej. Jest on wyposażony w mikropro-
cesor oraz system zewnętrznych przekaźników te-
lemetrycznych. Nadal problemem technicznym jest 
zbyt mała miniaturyzacja urządzenia, enkapsulacja 
(która nie powinna wpływać na jakość pomiaru) 
oraz żywotność baterii (obecnie sensor wszcze-
piany jest na 5 lat, co jest limitowane żywotnością 
baterii). Innym urządzeniem jest CGMS-Dex Com 
Subcutaneous Sensor System wszczepiany w tkan-
kę podskórną. Składa się z sensora oraz pagera. 
Urządzenie dokonuje pomiaru w zakresie 40−700 
mg/dl (2,2−38,9 mmol/l). Wymaga rekalibracji co 
20 dni, a czas „życia” sensora wynosi 160–180 
dni. Ponadto urządzenie wymaga kalibracji przy 
użyciu glukometra 2−3/dobę [34]. Nowym „hitem” 
w pomiarach glukozy może stać się optoglukometr, 
który oznacza stężenie glukozy w cieczy wodnistej 
oka, w której stężenie glukozy osiąga 80% wartości 
w krwi. Pomiar polega na zbliżeniu urządzenia do 
oka, czyli jest nieinwazyjny, a tym samym niebole-
sny. Wynik pomiaru uzyskuje się w ciągu 0,1 sekun-
dy [35, 36]. Kolejnym urządzeniem jest fotometr 
podręczny, który mierzy stężenie glukozy w worku 
spojówkowym [37]. Zaawansowane są także prace 
nad nanotechnologicznym glukometrem, w którym 
węglowe „nanorurki” umieszczone w ciele pacjenta 
będą przekazywały informacje do urządzenia lase-
rowego umieszczonego na zewnątrz [38]. W 2011 r.  
podczas kongresu American Diabetes Association 
(ADA), przedstawiono urządzenie mierzące stęże-
nie glukozy w powietrzu wydychanym [39]. Postę-
pem w terapii cukrzycy jest powszechne stosowanie 
urządzenia do ciągłego podawania insuliny, czyli 

osobiste pompy insulinowe (OPI). Obecnie w Pol-
sce używa ich ponad połowa dzieci chorujących 
na cukrzycę typu 1. Najnowszymi urządzeniami 
do ciągłego podawania insuliny i kontroli glikemii 
są systemy: Accu-Chek Combo (firmy Roche) [40], 
który łączy glukometr z pompą insulinową, a także 
pompa Paradigm Veo (materiały informacyjne firmy 
Medtronic). System VEO jest połączeniem pompy 
insulinowej oraz stałego monitoringu poziomu glu-
kozy (CGM) z nową, unikatową opcją automatycz-
nego, okresowego wstrzymania dopływu insuliny 
w sytuacji nadmiernego obniżenia stężenia glukozy 
w krwi. Obie pompy posiadają kalkulator bolusów 
doposiłkowych [41, 42], są łatwe w użyciu, bardzo 
dyskretne, a ponadto dają możliwość prowadzenia 
dziennika samokontroli, analizowania pomiarów 
glukozy, wyliczania należnej dawki insuliny w bolu-
sach oraz stabilne podawanie insuliny podstawowej 
− bazy. Ocena terapii przy użyciu systemu Accu-
Chek Combo wykazała poprawę HbA1c (o 0,3% 
w ciągu 6 miesięcy), a także większą satysfakcję 
pacjenta z terapii insuliną. Nie stwierdzono nie-
przewidzianych awarii sprzętu, kwasicy ketonowej, 
a częstość ciężkich niedocukrzeń wynosiła 0,08 
pacjentoalat [43, 44]. Jednoroczne badania wie-
loośrodkowe wykazały, że wyrównanie metabo-
liczne u osób stosujących system CGM oraz ciągły 
podskórny wlew insuliny (CSII) jest znacznie lepsze 
w porównaniu do osób podających insulinę w daw-
ce wielokrotnej przy użyciu wstrzykiwacza − pena. 
W badaniach, które porównywały wyrównanie 
metaboliczne w okresie 1 roku u osób podających 
insulinę przy użyciu OPI posiadającej system CGM 
oraz Penami, wykazano, że liczba osób, u których 
stężenie HbA1c było < 7%, była wyższa w grupie 
pompowej. Badanie to potwierdziło wartość nie tyl-
ko CSII, ale także przydatność systemu CGM w osią-
ganiu celu terapeutycznego. Trzeba zaznaczyć, że 
poprawie HbA1c nie towarzyszyła większa częstość 
hipoglikemii [45, 46]. W celu uzyskania dobrego 
efektu terapeutycznego konieczna jest edukacja 
oraz dokładna instrukcja z zakresu obsługi systemu 
do podawania insuliny i monitorowania stężenia 
glukozy. Badania Jenskinsa i wsp. pokazały, że in-
strukcja obsługi CSII z CGM, przekazana pacjentom 
jak najwcześniej, skutkuje poprawą procesu leczenia 
oraz lepszym wyrównaniem metabolicznym [39]. 
Żadne urządzenie − pen, pompa insulinowa, urzą-
dzenie CGM − nie zastąpi człowieka, ponieważ nie 
dostosuje dawki insuliny do: zajęć fizycznych (WF), 
posiłku (ilości wymienników węglowodanowych  
− WW, białkowo-tłuszczowych − WBT), IG (indek-
su glikemicznego) węglowodanów, stresu, infekcji 
i innych czynników modyfikujących leczenie. Dlate-
go najważniejsza rola w procesie leczenia przypada 
dobrej współpracy pacjenta z zespołem edukacyj-
nym. W leczeniu każdej choroby, w tym szczególnie 
cukrzycy, najważniejsze jest zrozumienie problemu 
choroby oraz potrzeba stałej edukacji. 
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