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B

ardzo dziękujemy Zarządowi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za umożliwienie nam wydania
tego wyjątkowego numeru „Świata Lekarza” na XX Zjazd Naukowy PTD w Lublinie.
To wydarzenie ma charakter szczególny, przypada bowiem w trakcie apogeum
polskiej dyskusji o nowoczesnym leczeniu
cukrzycy, choć dotyczy leków znanych od
kilkunastu lat.
Nie mam nic przeciwko medycynie EBM,
ale opublikowane ostatnio badanie DECLARE-TIMI 58 uzupełniło i potwierdziło wcześniejsze dane, m.in. o korzystnym działaniu
sercowo-naczyniowym i nefroprotekcyjnym
dapagliflozyny. Inne leki z tej grupy – empagliflozyny – przebadano wcześniej w badaniu EMPA-REG OUTCOME.
Jak długo jeszcze można dyskutować
– i nad czym?

Czy nad faktem, że bez stosowania kardioi nefroprotekcji śmiertelność wśród diabetyków nie zmniejszy się, a w liczbach bezwzględnych po prostu wzrośnie? Potem
będą interpelacje do ministra zdrowia na
temat wzrostu liczby zgonów o kolejne kilka tysięcy rocznie.
Istota wyboru dokonywanego przez
każdego polskiego diabetologa przedstawia się następująco: w leczeniu cukrzycy
typu 1 konieczne jest podawanie insuliny
z zewnątrz, ale chorzy na cukrzycę typu 2
najczęściej mają własną insulinę i powinni
przyjmować leki stymulujące jej wydzielanie. Jeżeli dodatkowo chronią serce, nerki
i obniżają poziom cukru we krwi, to… wybór
zależy od portfela polskiego pacjenta.
Wybór czy wyrok? Chorzy na cukrzycę żyją od 6 do 12 lat krócej niż pozostali
Polacy.
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Diabetologia tylko wtedy ma sens,
kiedy w centrum uwagi jest pacjent
diabetologiczny, któremu ma służyć
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jej zakresach.
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Jedyny analog GLP-1
zmniejszający
ryzyko
sercowo-naczyniowe1,2

Victoza® redukuje ryzyko zgonu

z przyczyn sercowo-naczyniowych1 u pacjentów
z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym*
Redukcja ryzyka zgonu
z przyczyn sercowo-naczyniowych

7,5

22%
22%

5,5

Redukcja ryzyka
zgonu z przyczyn
CARDIOVASCULAR
sercowoDEATH
naczyniowych
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Victoza® + ST
Placebo + ST
0
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M O N T H S S I N C E R A N D O M I S AT I O N

MIESIĄCE OD RANDOMIZACJI

Hazard ratio, 0.78 (95% CI, 0.66-0.93)

Bezwzględna redukcja zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosiła 1,3%. W grupie otrzymującej produkt Victoza® zaobserwowano mniej zgonów z przyczyn
sercowo-naczyniowych (219 pacjentów [4,7%]) niż w grupie placebo (278 [6,0%]) (HR = 0,78, 95% CI: 0,66-0,93; P=0,007).

Nonfatal MI (P=0.11)

Udowodnione działanie
prowadzące do
zmniejszenia ryzyka
sercowo-naczyniowego1,2

Znacząca
redukcja HbA1C3-9

Nonfatal Stroke (P=0.30)

Znacząca
redukcja masy ciała3-9

* Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe zdefiniowano jako: wiek ≥50 lat oraz co najmniej jedna współistniejąca choroba sercowo-naczyniowa lub wiek ≥60 lat oraz występowanie co najmniej jednego czynnika ryzyka
sercowo-naczyniowego w ocenie badacza.
GLP-1 (ang. glucagon-like peptide-1) - analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1; ST = opieka standardowa; CI = przedział ufności

Referencje oraz Skrócona Infomacja o Leku w środku numeru.

RRR

3,5

PL/LR/0818/0008

Mediana dawki
dobowej produktu
Victoza®:
1,78 mg

PACJENT ZE ZDARZENIEM (%)

Mediana czasu
obserwacji:
3,8 lat

PAT I E N T S W I T H A N E V E N T ( % )

Cardiovascular death (P=0.007)

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Victoza®, 6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera 6 mg liraglutydu (analog
ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) otrzymywany w Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA). Jeden fabrycznie napełniony wstrzykiwacz zawiera 18 mg liraglutydu w 3 ml roztworu. Pełny
wykaz substancji pomocniczych: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny
izotoniczny roztwór; pH=8,15. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE: Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Victoza® jest wskazany do stosowania u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu, 2 jako
uzupełnienie odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego: w monoterapii, u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania; jako leczenie dodane
do terapii cukrzycy innymi produktami leczniczymi. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Aby zwiększyć tolerancję w żołądku i jelitach dawka początkowa wynosi 0,6 mg liraglutydu na dobę. Po upływie
co najmniej tygodnia dawkę należy zwiększyć do 1,2 mg. Dla części pacjentów korzystne może okazać się zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg i w zależności od odpowiedzi klinicznej, po upływie minimum jednego
tygodnia dawkę można zwiększyć do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli glikemii. Dobowe dawki większe niż 1,8 mg nie są zalecane. Produkt leczniczy Victoza® może być dołączony do dotychczasowego
leczenia metforminą lub metforminą skojarzoną z tiazolidynedionem. Dotychczasowe dawki metforminy i tiazolidynedionu mogą pozostać niezmienione. Produkt leczniczy Victoza® może być dołączony do dotychczasowego
leczenia pochodną sulfonylomocznika lub metforminą skojarzoną z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną. W celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii należy rozważyć zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika
lub insuliny w przypadku dołączenia produktu leczniczego Victoza® do leczenia pochodną sulfonylomocznika lub insuliną. Samodzielne sprawdzanie stężenia glukozy we krwi nie jest konieczne w celu dostosowania dawki
produktu leczniczego Victoza®. Jednak w przypadku rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Victoza® w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może okazać się konieczne samodzielne kontrolowanie
stężenia glukozy we krwi w celu dostosowania dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Nie ma konieczności dostosowywania
dawki w związku z wiekiem pacjenta. Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma
doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentów z chorobą nerek w stadium końcowym i dlatego produkt leczniczy Victoza® nie jest zalecany do stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby:
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Victoza® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
wątroby. Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Victoza® u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie ma dostępnych danych. Sposób podawania: Produktu
leczniczego Victoza® nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo. Produkt leczniczy Victoza® podawany jest raz na dobę o dowolnej porze, niezależnie od posiłków i może być wstrzykiwany podskórnie w okolicę
brzucha, udo lub ramię. Miejsce wstrzykn ięcia i porę podania można zmienić bez dostosowywania dawki. Lepiej jest jednak wstrzykiwać produkt leczniczy Victoza® w przybliżeniu o tej samej porze dnia, po wybraniu
najbardziej dogodnej pory. Produkt leczniczy Victoza® nie powinien być stosowany, jeśli nie jest przezroczysty i bezbarwny lub prawie bezbarwny. Produktu leczniczego Victoza® nie należy stosować, jeśli był on zamrożony.
Produkt leczniczy Victoza® można podać stosując igły o długości do 8 mm i grubości od 32G. Wstrzykiwacz jest przeznaczony do stosowania z igłami jednorazowymi typu NovoFine® lub NovoTwist®. Opakowanie nie
zawiera igieł. Pacjenta należy poinformować, aby usuwał igłę do wstrzykiwań zgodnie z lokalnymi wymaganiami po każdym wstrzyknięciu i przechowywał wstrzykiwacz bez nałożonej igły. Zapobiega to zanieczyszczeniu,
zakażeniu i wyciekowi produktu leczniczego. Zapewnia to precyzyjne dawkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczące stosowania: Liraglutydu nie należy stosować u chorych na cukrzycę typu 1 ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Liraglutyd nie jest zamiennikiem insuliny. Nie ma doświadczenia w
leczeniu pacjentów z zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA (New York Heart Association), dlatego też nie zaleca się stosowania liraglutydu w tej grupie pacjentów. Doświadczenie w stosowaniu u
pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą cukrzycową jest ograniczone. Stosowanie liraglutydu nie jest zalecane u tych pacjentów, gdyż wiąże się z wystąpieniem przejściowych działań niepożądanych
ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymiotów i biegunki. Ostre zapalenie trzustki: Podczas stosowania agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano wystąpienie ostrego zapalenia trzustki. Pacjentów należy
poinformować o charakterystycznych objawach ostrego zapalenia trzustki. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki, należy zaprzestać stosowania liraglutydu; po potwierdzeniu ostrego zapalenia trzustki, leczenie
liraglutydem nie powinno być wznawiane. Choroba tarczycy: W badaniach klinicznych, szczególnie u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy, odnotowane były działania niepożądane dotyczące tarczycy,
takie jak powiększenie tarczycy. Dlatego w tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania liraglutydu. Hipoglikemia: U pacjentów przyjmujących liraglutyd w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika
lub insuliną może wystąpić zwiększone ryzyko hipoglikemii. Ryzyko hipoglikemii można zmniejszyć, zmniejszając dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Odwodnienie: U pacjentów leczonych liraglutydem
zaobserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy odwodnienia, w tym zaburzenia czynności nerek i ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni liraglutydem powinni zostać poinformowani o ryzyku odwodnienia w
związku z działaniami niepożądanymi ze strony żołądka i jelit i o konieczności zapobiegania odwodnieniu. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: W pięciu dużych długoterminowych badaniach
klinicznych fazy IIIa ponad 2500 pacjentów otrzymało leczenie produktem leczniczym Victoza® w monoterapii lub w skojarzeniu z metforminą, pochodną sulfonylomocznika (z metforminą lub bez niej) lub metforminą i
rozyglitazonem. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w czasie badań klinicznych były zaburzenia ze strony układu pokarmowego: nudności i biegunka występowały bardzo często, natomiast wymioty,
zaparcie, ból brzucha i dyspepsja występowały często. Na początku leczenia wymienione działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego mogą występować częściej. Reakcje te zwykle ustają w ciągu kilku dni lub
tygodni kontynuowania leczenia. Ból głowy oraz zapalenie nosa i gardła również były częste. Ponadto, hipoglikemia występowała często, a podczas stosowania liraglutydu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika
– bardzo często. Ciężką hipoglikemię obserwowano głównie w leczeniu skojarzonym z pochodną sulfonylomocznika. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych: W tabeli wymieniono działania niepożądane
zgłoszone w długoterminowych kontrolowanych badaniach fazy IIIa, w badaniu LEADER (długoterminowym badaniu oceniającym incydenty sercowo-naczyniowe) i zgłoszenia spontaniczne (po wprowadzeniu produktu
do obrotu). Częstość wszystkich działań niepożądanych została obliczona na podstawie ich częstości w trakcie badań klinicznych fazy IIIa. Częstość definiuje się w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100
do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy
częstości, działania niepożądane są przedstawione według zmniejszającej się ciężkości tych zdarzeń.
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA

Bardzo
często

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Niezbyt często

reakcje
anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipoglikemia, brak łaknienia, zmniejszenie apetytu

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia serca

przyspieszenie częstości akcji serca
nudności,
biegunka

zapalenie trzustki
niedrożność jelit (w tym martwicze
zapalenie trzustki)
kamica żółciowa, zapalenie
pęcherzyka żółciowego

wysypka

pokrzywka, świąd
zaburzenia czynności nerek,
ostra niewydolność nerek

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

odwodnienie

wymioty, dyspepsja, ból w górnej części brzucha, zaparcie, zapalenie
żołądka, nadmierna produkcja gazów jelitowych, wzdęcie brzucha, refluks
żołądkowo-przełykowy dolegliwości brzuszne, ból zęba

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

zapalenie nosa i gardła, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

zmęczenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

złe samopoczucie

Badania diagnostyczne
zwiększone stężenie lipazy* zwiększone stężenie amylazy*
* Działania niepożądane pochodzące z kontrolowanych badań klinicznych fazy IIIb oraz IV, tylko wtedy, gdy były one oceniane.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych : Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsværd, Dania. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: EU/1/09/529/001-005, Produkt leczniczy Victoza® wydawany jest z przepisu lekarza – (Rp). Cena detaliczna – 603,61 zł za opakowanie
(2 fabrycznie napełnione wstrzykiwacze). Każdy wstrzykiwacz zawiera 3 ml roztworu wystarczającego na 30 dawek po 0,6 mg, 15 dawek po 1,2 mg lub 10 dawek po 1,8 mg. Lek pełnopłatny. Skrócona Informacja
o Leku Victoza®, wersja 1.0, na podstawie ChPL 20170725
Referencje:
1. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al; the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322.
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Victoza® (lipiec 2017). 3. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic
control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407. 4. Nauck M,
Rizzo M, Johnson A, Bosch-Traberg H, Madsen J, Cariou B. Once-daily liraglutide versus lixisenatide as add-on to metformin in type 2 diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. Diabetes Care. 2016;39(9):15011509. 5. Buse JB, Nauck M, Forst T, et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet. 2013;38(9861):117-124. 6. Pratley RE,
Nauck MA, Barnett AH, et al. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomised, open-label, multicenter, non-inferiority phase 3 study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(4):289-297. 7. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, et al; for the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes; a 26-week
randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 2009;374(9683):39-47. 8. Dungan KM, Provedano ST, Forst T, et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-treated
patients with type 2 diabetes (AWARD-6); a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2014;384(9951):1349-1357. 9. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, et al: for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group.
Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet. 2010;375(9724):1447-1456.

w numerze

fot. toMASZ ADAMASZEK

nagroda zaufania
złoty otis 2019
w połowie kwietnia odbyła się XVi edycja Nagrody zaufania
złoty Otis 2019. Do rąk znakomitych laureatów traﬁły
prestiżowe statuetki złoty Otis, Viribus Unitis, a także… Byki
zdrowia. wśród licznie zgromadzonych gości – wybitnych
postaci świata medycyny i farmacji – pojawili się także:
stanisław karczewski – marszałek Senatu RP, Maciej
Miłkowski – wiceminister zdrowia, waldemar kraska –
senator, przewodniczący Komisji zdrowia Senatu RP, lidia
gądek – posłanka, Beata Małecka-libera – posłanka,
Barbara czaplicka – posłanka.

relacja z uroczystości na stronach 74-80.
9

gorący teMAt

GORĄCELATOW OCHRONIEZDROWIA

6 proc. PkB,
czyli… ile?
KATARZYNAPINKOSZ
Od 2017 roku obowiązuje ustawa zakładająca wzrost nakładów
na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 roku. Rozgorzał spór
o sposób ich liczenia. W 2019 roku do obliczania procentów PKB
będzie się brać pod uwagę nie rok 2019, tylko 2017.
Wszystko to jest zgodne z zapisami ustawy. Lekarze rezydenci mówią, że czują się oszukani i planują protesty na początku czerwca. Przeciw przyjętej metodzie liczenia zaprotestowała też Naczelna Rada Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy
Lekarzy. Rezydenci twierdzą, że gdyby za podstawę wziąć w tym
roku prognozowane PKB z 2019 roku, a nie z 2017 roku, to system ochrony zdrowia dodatkowo zostałby zasilony sumą 10
mld zł. Minister zapewnia, że takie zapisy były od początku.

Szykuje się wyjątkowo gorące lato w ochronie zdrowia.

10
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Metoda ma znaczenie drugorzędne
MINISTER ZDROWIA Prof. łukAsz szuMowski

N

akłady na ochronę zdrowia będą systematycznie rosły do 6 proc. PKB w 2024 roku, jak to
określa ustawa uchwalona w 2017 roku. Minęły już czasy, kiedy zdrowie nie było ważnym tematem,
a kadry medyczne nie były na tyle priorytetem, by zatrzymać exodus lekarzy czy pielęgniarek. Niezależnie
od tego, kto wypowiada się na temat ochrony zdrowia,
z jakiej jest opcji, wie, że finanse muszą być wyższe,
kadry medyczne powinny być docenione i powinno
ich być więcej. Niezrozumiałe są dla mnie doniesienia
o wątpliwościach dotyczących wysokości nakładów na
ochronę zdrowia.
Rozmawiając o wzroście nakładów, dyskutowaliśmy
o przyspieszeniu tempa nakładów na ochronę zdrowia.
Metodologia liczenia w ustawie 6 proc. PKB nie zmieniła się od 2017 roku. Moi partnerzy w dyskusji zawsze
podkreślali, żeby nie robić żadnych zmian w metodologii liczenia.
Dla mnie metoda ma drugorzędne znaczenie,
ważne jest to, ile faktycznie przeznaczymy pienię-

dzy na ochronę zdrowia. W latach 2016-19 będziemy mieć realnie prawie o 24 mld zł więcej na zdrowie.
W 2024 roku będzie to o ok. 60 mld zł więcej niż dziś.
To gigantyczna różnica, aż 2/3 tegorocznego budżetu.
W 2014 roku publiczne nakłady na ochronę zdrowia
z różnych źródeł wynosiły niespełna 73 mld zł, a w tym
roku wyniosą ponad 97 mld zł. W 2024 roku będzie to
o około 60 mld więcej. Kształcimy coraz więcej pielęgniarek: w latach 2014/15 studia pielęgniarskie rozpoczęło 5431 osób; w latach 2018/19 – 6663. Na wydziale lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku 2014/15
były 4784 miejsca, a w roku 2018/19 – ponad 9400.
W 2018 roku pierwszy raz 100 proc. pielęgniarek, które ukończyło studia, odebrało prawo do wykonywania
zawodu. Wcześniej było to około 70 proc. Po prawa do
wykonywania zawodu zaczęły zgłaszać się pielęgniarki, które wcześniej o nie nie wystąpiły. To pokazuje, że
ten zawód stał się znacznie bardziej atrakcyjny, dzięki
zmianom, które wprowadziliśmy. Nie ma też już exodusu lekarzy. (Medyczna Racja Stanu, kwiecień 2019)
11
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napiszmy konstytucję
dla zdrowia
PosłAnkA BeAtA MAłeckA-liBerA

Jak skomentuje Pani Poseł fakt, że PKB do
ustawy „6 proc. PKB na zdrowie” nie jest
wyliczane z obecnego roku, tylko sprzed dwóch
lat?

Umawialiśmy się na zupełnie coś innego, na realny
wzrost środków z budżetu. Nikt wprost nie powiedział,
że będzie to wskaźnik PKB obliczany dwa lata wstecz.
A to zdecydowanie zmienia podstawę. Różnica wynosi
w 2019 roku prawie 10 mld zł, a sumarycznie do 2024
będzie to prawie 40 mld zł. Jeśli zestawimy to z problemami, jakie są w ochronie zdrowia: z brakiem kadr,
kolejkami, leczeniem, to spora pula pieniędzy, o którą
chcemy walczyć. Oczywiście, jest wzrost finansowania
ochrony zdrowia, jednak związany ze wzrostem składki
zdrowotnej i naszych wynagrodzeń. Nie jest to realny
12

wzrost finansowania z budżetu państwa. Druga kwestia, które również bardzo mocno wybrzmiała podczas
Komisji Zdrowia, to stanowisko lekarzy rezydentów:
w porozumieniu, jakie zawierali z MZ, mieli zapisanych
szereg uzgodnień, m.in. wzrost wydatków na zdrowie
do 6 proc. PKB. W takim tempie, jak to jest obecnie
realizowane, nigdy nie dojdziemy do 6 proc. PKB. Europa się od nas oddala, bo przecież kraje UE już dziś
mają wyższe finansowanie ochrony zdrowia, a jeszcze
z roku na rok je zwiększają.

Jednak taki zapis od początku był w ustawie.

Być może rzeczywiście pojawiło się takie niedopatrzenie, gdyż zostało źle zinterpretowane. Nikt wtedy nie
pomyślał, że zapis obliczania wskaźnika odnosi się do

historii. Jeśli jednak wola strony rządowej rzeczywiście
jest taka, że ma być wzrost wydawanych środków z budżetu, to nie rozumiem, dlaczego nie został przyjęty
nasz dezyderat: chcieliśmy, by brana była pod uwagę
wysokość PKB według prognozy na dany rok zapisana
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Niestety,
nasza propozycja nie spotkała się z aprobatą sejmowej Komisji Zdrowia. Dezyderat przepadł głosami PiS.
W trakcie posiedzenia lekarze rezydenci bardzo mocno zaznaczali, że czują się oszukani. A przecież problemy finansowe w ochronie zdrowia są ogromne, choćby
szpitali powiatowych. Słyszymy o zapowiedziach kolejnych protestów planowanych na czerwiec, a więc od
strajku do strajku, od demonstracji do demonstracji?
Problemy organizacyjne w ochronie zdrowia narastają. Mówimy, że placówki prywatne są w systemie ważne, ale równocześnie pozostawiamy je poza siecią. Jaki
więc system ochrony zdrowia budujemy? I jakie działania strategiczne chcemy podjąć w najbliższym czasie?

Toczą się przecież debaty „Wspólnie dla
zdrowia”, podczas których mówi się o celach.

Jestem uczestnikiem wielu konferencji i widzę, że po
10 latach wracamy do tego, co mówiliśmy: trzeba napisać strategię dla zdrowia, ponadpolityczną Konstytucję
dla Zdrowia. Przez ten czas powstało wiele różnych raportów, gdzie stawia się jasne wnioski. Czy ktoś jednak
je ocenia, ukierunkowuje pod nie politykę zdrowotną?
Nic nie uda nam się osiągnąć, dopóki nie będzie ponadpolitycznego porozumienia. Najpierw mówiliśmy
„decentralizacja”, teraz chcemy, żeby decyzje zapadały
centralnie. Jaki system to wytrzyma? A przy tym mamy
nowe wyzwanie związane ze starzejącym się społeczeństwem i epidemią chorób cywilizacyjnych. Czy była
debata, która powiedziałaby, co mamy najważniejszego do zrobienia na dziś? Jak poradzimy sobie z demografią, ze starzejącym się społeczeństwem, z epidemią
chorób cywilizacyjnych? Co proponujemy starszym ludziom, którzy są chorzy, osamotnieni i pozostawieni
w domach? Czy nasze opiekuńcze państwo to widzi?

Minister Łukasz Szumowski też mówi
o ponadpolitycznym podejściu do zdrowia. To
czemu to się nie udaje?

Bo w zdrowie weszła polityka. Przykładem niech będzie
ustawa o sieci szpitali, która była typową obiecanką wyborczą, kompletnie nic niewnoszącą w obecnym kształcie dla pacjenta. Została oparta nie o jakość i potrzeby pacjenta, wykluczyła wiele podmiotów prywatnych,
pogarszając dostępność do usług medycznych. Nawet
obecne szpitale, które pozostały w sieci, skarżą się na
problemy finansowe. Dlatego tak ważna jest strategia dla ochrony zdrowia przyjęta na wiele lat i konsekwentnie realizowana.

fot. toMASZ ADAMASZEK

jestem przeciwny
wypowiadaniu
przyjętych umów
Poseł toMAsz lAtos | WICEPRZEWODNICZĄCY
SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA

J

eśli chodzi o wzrost wydatków na zdrowie w kolejnych latach, to przyjęto pewną zasadę z dojściem
do 2024 roku w wydatkach na ochronę zdrowia do
6 proc. PKB. Nie ma wątpliwości, że to słowo zostanie
dotrzymane. Przygotowując ustawę budżetową, trzeba oprzeć się na konkretnych danych. Ustawa w tym
roku jest przygotowywana na rok kolejny. Trudno powiedzieć, jakie będzie tegoroczne PKB, skoro rok jest
nieskończony, dlatego brane są dane z poprzedniego
roku. Wydaje mi się, że to zostało dość jasno wskazane przy okazji procedowania ustawy.
Uważam, że wszystkie strony obejmuje dżentelmeńska umowa. Przyjęliśmy takie rozwiązania, zresztą bardzo szeroko konsultowane społecznie. Ustawa
obowiązuje i nie chciałbym, żeby ktokolwiek ją zmieniał. Wierzę, że PiS będzie nadal rządzić po wyborach,
jeśli jednak tak by się nie stało, to nie chciałbym, żeby
kolejne rządy dokonywały w tej ustawie zmian: tym razem na niekorzyść pacjentów. Jestem przeciwny wypowiadaniu przyjętych zobowiązań i umów.
Czy pieniędzy na ochronę zdrowia jest za mało?
Przyjęto poziom 6 proc. PKB, co było przez wiele lat
marzeniem wszystkich osób związanych z ochroną
zdrowia. Przez wiele lat pojawiały się pytania, kiedy
wreszcie będzie to magiczne 6 proc. Skoro przyjęliśmy
konkretne założenie, to konsekwentnie je realizujmy.
A równocześnie reformujmy system, żeby te pieniądze
jak najmądrzej wydawać.
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czy kons uda się
bez dobrego
leczenia cukrzycy?
KATARZYNAPINKOSZ

40 proc. pacjentów z ns
to chorzy z cukrzycą
prof. piotr poniKowsKi|PREZESPOLSKIEGO
TOWARZYSTWAKARDIOLOGICZNEGO,KIEROWNIK
KATEDRYI KLINIKICHORÓBSERCAUMIM.PIASTÓW
ŚLĄSKICHWEWROCŁAWIU,CENTRUMCHORÓBSERCA
UNIWERSYTECKIEGOSZPITALAKLINICZNEGO
WEWROCŁAWIU

Jeśli ma Pan na oddziale dwóch
chorych w takim samym wieku
z niewydolnością serca, z których
jeden ma też cukrzycę, a drugi nie, to
rokowanie tego pierwszego
jest gorsze?

Oczywiście, ponieważ cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Pogarsza rokowanie, zwiększa
ryzyko powikłań u chorych z niewydolnością
serca.

Czy program KONS może przynieść
efekt bez udziału diabetologów?

Nie mam wątpliwości, że współpraca z diabetologami jest konieczna. W trakcie pilotażu, który wkrótce się rozpocznie, musimy zaplanować, jak powinna ona wyglądać. Nawet
40 proc. pacjentów z niewydolnością serca
stanowią chorzy ze współistniejącą cukrzyfOT. RADOSŁAw BUGAjSKi/NOLiMiTSPiCTURES.PL
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W 2019 roku startuje program Kons

– koordynowanej opieki nad chorymi
z niewydolnością serca. W Polsce jest 800-900
tys. chorych z tą chorobą. Co roku ponad 40 tys. osób umiera
z powodu ns. Czy jest możliwa lepsza opieka nad chorymi
z niewydolnością serca bez dobrego leczenia cukrzycy?
cą. To jedna z najczęstszych chorób współistniejących, która pogarsza rokowanie niewydolności serca.
Z drugiej strony, problemy sercowo-naczyniowe, przede wszystkim
miażdżyca i niewydolność serca, to
najważniejsze problemy pacjentów
z cukrzycą. Są one główną przyczyną hospitalizacji i zgonów chorych
na cukrzycę. Chorzy z niewydolnością serca i cukrzycą nie mogą być
leczeni skutecznie bez efektywnego
leczenia cukrzycy.

Jakiej specjalistycznej opieki
potrzebują chorzy z NS
i współistniejącą cukrzycą?

Zawsze, gdy rozmawiamy o chorym
kardiologicznym, to pierwsze pytanie, jakie pada – czy współistnieją
inne schorzenia i tutaj z reguły interesuje nas, czy taki pacjent ma
współistniejącą cukrzycę lub niewydolność nerek. Wtedy stratyfikujemy ryzyko i wybieramy optymalny
sposób postępowania. Obowiązują
określone zalecenia dla pacjentów

z cukrzycą i towarzyszącymi chorobami serca. Są to m.in. bardziej restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o leczenie nadciśnienia czy dyslipidemii
– optymalny poziom ciśnienia i cholesterolu LDL powinny być niższe.
Rekomendujemy niefarmakologiczne sposoby postępowania, wśród
których regularny wysiłek fizyczny
stanowi podstawę. Konieczne jest
też efektywne leczenie cukrzycy, ale
z punktu widzenia kardiologa ważne
są oprócz wyrównania stężenia glu-

MAciej Miłkowski, wiceMinister zdrowiA
Nowe leki przeciwcukrzycowe powodują mniej powikłań kardiologicznych, i to jest fakt. Jednak wprowadzenie zmian na listach refundacyjnych i wprowadzenie do refundacji wymaga roztropności. Wydatki z budżetu NFZ na diabetologię już są bardzo wysokie – w szczególności na
monitorowanie cukrzycy.
Programy lekowe idą w kierunku znalezienia podgrup osób, które
do tej pory nie miały możliwości leczenia. Leki przeciwcukrzycowe znajdują się jednak w refundacji aptecznej, gdzie trudno posłużyć się dobrymi instrumentami podziału ryzyka, które obowiązują zresztą tylko
w pierwszym dwuletnim okresie. Później jesteśmy zdani na firmę, czy
nie podwyższy raz uzgodnionych warunków finansowych, a wiemy, że
powinna następować kontynuacja refundacji raz przyjętych leków.
Firmy oferujące leki przeciwcukrzycowe mają duże rynki europejskie i niechętnie schodzą z cen. Bardzo mocno określają populacje, dla
których pacjentów nowe leki byłyby szczególnie wskazane. Oczywiście
najprostszym i najszybszym sposobem szybkiego wejścia do refundacji byłoby istotne zmniejszenie cen; negocjacje z Komisją Ekonomiczną
działającą przy Ministrze Zdrowia cały czas trwają. Potrzeb w ochronie
zdrowia jest jednak bardzo dużo, nie tylko lekowych. Personel medyczny również oczekuje wsparcia tak, aby była możliwość dobrego i skutecznego leczenia pacjentów.
fot. toMASZ ADAMASZEK
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są leki, które zapobiegają
zaostrzeniom ns
Prof. MAciej MAłecki|PREZESPOLSKIEGOTOWARZYSTWA
DIABETOLOGICZNEGO,KIEROWNIKODDZIAŁUKLINICZNEGO
CHORÓBMETABOLICZNYCHSZPITALAUNIWERSYTECKIEGO
W KRAKOWIE

B

ez udziału diabetologów trudno wyobrazić sobie pierwotną profilaktykę niewydolności
serca, ponieważ cukrzyca stanowi
czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, a nieprawidłowo leczona przyczynia się m.in. do występowania
niewydolności serca. A więc udział
diabetologów w zapobieganiu niewydolności serca jest nieodzowny.
Podobnie, gdy mamy już do czynienia z rozwiniętą niewydolnością serca, to także udział specjalistów leczenia cukrzycy jest konieczny. Wśród
chorych na cukrzycę jest szczególnie
dużo osób ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, a przewlekła niewydolność serca jest jednym z nich.
Właściwe leczenie cukrzycy jest ważne, aby niewydolność serca nie postępowała, aby ocalić mięsień sercowy, który na granicy wydolności
jeszcze daje sobie radę. Ważne jest
też to, że leki stosowane w leczeniu
cukrzycy też mogą mieć różny wpływ
na przebieg niewydolności serca.
Część z nich na wpływ neutralny, ale
część wspiera profilaktykę kolejnych
zaostrzeń niewydolności serca.
CiAG DALSzy zE STRONy 15

kozy, także, a może przede wszystkim, korzyści odległe – czyli poprawa
rokowania. Inhibitory SGLT-2, czyli tzw. flozyny, to nowa grupa leków,
które wydłużają życie chorym na cukrzycę. Dziś wiemy już – a dane dotyczą empagliflozyny, kanagliflozyny i dapagliflozyny – że leki te są
wskazane dla chorych na cukrzycę,
właśnie przede wszystkim z powodu redukcji ryzyka epizodów sercowo-naczyniowych. To świetna wiadomość nie tylko dla chorych i dla
16

Dobre wyrównanie cukrzycy
jest niezbędne w prewencji pierwotnej, czyli w profilaktyce wystąpienia niewydolności serca,
i w prewencji wtórnej, to znaczy
w prewencji kolejnych epizodów
zaostrzenia niewydolności serca.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że są
też cząsteczki, które – oprócz tego,
że obniżają stężenie glukozy – wydają się szczególnie korzystne także w zapobieganiu niewydolności
serca. Przede wszystkim są to leki
z grupy flozyn, a do pewnego stopnia również niektórzy agoniści receptora GLP-1, czyli reprezentanci
leków inkretynowych. W pierwszym
rzędzie jednak są to flozyny, które mają znakomite, spójne badania
o jednoznacznym pozytywnym wyniku – niezależnie od tego, o którym leku mówimy. Ewidentnie jest
mniej hospitalizacji z powodu niewydolności serca przy zastosowaniu tych leków. Właściwie prowadzona cukrzyca może spowodować
to, że incydentów zaostrzenia niewydolności serca będzie zdecydowanie mniej.
fot. toMASZ ADAMASZEK

diabetologów, ale także dla kardiologów, gdyż tak jak już wspominałem
główną przyczyną zgonów chorych
na cukrzycę są choroby układu
sercowo-naczyniowego. Leki, które
skutecznie redukują zgony z przyczyny sercowo-naczyniowej, to
przełom w leczeniu chorych z cukrzycą. W przypadku współistnienia cukrzycy i niewydolności
serca stosowanie leków z grupy
flozyn już od 2016 roku znajduje się w zaleceniach Europejskie-

go Towarzystwa Kardiologicznego.
Zmniejszają one ryzyko rozwoju
niewydolności serca oraz dekompensacji, czyli rozwoju ostrej niewydolności serca, i konieczności
hospitalizacji.
Nie mam wątpliwości, że pacjenci z cukrzycą wymagają szczególnie uważnej opieki sprawowanej
przez diabetologa i kardiologa, ale
także przez lekarza rodzinnego, który otrzyma od specjalistów dokładne
wskazówki.

w świecie nAuki

Migotanie przedsionków
–conowegow terapii
częstejarytmii?

Czy zmieni się postępowanie kliniczne w migotaniu przedsionków? Jak leczyć arytmię,
na którą cierpi nawet 10 proc. seniorów? Nowe wyniki badań klinicznych przedstawione na
marcowym Kongresie Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca w Lizbonie komentuje
dr n. med. Michał M. Farkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek zarządu
SRS PTK oraz EHRA Scientific Initiatives Committee.

T

egoroczny Kongres EHRA 2019 w Lizbonie przyniósł wiele ciekawych doniesień naukowych, które mają realną szansę zmienić praktykę kliniczną
w terapii zaburzeń rytmu serca.

czy PAcjent z nAPAdeM MigotAniA
Przedsionków trwAjącyM Mniej
niŻ 48 godzin Musi ByĆ
niezwłocznie PoddAny PróBie
kArdiowersji ArytMii?
To pytanie zadali sobie badacze z Holandii, przygotowując i przeprowadzając badanie RACE 7 ACWAS. Było to randomizowane, wieloośrodkowe badanie
kliniczne, do którego kwalifikowano pacjentów z pierwszym lub kolejnym napadem migotania przedsionków, pod warunkiem braku w wywiadzie świeżego
niedokrwienia lub epizodów przetrwałego AF. Pacjentów w grupie badanej kwalifikowano do planowej, wczesnej wizyty ambulatoryjnej, podczas której zapadała
ewentualna decyzja o odroczonej kardiowersji. Doraźnie stosowano leki kontrolujące częstość pracy komór.
Grupę kontrolną traktowano zgodnie z lokalnym standardem: stosowano kardiowersję farmakologiczną lub
elektryczną. Wyniki badania były jednoznaczne: w ciągu miesięcznej obserwacji odsetek pacjentów z rytmem
zatokowym był taki sam, a jakość życia pacjentów z obydwu grup nie różniła się istotnie. Co ważne, spontaniczna kardiowersja nastąpiła w ciągu 48 godzin u niemal
70 proc. pacjentów z grupy badanej. Czas pobytu pacjenta na izbie przyjęć skrócił się o 25 proc.
Dlaczego jest to ważne badanie, nie trzeba chyba tłumaczyć nikomu, kto spędził choć trochę cza-

su na izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym (IP/SOR). Właściwie nie ma dyżuru bez pacjentów
ze świeżym napadem AF, a standardowym postępowaniem w takiej sytuacji jest szybka próba kardiowersji farmakologicznej lub elektrycznej. Okazuje się, że
w zdecydowanej większości przypadków taki napad
może minąć samoistnie w ciągu 48 godzin bez potrze-

dr n. Med. MichAł M.
farKowsKi

Wykazano, że kardiowersja
zewnętrzna jest zdecydowanie
skuteczniejsza i nie stanowi
zagrożenia dla układu ICD.
fOT. SzyMON BRODACKi

by stosowania leków antyarytmicznych lub kardiowersji elektrycznej. Ogranicza to nakład pracy i środków
oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych
z wczesną kardiowersją AF.
jAk to się MA do Polskich reAliów?
Ze względu na organizację systemu ochrony zdrowia
i czas oczekiwania na ambulatoryjną wizytę u kardiologa, możliwość nawet częściowego wprowadzenia kardiowersji u pacjentów ze świeżym napadem AF na IP/
SOR pozostaje wyzwaniem. Niemniej lekarze prowadzący chorych z napadowym migotaniem przedsionków
dostali do ręki dobrze udokumentowany argument: istnieje bardzo duża szansa na spontaniczny nawrót rytmu zatokowego w ciągu 48 godzin bez potrzeby narażania się na uciążliwości pilnej kardiowersji na IP/SOR.
17
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gdy kArdiowersjA jest juŻ wskAzAnA: czy
PAcjenci z PrzetrwAłyM Af i wszczePionyM
kArdiowertereM-defiBrylAtoreM (icd)
Powinni ByĆ PoddAwAni zewnętrznej,
czy wewnętrznej (wyłAdowAnie
icd) kArdiowersji elektrycznej?
Do opisanego randomizowanego badania klinicznego
kwalifikowano pacjentów z wszczepionym uprzednio
ICD, kierowanych do planowej kardiowersji przetrwałego AF. W grupie badanej kardiowersję przeprowadzono poprzez wyładowanie ICD o maksymalnej energii,
natomiast w grupie kontrolnej stosowano standardowy defibrylator zewnętrzny, ale elektrody defibrylujące
umiejscawiano w pozycji przód – tył. Wykazano, że kardiowersja zewnętrzna jest zdecydowanie skuteczniejsza
i nie stanowi zagrożenia dla układu ICD. Ponadto, kardiowersja zewnętrzna była podobnie skuteczna u pacjentów z wcześniejszą nieudaną próbą kardiowersji wewnętrznej z ICD.

Badanie to ma bezpośrednie implikacje kliniczne: u pacjentów z ICD należy dążyć do kardiowersji zewnętrznej z położeniem elektrod w pozycji przód – tył,
a nieskuteczna kardiowersja wewnętrzna w postaci np.
nieadekwatnego wyładowania ICD nie wyklucza przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą defibrylatora zewnętrznego. Należy podkreślić rolę pozycji elektrod defibrylatora zewnętrznego: w położeniu przód
– tył odległość między packami jest minimalna, a wektor wyładowania omija wszczepiony generator. Podobne ułożenie zewnętrznych elektrod defibrylatora może
być pomocne w przypadku prób kardiowersji u pacjentów z dużym poprzecznym wymiarem klatki piersiowej,
chorych otyłych lub z rozedmą płuc oraz po nieskutecznych zabiegach z wykorzystaniem standardowego układu elektrod.
(Źródło: Biuro Prasowe Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Nagroda
dlaprof.MarcinaUfnala
Podczas odbywającego się w Orlando w USA Kongresu
Experimental Biology 2019 prof. Marcin Ufnal
– kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
WUM – otrzymał nagrodę „Article Impact Award 2018”
z rąk redaktora naczelnego „American Journal of Physiology
– Heart and Circulatory Physiology” – prof. Irvinga Zuckera,
jako autor korespondujący pracy „Chronic, low-dose TMAO
treatment reduces diastolic dysfunction and heart
fibrosis in hypertensive rats”.

N

fOT. ARChiwUM PRywATNE

agroda przyznawana jest publikacji w „American Journal of Physiology”, która w danym roku
wzbudziła największe zainteresowanie w otoczeniu naukowym i społecznym. W czasie pierwszych 4
miesięcy od publikacji, pełny tekst pracy został pobrany ponad 1700 razy, informacja o niej znalazła się
na 15 międzynarodowych portalach ogólnonaukowych i znajduje się obecnie w 5% prac, które wzbudziły największe zainteresowanie spośród wszystkich prac naukowych śledzonych przez ALMETRIC
https://physiology.altmetric.com/details/49012698. Publikacja dotyczy wpływu TMAO – związku znajdującego
się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe,
na układ krążenia. W zespole naukowców prowadzących
18

badania znaleźli się z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii
Eksperymentalnej: dr Tomasz Hutsch, dr Adrian Drapała, mgr Marta Gawryś-Kopczyńska, dr Marek Konop, lek.
wet. Klaudia Bielińska, mgr Ewelina Zaorska, Emilia Samborowska, z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych: dr Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik i prof. dr hab. Leszek Pączek oraz prof. Michał Dadlez
ze Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas,
IBB PAN.
Badania są finansowane są ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
To już druga nagroda dla tej pracy, wcześniej została
wyróżniona nagrodą APS Select.
(Źródło: Biuro Prasowe WUM)
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fOT. DEPOSiTPhOTOS

komórki macierzyste
uleczą cukrzycę
(iinnekamieniemilowe
wdiabetologiiAD2018)

W styczniu br. uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco stwierdzili,
jeszcze przed publikacją wyników swoich badań w „Nature Cell Biology”, iż potrafią
stworzyć w laboratorium mysie komórki produkujące insulinę, które wyglądają i działają
bardzo podobnie do trzustkowych komórek beta.
DRN.MED.MAGDALENAKAWALEC-SEGOND

P

rzełom nie dokonał się dzięki jakiemuś tajemniczemu i właściwemu jedynie gryzoniom czynnikowi
wzrostowemu, podanemu do hodowli komórkowej, ale działaniom – nazwałabym je – architektonicznym. Istnieje więc wielkie prawdopodobieństwo, że wyniki amerykańskich uczonych przekują się w realną terapię
cukrzycy typu 1. To może być kamień milowy na drodze
ku stworzeniu takich właśnie komórek gotowych, by je
przeszczepić pacjentom z cukrzycą młodzieńczą.

trzy typy CuKrzyCy
Około 10 proc. chorych na cukrzycę to dzieci i młodzież dotknięte cukrzycą typu 1, z którą borykają się
oni później jako dorośli. Choroba ta wynika z ataku
ich własnego układu immunologicznego na wysepki trzustkowe produkujące insulinę. Ten typ cukrzycy
wymaga podawania pacjentom insuliny – najczęściej
w formie zastrzyków podskórnych kilka razy dziennie,
aby uniknąć uszkodzeń organizmu wywołanych przez
zbyt wysokie stężenie glukozy. Chorzy muszą też, na20

wet kilka razy dziennie, mierzyć sobie stężenie cukru
we krwi. Najczęściej występująca i dziś epidemiologicznie najgroźniejsza wydaje się cukrzyca typu 2 – związana z niewłaściwą dietą oraz brakiem ruchu. Najmniej
znaną formą tej choroby, ale równie częstą co cukrzyca typu 1, jest tzw. cukrzyca 3c. Objawowo przypomina cukrzycę typu 2, ale leczenie jej musi być zupełnie inne. Wymaga podawania insuliny oraz enzymów
trzustkowych, ponieważ chory ma poważne problemy
z trawieniem.
Naukowcy intensywnie pracują nad nowymi metodami leczenia cukrzycy typu 1. Wielkim przełomem ponad ćwierć wieku temu było uzyskanie ludzkiej rekombinowanej genetycznie insuliny produkowanej wydajnie
przez mikroorganizmy. W przeciwieństwie do stosowanej uprzednio insuliny zwierzęcej, ta ma znacznie mniej
działań niepożądanych przy długotrwałym podawaniu.
Na takie zaś skazani są chorzy. Świeższej daty są prace
nad jak najdoskonalszą formą doustną (tabletką) zawierającą ten hormon.
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odkryciA w diABetologii
Lista istotnych odkryć roku 2018 z zakresu nauk biomedycznych, które mają szansę trwale zmienić oblicze
współczesnej diabetologii, obejmuje co najmniej sześć
punktów. Po pierwsze, w ostatnią fazę badań klinicznych
wszedł niewielki – rozmiarów karty kredytowej – implant
w formie plastra produkujący insulinę (ViaCyte's PECDirect device). Zastosowane w nim komórki macierzyste
są zdolne dojrzewać i produkować insulinę w stosownej
dawce jak najbardziej fizjologicznie, czyli w odpowiedzi
na wysokie stężenie cukru we krwi. Problemem jest jak
dotąd niestabilność tych komórek – ale na to lekarstwo
znaleźli być może właśnie badacze z UCSF pod kierownictwem Matthiasa Hebroka.
Po drugie, coraz szersze zastosowanie – na razie
badawcze – osiągnęły „dziewicze komórki beta” odkryte w trzustce każdego z nas, w tym chorych na cukrzycę, przez Marka Huisinga z University of California w Davis. Znajdując się na zewnętrznych granicach wysepek
trzustkowych, komórki te mogą w przyszłości służyć do
otrzymywania dojrzałych komórek beta zdolnych bez
żadnego ryzyka odrzutu wytwarzać insulinę dla konkretnego chorego, z którego trzustki komórki te pobrano.
Po trzecie, okazało się, że popularny lek na nadciśnienie stosowany u kobiet ciężarnych i dzieci, czyli metyldopa,
może mieć związek z ograniczeniem zapadalności na cukrzycę typu 1 lub rozwój tej choroby. Podobne epidemiologiczne w swej naturze obserwacje pojawiły się w tym roku
w Australii i dotyczą szczepionki przeciw rotawirusowi.
Po czwarte, upłynął już rok, odkąd pacjentka University of Miami's Diabetes Research Institute cierpiąca
na cukrzycę typu 1 z eksperymentalnie wszczepionymi
do omentum komórkami beta nie musiała podawać sobie insuliny. Był to krok ku tzw. sztucznej trzustce. Sensowność takich zabiegów jest limitowana wyłącznie przez
czas funkcjonalności i przeżycia przeszczepu. I tu ponownie szanse rosną, gdyby wdrożyć u ludzi osiągnięcie
inżynierii tkankowej grupy Matthiasa Hebroka.
Po piąte, powstały prototypy urządzeń takich jak soczewki kontaktowe sprzężone z aplikacją zdolną mierzyć
poziom cukru we łzach oraz prosta, oparta na papierkach wskaźnikowych, metoda sprawdzania stężenia glukozy w pocie. Dla diabetyków, których palce już dłużej nie
mogą znieść nakłuć, to bardzo dobra wiadomość.
Wreszcie po szóste – naukowcy znaleźli w naturze
– a dokładnie wśród rybek żyjących w meksykańskich
jaskiniach – autentycznego wrodzonego cukrzyka. Gatunek Astyanax mexicanus, a raczej jego populacja żyjąca w ciemności i doświadczająca częstych braków pokarmu, rozwinęła adaptację ewolucyjną polegającą na
znacznej odporności receptora insuliny na hormon. Badania tej niezwykłej rybki i dalszych adaptacji, które pozwalają jej żyć i cieszyć się zdrowiem, mogą przyczynić
się do zrozumienia wielu zjawisk nadal tajemniczych dla
diabetologów.

co wyrośnie z koMórek
MAcierzystych?
Na czym zatem polega wspomniany przełom uzyskany przez zespół dr. Hebroka i opublikowany w styczniu 2019 roku?
Istnieje ryzykowna, kosztowna i rzadko przeprowadzana (1000 pacjentów rocznie w USA przy półtora miliona chorych na cukrzycę typu 1) procedura przeszczepienia trzustki. Największym problemem
jest dostępność zgodnego organu. To tutaj wielką nadzieję przynoszą badania zespołu Matthiasa Hebroka
z San Francisco.
Naukowcy zaangażowani w badania nad trzustką
i cukrzycą – krok po kroku – najpierw poznali, na czym
polega prawidłowy rozwój komórek macierzystych
w wyspecjalizowane. Co wyrośnie z komórek macierzystych, zależy od wielu czynników, zwłaszcza stymulacji różnymi hormonami i innymi związkami czynnymi. Jak wyjaśnia dr Hebrok, nikt w żaden sposób nie
potrafił jednak zmusić komórek macierzystych, by rozwijały się w komórki beta produkujące insulinę w tzw.
wysepkach trzustkowych. A można je np. zmusić w laboratorium, by stawały się neuronami, mięśniami,
skórą… zatem problem istotnie był trudny. Komórki
macierzyste, zamiast dojrzewać i stawać się komórkami beta, pozostawały w stanie niedorozwoju.
Przełom nastąpił, gdy badacze uświadomili sobie
stare prawo, którego i nas uczono na biologii w szkole: forma poprzedza funkcję. Trzeba zatem nadać dojrzewającym komórkom macierzystym formę wysepki
trzustkowej, a wtedy zaczną zachowywać się jak wysepka trzustkowa i produkować prawidłowo insulinę. Wystarczyło dokonać mikromanipulacji na szalce
– oddzielić nieco te komórki, które rozpoczęły rozwój,
od reszty i „ulepić” z nich niewielkie, kilkuwarstwowe
„wzgórze”. To, co się wydarzyło, przerosło wszelkie
oczekiwania: komórki hodowane w laboratorium nie
tylko zaczęły prawidłowo się zachowywać, ale po prostu wyglądać jak kawałek mysiej trzustki.
Choć badanie przeprowadzono na myszach, co
nie zawsze skutkuje szybkim przeniesieniem ich wyników do kliniki, to tu sytuacja jest inna. Odkryty istotny
proces rozwojowy, niezbędny do prawidłowego przekształcenia komórek macierzystych w komórki beta
produkujące insulinę, ma charakter fizyczny. Czyli niezależny od sygnałów chemicznych, które u myszy i ludzi mogą być nieco inne, ale u obu gatunków są już
dobrze poznane. Jest wysoce prawdopodobne zatem,
że nowy sposób leczenia cukrzycy typu 1, za pomocą przeszczepu własnych komórek macierzystych pacjenta przeprogramowanych tak, by były komórkami
beta, jest już za progiem. Oczywiście pozostanie kwestią, jak sprawić, aby układ odporności pacjenta ponownie się przeciw nim nie zwrócił. Co wszak powoduje cukrzycę typu 1.
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Atrakcyjne wyjazdy
na stypendia do usA
Do 20 maja br. naukowcy i doktoranci, prowadzący badania w zakresie kardiologii,
onkologii, alergologii i chorób zakaźnych, mogą składać wnioski stypendialne w Programie
im. prof. Franciszka Walczaka. Stawką dla najlepszych jest wyjazd do najlepszych ośrodków
medycznych i naukowych w USA oraz możliwość zdobycia doświadczenia w naukowym
środowisku międzynarodowym.
MAGDALENAPOKRZYCKA-WALCZAK

M

inisterstwo Zdrowia wraz z Narodową
Agencją Wymiany Akademickiej zainaugurowało wspólny program stypendialny, dedykowany młodym lekarzom
i naukowcom, posiadającym co najmniej
stopień naukowy doktora lub – mającym otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż trzy lata). Jednym z warunków ubiegania się o prestiżowe stypendium jest także
konieczność udokumentowania zatrudnienia w polskich
szpitalach klinicznych, uczelniach, instytutach naukowych lub badawczych.

cel ProgrAMu
Wnioski o finansowanie stypendium zainteresowani lekarze i badacze mogą składać wyłącznie indywidualnie.
Pobyt w konkretnym amerykańskim ośrodku badawczym lub medycznym może trwać od trzech do sześciu
miesięcy.
Głównym celem programu stypendialnego jest
umożliwienie współpracy z amerykańskimi specjalistami oraz zdobycie nie tylko konkretnych umiejętności,
ale także nowych kontaktów naukowych. Pozyskane doświadczenie i poszerzone kwalifikacje stypendystów powinny przełożyć się na konkretne inicjatywy – z zakresu
profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych –
które będą mogły być wdrożone w polskich ośrodkach
naukowych oraz klinicznych placówkach medycznych.

wnioseK
Wypełnienie aplikacji stypendialnej nie jest trudne, ale
czasochłonne. Jednym z najważniejszych zadań do zrealizowania, jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad
wnioskiem, jest znalezienie instytucji goszczącej w USA
(ośrodka medycznego lub naukowego), w której stypendysta planuje zrealizować własny program stypendialny. Przedstawiciel instytucji z USA nie tylko musi wyrazić
zgodę na przyjazd stypendysty, ale także – przedstawić
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zaproszenie (skan dokumentu musi być dołączony do
wniosku stypendialnego), w którym potwierdzone jest
zainteresowanie nawiązaniem współpracy z potencjalnym stypendystą programu NAWA, w tym umożliwieniem mu pobytu w ośrodku, we wnioskowanym okresie
oraz wsparciem w realizacji zadań, opisanych w planie
badawczym.

motywaCja
Potencjalny stypendysta w swojej aplikacji musi opisać
działania, które zamierza zrealizować w ośrodku amerykańskim. Wśród możliwych działań są m.in. przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, pozyskanie materiałów do pracy naukowej lub zdobycie
nowego doświadczenia zawodowego i naukowego poprzez poznanie dobrych praktyk i metod pracy, stosowanych w ośrodku goszczącym. Stypendysta może jednak
zaproponować również inne, własne propozycje aktywności naukowej lub akademickiej. Konieczne jest również uzasadnienie wyboru konkretnej instytucji i zespołu badawczego, ale także – przedstawienie korzyści ze
współpracy, zarówno dla naukowca, jak i ośrodka macierzystego (polskiego szpitala klinicznego lub ośrodka naukowego).

wAŻne dotychczAsowe
doświAdczenie
Przy ocenie merytorycznej wniosku pod uwagę będzie
brana dotychczasowa kariera zawodowa i akademicka
oraz osiągnięcia naukowe i zawodowe wnioskodawcy,
czyli osoby indywidualnej, wykonującej zawód badacza
lub medyka w polskiej klinice lub ośrodku badawczym,
z siedzibą w naszym kraju. Ocenie podlega także renoma
i poziom naukowy wybranego ośrodka amerykańskiego,
w którym stypendysta planuje realizować program badawczy, ale także lidera, który sprawować będzie opiekę merytoryczną nad badaczem z Polski. Wnioskodaw-

w świecie nAuki
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ca musi przekonać ekspertów oceniających aplikację do
swojego wyboru ośrodka do zaplanowanych działań, ale
także – odniesienia do danej dyscypliny, w tym wykonywanych procedur, czy stosowanych technik.

wArtośĆ nAukowA
Najwyżej punktowanym kryterium jest wartość naukowa
i praktyczna planowanego projektu. Chodzi tu przede
wszystkim o zakres planowanych działań, metody realizacji, planowane rezultaty, ale także – adekwatność
czasu trwania projektu do zaplanowanych działań. Zrealizowanie programu stypendialnego powinno stać się
początkiem kolejnego etapu w karierze.
Eksperci oceniający aplikację pod uwagę
wezmą również wpływ udziału w programie
stypendialnym na dalszy rozwój wnioskodawcy, ale także – rozwój danej dziedziny lub dyscypliny naukowej. Chodzi o możliwość przeniesienia dobrych praktyk z ośrodka w USA,
dotyczących m.in. organizacji pracy, opisywanych procedur, realizowanych zabiegów,
stosowanych technik, czy wykorzystywanych
technologii, narzędzi i zasobów. A wszystko
to w odniesieniu do profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, nowotworów, alergii lub chorób zakaźnych. Wnioskodawca musi
także wskazać możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
i umiejętności w ośrodku macierzystym, w Polsce, po zakończeniu realizacji programu stypendialnego w USA.

mie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Złożenie wniosku
możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na
stronie: https://programs.nawa.gov.pl.
Aplikacje, składane w konkursie, będą oceniane
m.in. pod względem planowanych przez potencjalnego stypendystę, efektów, które mają szansę zostać
osiągnięte, nie tylko w trakcie, ale także – po zrealizowaniu planu stypendialnego, już po powrocie do instytucji macierzystej. Jednym z pomysłów na efekty, które trzeba opisać we wniosku stypendialnym, może być
składanie wspólnych polsko-amerykańskich aplikacji

Wypełnienie aplikacji stypendialnej
nie jest trudne, ale czasochłonne.
Złożenie wniosku możliwe jest po
rejestracji w systemie dostępnym
na stronie: https://programs.
nawa.gov.pl.

oCena wniosKu
Wniosek stypendialny, w języku angielskim, wraz z koniecznymi załącznikami, można składać wyłącznie w for-

w konkursach grantowych, ogłaszanych przez prestiżowe instytucje amerykańskie, np. Amerykański Instytut Zdrowia. Pozyskane w czasie pobytu stypendialnego kontakty i umiejętności współpracy w zespole
medycznym lub badawczym z pewnością okażą się inspirujące do podejmowania wspólnych działań projektowych, finansowanych w całości przez stronę amerykańską.
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Czystaćnas
nainnowacyjne leczenie
nowotworów krwi?
Podczas spotkania prasowego, które odbyło się w połowie kwietnia,
specjaliści rozmawiali na temat przełomu w hematoonkologii.

D

r hab. n. med. Dominik Dytfeld z Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku UM w Poznaniu
podkreślił, że przełom w hematoonkologii jest
szczególnie widoczny na przykładzie szpiczaka plazmocytowego. – Dla pacjentów z tym nowotworem pojawiły
się nowe leki, dzięki którym czas przeżycia chorych wydłużył się z 2-3 do nawet 6-7 lat. A doniesienia naukowe mówią, że może to być nawet i 20 lat więcej. Jednak,
aby tak się stało, konieczny jest dostęp do nowoczesnych
terapii.
Każdego roku na szpiczaka zapada w naszym kraju ok. 2,5 tys. osób. Wśród nich jest wielu młodych ludzi z niezwykle agresywną, nawrotową
i oporną na leczenie postacią tej choroby. I właśnie ta grupa, licząca ok. 300
osób, najpilniej potrzebuje nowoczesnych i skutecznych leków. – Tylko dzięki takim lekom możliwe jest opanowanie
choroby i przedłużenie im życia i, co niezwykle istotne, życia w dobrej jakości –
podkreślał dr Dytfeld.
– Nowe leki są drogie, ale to dobra
inwestycja, jeśli weźmiemy pod uwagę
absencję chorobową tych chorych, renty, wszelkie obciążenia kosztowe wynikające z choroby – mówił dr Przemysław Sielicki z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dla
porównania podał sytuacje pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Od kiedy zwiększył się dostęp tych chorych
do nowoczesnych terapii, zaczęła maleć absencja chorobowa. Tym samym zaoszczędzono ok. 40 mln zł rocznie.
– To pokazuje, że zapewnienie kompleksowego leczenia
szpiczaka jest opłacalne dla systemu ochrony zdrowia.
Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym mają obecnie do dyspozycji tylko dwa nowoczesne leki w programie lekowym (lenalidomid, pomalidomid), ale oba o tym
samym mechanizmie działania. Nie każdy pacjent jednak
kwalifikuje się do takiego leczenia, dlatego potrzeba skutecznej alternatywy w pierwszym i kolejnych nawrotach
(tj. 2., 3., 4. linia leczenia).
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– Szpiczak plazmocytowy jest chorobą zmienną,
wieloliniową, chorobą nawrotową, a to oznacza, że
leki, podane w pierwszej czy kolejnych liniach przestają działać i wtedy trzeba pacjentowi podać nowy lek,
o innym mechanizmie działania niż poprzednie – mówił dr Dytfeld. – I pacjent wie, że są takie możliwości,
ale my takiego leku nie mamy, możemy tylko potwierdzić, że są takie leki, ale nie dla polskich pacjentów. To
dramat – dla pacjentów i dla nas, lekarzy. Leki, na które czekamy i o których refundacje od dłuższego czasu zabiegamy, to daratumumab i karflizomib. Daratumumab to pierwsze przeciwciało monoklonalne, które

dr hAB. doMinik dytfeld

Leki, na które czekamy
i o których refundacje
od dłuższego czasu
zabiegamy, to daratumumab
i karﬂizomib.
fOT. ARChiwUM PRywATNE

daje korzystne efekty nawet u chorych po przejściu
wielu wcześniejszych linii leczenia lub po przeszczepieniu szpiku. Drugi należy do nowej generacji inhibitorów proteasomu (jego poprzednikiem jest refundowany u nas bortezomib).
Dr Sielicki przypomniał, że szpiczak jest trzecią wśród nowotworów krwi (po białaczce szpikowej
i chłoniakach nieziarniczych) przyczyną absencji chorobowej w pracy, a wydatki ZUS na pacjentów z tym
schorzeniem w 2013 r. przekroczyły 20 mln zł. Zwrócił
też uwagę na sam przebieg procesu refundacji. W jego
trakcie cena podlega różnym mechanizmom negocjacyjnym. Przytoczone przykłady świadczą o tym, że innowacyjne leczenie nowotworów krwi w naszym kraju
jest możliwe i opłacalne.
(Źródło: Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia)

DIABETOLOGIA

DIABETOLOGIA

Nazwa produktu leczniczego: Polhumin® R, Polhumin® N, Polhumin® Mix-2, Mix-3, Mix-4, Mix-5 (Insulinum humanum). Postać
farmaceutyczna: Polhumin® R - roztwór do wstrzykiwań - bezbarwny, obojętny, jałowy, wodny roztwór insuliny ludzkiej we wkładzie
o pH 6,9-7,8. Polhumin® N, Polhumin® Mix-2, Mix-3, Mix-4, Mix-5 – zawiesina do wstrzykiwań – biała, obojętna, jałowa, wodna
zawiesina insuliny ludzkiej we wkładzie o pH 6,9-7,8. Skład jakościowy i ilościowy: Polhumin® R: 1 ml roztworu zawiera 100 j.m.
biosyntetycznej, wysokooczyszczonej insuliny ludzkiej otrzymywanej metodą rekombinacji DNA bakterii Escherichia coli. Jeden
wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml roztworu, co odpowiada 300 j.m. insuliny rozpuszczalnej. Polhumin® N: 1 ml zawiesiny
zawiera 100 j.m. biosyntetycznej, wysokooczyszczonej insuliny ludzkiej izofanowej otrzymywanej metodą rekombinacji DNA
bakterii Escherichia coli. Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny izofanowej.
Polhumin® Mix-2, Mix-3, Mix-4, Mix-5: 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. biosyntetycznej, wysokooczyszczonej insuliny ludzkiej
dwufazowej otrzymywanej metodą rekombinacji DNA bakterii Escherichia coli. Polhumin® Mix-2: jeden wkład do wstrzykiwacza
zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 2 części insuliny rozpuszczalnej i 8 części insuliny
izofanowej. Polhumin® Mix-3: jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej
w proporcjach 3 części insuliny rozpuszczalnej i 7 części insuliny izofanowej. Polhumin® Mix-4: jeden wkład do wstrzykiwacza
zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 4 części insuliny rozpuszczalnej i 6 części
insuliny izofanowej. Polhumin® Mix-5: jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny
dwufazowej w proporcjach 5 części insuliny rozpuszczalnej i 5 części insuliny izofanowej. Wskazania do stosowania: Cukrzyca
wymagająca leczenia insuliną. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie insuliny jest indywidualne dla każdego
pacjenta. Dawkę insuliny określa się na podstawie wieku pacjenta, aktywności ruchowej, stanu zdrowia (np. występowanie
niewydolności nerek), jak również stosowania innych leków. Dokładną dawkę insuliny należy określić na podstawie regularnego
monitorowania glukozy we krwi i w moczu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. Hipoglikemia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W trakcie leczenia konieczna
jest systematyczna kontrola stężenia glukozy we krwi i lub w moczu. Pacjenci z cukrzycą powinni mieć kilkakrotnie w roku oznaczane
stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C) – jako wskaźnika skuteczności leczenia. U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek
należy odpowiednio zmniejszyć dawkę insuliny. Współistniejąca niedoczynność przysadki i nadnerczy zwiększa ryzyko wystąpienia
hipoglikemii. Należy pamiętać, że u pacjentów leczonych insuliną, w wielu stanach chorobowych i sytuacjach stresowych, może
dojść do znacznych wahań stężenia glukozy w surowicy krwi, które mogą prowadzić do wystąpienia następujących powikłań
insulinoterapii: hipoglikemii (małe stężenie glukozy w surowicy krwi) lub hiperglikemii (zwiększone stężenie glukozy w surowicy
krwi). Działania niepożądane: Hipoglikemia jest najczęściej występującym powikłaniem stosowania preparatów insulinowych.
Do innych działań niepożądanych zaliczane są: miejscowa reakcja alergiczna, objawy w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie,
obrzęk, świąd, ból i krwiak w miejscu wstrzyknięcia) mogą się pojawiać w czasie leczenia insuliną. Większość tych objawów
jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia. Lipodystrofia, hipertrofia w miejscu wstrzyknięcia (niekiedy
w miejscach odległych od miejsca podania insuliny). Aby zapobiec zanikom lub przerostom tkanki podskórnej, zalecana jest
częsta zmiana miejsca wkłucia. Reakcje anafilaktyczne. Uogólniona reakcja uczuleniowa może objawiać się: uogólnioną wysypką
skórną, swędzeniem, potami, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, obrzękiem naczynioruchowym, trudnościami w oddychaniu,
kołataniem serca, spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem/utratą przytomności. Podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Tel. 22 510 80 01, 22 510 80 02. Szczegółowe
informacje o leku: 22 510 90 25. www.polfa-tarchomin.pl Kategoria dostępności: Rx - lek wydawany na receptę. Nr pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu: Polhumin® R: 10228; Polhumin® N: 10225; Polhumin® Mix-2: 10229; Polhumin® Mix-3: 10230; Polhumin®
Mix-4: 10231; Polhumin® Mix-5: 10233; wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Odpłatność: dla wszystkich insulin: maksymalna kwota dopłaty dla pacjenta – 4,00 zł; urzędowa cena
detaliczna – 97,22 zł (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.). Bezpłatny dla pacjentów
powyżej 75 roku życia, Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019.
POL/273/23/04/2019
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LUMINARZEMEDYCYNY–wczorajidziś

Prof. ida teresa kinalska

J

akie wielkie postacie diabetologii pamiętamy? Czy
przekraczały ścisłe pola zainteresowań dyscypliny,
którą uprawiały? W odpowiedzi na tak zadane pytanie
na myśl przychodzi mi tylko jedna wielka postać polskiej
diabetologii – przez wiele lat jej Pierwsza Dama, prof. Ida
Kinalska, przez ćwierć wieku kierująca białostocką Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.
To właśnie Pani Profesor była inicjatorką utworzenia Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, rozumiejąc, że diabetologia musi wyjść poza „dogmaty cukru”
i przyjrzeć się zwłaszcza skutecznym formom leczenia
chorób sercowo-naczyniowych, na które przede wszystkim umierają pacjenci z cukrzycą.
Prof. Ida Kinalska jako dziecko była deportowana
w czasie II wojny światowej w głąb Związku Sowieckiego,
do Kazachstanu, gdzie przebywała w latach 1940-46. Niedoszła utalentowana skrzypaczka, znakomita studentka,
od czasu studiów pracująca już na uczelni. Wszechstronna wiedza Pani Profesor (specjalizacje lekarskie z interny,
analityki medycznej, endokrynologii i diabetologii), szczególne rozumienie aspektów kardiologicznych cukrzycy,
no i własna Szkoła Diabetologiczna – to cechy, które wyróżniły prof. Idę Kinalską wśród wielu profesorów diabetologii działających w Polsce. Nikt inny nie miał tak wielu
uczniów – profesorów i docentów, piastujących następnie funkcje rektorów i dziekanów wydziałów lekarskich,
co Pani Profesor. Profesorów – wychowanków „Wielkiej
Idy” nie da się policzyć na palcach obu rąk.
Szefowała Polskiemu Towarzystwu Endokrynologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Kardiodiabetologicznemu, aż dziwne, że nie Polskiemu Towarzystwu Diabeto-

logicznemu, ale, jak mawiają niektórzy, najtrudniej być
prorokiem we własnym domu…
Pamiętam wybitne wykłady prof. Idy Kinalskiej, które oczarowywały słuchaczy piękną, wileńską polszczyznę z charakterystycznym zaśpiewem, wianuszek doktorów, docentów i profesorów otaczających „Wielką Idę” na
wszystkich konferencjach.
Jej prace z dziedziny diabetologii, ale i niezwykle cenne opracowania dotyczące chorób tarczycy w Polsce
północno-wschodniej – w tym te po katastrofie w Czarnobylu, cytowane są do dzisiaj. Białostocka Alma Mater,
ale i Śląski Uniwersytet Medyczny, nadały jej najbardziej
prestiżowy tytuł – doktora honoris causa. W tej ostatniej uroczystości, 5 lat temu, przedstawiający jej sylwetkę
prof. Władysław Grzeszczak mówił: „Profesor Ida Kinalska
jest twórczynią nowoczesnej diabetologii i endokrynologii
oraz uznanym autorytetem w kraju i za granicą. (…) Jest postacią wybitną, wysokiej klasy dydaktykiem, uczonym, jak
również wybitnym humanistą o szerokich zainteresowaniach medycznych i pozamedycznych”. Kilka lat wcześniej,
na podobnej uroczystości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, rektor prof. Jacek Nikliński zauważył: „Nie często uniwersytety honorują swoich wychowanków
tym najwyższym akademickim wyróżnieniem”. Prof. Janusz
Nauman przemawiając w imieniu polskich endokrynologów dodawał: „Prof. Ida Kinalska jest ikoną endokrynologii
i diabetologii polskiej”.
I taką właśnie prof. Idę Kinalską wszyscy pamiętamy.
Ad multos annos, Pani Profesor! Jak mało kto zasługuje
Pani na włączenie do pocztu luminarzy medycyny.
Krzysztof J. Filipiak
Rycina 1. Prof. Ida Kinalska
w trakcie wykładu.
Rycina 2. Panel
kardiodiabetologiczny: prof.
Grzegorz Opolski, prof. Jacek
Sieradzki, prof. Ida Kinalska, prof.
Krzysztof J. Filipiak. W tle „Hołd
pruski” Jana Matejki.
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MedaleorazGrandPrix
dla polskich wynalazców!
W lutym br. w Tajlandii odbyła się Międzynarodowa Wystawa Własności Intelektualnej,
Wynalazków i Innowacji IPITEX 2019, podczas której delegacja Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego odniosła spektakularny sukces.
fOT. AMBASADA RzECzPOSPOLiTEj POLSKiEj w BANGKOKU
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a początku lutego w Bangkoku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX
2019. Wystawa i targi co roku stwarzają możliwość zaprezentowania najciekawszych wynalazków i innowacyjnych technologii twórców z całego świata. Na wystawie
przedstawiono 434 rozwiązania z 25 krajów – najciekawsze wynalazki i innowacyjne technologie międzynarodowych twórców. Po raz pierwszy w targach uczestniczyło
Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i od razu z ogromnym
sukcesem. Spośród dziesięciu złotych medali pięć zostało przyznanych projektom zaprezentowanym przez CTT
PUM:
 opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych. Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med.
Miłosz Parczewski
 SCHI-FOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne
i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psy32

chicznych na bazie patentu Sposób wykrywania pierwszego epizodu psychozy,
zwłaszcza o charakterze schizofrenicznym – PAT. 223433/A method of detecting an initial psychosis episode, particularly one of schizophrenic character EP 3
060 923. Kierownik projektu: prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur
 innowacyjny zestaw do pobierania
krwi pępowinowej u wcześniaków
opracowany na bazie patentu Zestaw
do pobierania krwi pępowinowej - P.
225365/Kit for cord blood collection
– EP 3 171 778 (Twórcy patentu: prof.
zw. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr n. med. Maciej Kotowski).
Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. n.
med. Bogusław Machaliński
 opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej zdrowia
seksualnego w tym profilaktyki HIV i innych chorób
przenoszonych droga płciową. Kierownik projektu:
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
oraz połączone w jeden pakiet rozwiązania interdyscyplinarnego zespołu z PUM i Akademii Morskiej:
 prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków
uzębienia w żuchwie
 prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków
uzębienia w szczęce. Kierownik projektu: dr n. med.
Małgorzata Tomasik – PUM
Oprócz złotych medali podczas IPITEX przyznano
również sześć nagród specjalnych, w tym dwie otrzymał
CTT PUM w Szczecinie. Rozwiązanie „SCHI-FOUND – laboratoryjne, psychoedukacjne i informacyjne wsparcie
diagnostyki chorób psychicznych” otrzymało nagrodę
specjalną przyznaną przez Lucian Blaga University of
Sibiu, a „Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków” został uhonorowany nagrodą
specjalną przez Korea Invention Promotion Asscociation.
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Miasto unii,
kultur i kryminałów…
Z PROFESOREMGRZEGORZEMDZIDĄPOLUBLINIE

Lubi Pan Lublin? Zamieniłby Pan je na inne
miasto na świecie?

Lubię i na pewno nie chciałbym go zamieniać. Gdybym
nie czuł się tu jak u siebie, to pewnie już bym to zmienił.
Jestem urodzonym lubelakiem.

Lubelakiem? Tak mówicie? Nie lublinianinem?

Tak u nas mówimy. A sam Lublin to miasto bardzo przyjazne. Liczy około 350 tysięcy mieszkańców, jednak do
tego trzeba dodać ponad 100 tysięcy młodzieży uczącej
się tu i studiującej. W czasie roku szkolnego i akademickiego jest to miasto bardzo młode, tętniące życiem. Kilka
działających tu uniwersytetów wzbogaca miasto i czyni je
dynamicznym. Ostatnio dokonało bardzo dużego postępu, jeśli chodzi o rozwój. Byliśmy trochę opóźnieni względem Polski zachodniej i centralnej, ale teraz widać postęp związany z byciem w Unii Europejskiej.
Lublin to miasto Unii Polsko-Litewskiej, które za czasów II Rzeczypospolitej było w samym środku Polski. Było
to miasto co najmniej trzech kultur: polskiej, żydowskiej
oraz ukraińsko-rosyjskiej.

Tę wielokulturową przeszłość nadal widać?

Jak najbardziej. Jeśli chodzi o kulturę wschodnią, to widzimy przede wszystkim mnóstwo młodych ludzi zza
wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają tu uczyć się
i studiować. Na ulicach Lublina słychać ukraiński, białoruski; w Lublinie jest zresztą konsulat Ukrainy. Jeżeli chodzi o kulturę żydowską, to przed wojną ponad 30
34

proc. ludności to była ludność pochodzenia żydowskiego. W tej chwili bardzo odżywają elementy kultury żydowskiej. W Lublinie mieściła się najsłynniejsza szkoła rabinacka, słynna jesziwa (Jeszywas Chachmej). Lubelska
Szkoła Mędrców założona w 1930 roku była największą
tego typu szkołą na świecie. Dzisiaj przyjeżdża wiele wycieczek z Izraela, żeby ją oglądać. Gmina żydowska odzyskała budynek, obecnie znajduje się tam hotel i synagoga. Jako student miałem tam zajęcia, ponieważ budynek
był zajmowany przez Akademię Medyczną, odbywały się
w nim ćwiczenia z mikrobiologii, biochemii. Sala wykładowa mieściła się w dawnej synagodze.
Okolice Lublina są związane z kulturą żydowską,
choćby słynny „Sztukmistrz z Lublina” Singera był z pobliskich Piasków. Są tu też trwałe ślady zagłady tego narodu, oprócz Majdanka niedaleko jest obóz zagłady z Bełżcu, w Sobiborze, Treblince.
Obecnie Lublin stara się czerpać inspiracje z tej wielokulturowości. Jest miastem bardzo przyjaznym i otwartym dla przyjezdnych.

Dziś mamy dużą imigrację ze Wschodu,
a z drugiej strony często napięte stosunki polsko-żydowskie. Może Lublin – tak jak kiedyś był
miastem Unii Polsko-Litewskiej – znów będzie
łączyć ludzi różnych kultur?

Mam taką nadzieję. To przyjazne, spokojne miasto
przeżywa w tej chwili burzliwy rozwój. Potencjał rozwojowy Lublina jest duży. Moje miasto pięknieje w oczach,

fOT. DEPOSiTPhOTOS

choć chciałoby się, żeby zmieniało się na lepsze jeszcze szybciej.
Lublin to miasto niezwykłe. Można się o tym przekonać, sięgając po lekturę niezwykłej serii kryminałów,
których autorem jest Marcin Wroński, np. „Skrzydlata
trumna” „Kino Venus”, „Morderstwo pod cenzurą”. Ich
bohaterem jest komisarz Maciejewski, akcja dzieje się
w latach międzywojennych. Marcin Wroński z wielką pieczołowitością odtwarza kulisy życia w wielokulturowym
Lublinie w latach międzywojennych. Książki czyta się
z wielkim zainteresowaniem.

A jakie miejsce Pan najbardziej lubi w Lublinie?

Bardzo lubię plac Litewski i deptak, czyli Krakowskie
Przedmieście. Lublin ma również swój Ogród Saski. Mu-

szę pochwalić też lubelską starówkę, nic tam nie było
zburzone. Stąpa się po autentycznym bruku, zagląda na
podwórka…
Stare miasto lubelskie właśnie odzyskuje blask i stało
się bardzo przyjazne. Jest to obowiązkowe miejsce, które
trzeba zobaczyć. Zwłaszcza że w moich czasach szkolnych,
studenckich strach było tam wchodzić. W tej chwili jest to
centrum życia kulturalnego i towarzyskiego Lublina.
Zachęcam też do poznania Lublina od strony kulinarnej, kawiarnie i restauracje tętnią życiem, można próbować w różnych miejscach regionalnych specjałów. Bardzo się cieszymy, że zjazd PTD odbędzie się w Lublinie,
koleżanki i koledzy diabetolodzy z całej Polski będą mieli
okazję poznać i polubić Lublin.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
35
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o wykładach zjazdowych warto przespacerować
się po Lublinie. To unikalne miasto, w którym z jednej strony udało się zachować tradycję, a z drugiej
wprowadzić elementy nowoczesne. Lublin oddaje ducha
Polski – wzrastał wtedy, gdy rosła Polska, a tracił na znaczeniu, gdy Polska traciła na znaczeniu. To wynika z jego
położenia na szlakach handlowych, które tylko wtedy
funkcjonowały, gdy Rzeczpospolita rosła w siłę. Historia
upadku Lublina to historia upadku Rzeczpospolitej. Natomiast jego dobrostan zawsze był związany z dobrostanem Polski. Cieszy to, że od ponad 20 lat Lublin bardzo
się rozwija i symbolizuje wzrost zamożności całego kraju.

Polecam spacer po Starym Mieście, placu Zamkowym i obejrzenie lubelskiego zamku. Lublin nigdy nie był
zniszczony i odbudowywany, dlatego jest prawdziwie zabytkowy, jest w nim dużo starych, jeszcze XVI-wiecznych
kamieniczek. Warto zobaczyć Teatr Stary w Lublinie, który jest najstarszym zachowanym teatrem w Polsce, po
Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
Pierwsze przedstawienie odbyło się tu w 1822 roku. To
prawdziwie magiczne miejsce ze względu zarówno na lokalizację, jak i na akustykę. W jego podziemiach odnaleziono resztki gotyckiego Lublina. W centrum Starego
Miasta stoi budynek Trybunału Koronnego pełniącego
swoją rolę od 1578 roku. Obecnie mieści się tam Pałac
Ślubów. W jego najniższej części mieści się Lubelska Tra36

sa Podziemna. Idąc dalej w kierunku placu Litewskiego,
przechodzimy przez bramę Krakowską, do której kierowały się wszystkie drogi dojazdowe do miasta, będącej
pozostałością murów miejskich z 1340 roku. Jeśli nie będziecie zmęczeni wizytowaniem licznym knajpek, knajpeczek na Starym Mieście, polecam dalej spacer wzdłuż
Krakowskiego Przedmieścia w stronę placu Litewskiego (odpoczynek i oglądanie fontann wieczorem na placu obowiązkowe!) i dalej w stronę Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego i parku Saskiego. Mieszanina starych
kamieniczek w stylu secesji wiedeńskiej i nowych – w stylu Bauhaus – powinna urzec każdego. Spacer można
zakończyć na tarasie widokowym Centrum Konferencyjnego lub obok, na tarasie widokowym Lubelskiego
Centrum Kultury, gdzie mieści się także kino letnie.
Moje ulubione miejsce w Lublinie to park Saski, założony w 1837 roku – miejsce odpoczynku z kameralną muszlą koncertową – wejście niedaleko skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Lipowej, a drugie
w okolicy Centrum Spotkania Kultur, które również bardzo gorąco polecam, ponieważ ma unikalną architekturę. Jeśli ktoś lubi piwa kraftowe, to w CSK jest takie miejsce. Warto przejść się zwłaszcza wieczorem, gdy jest
iluminacja świetlna, posiedzieć, popatrzeć na miasto.
Jeśli osoby, które przyjadą na zjazd, będą chciały obejrzeć w Lublinie miejsca związane z medycyną,
to polecam Lubelski Uniwersytet Medyczny, który został otwarty niedługo po II wojnie światowej. Z Lublinem
związanych jest wielu lekarzy, także lekarzy społeczników
jak Witold Chodźko, psychiatra i neurolog, który organizował w Polsce system ochrony zdrowia tuż po zaborach. Lublin to jednak przede wszystkim miejsce, z którym swoje życie związali ludzie kultury, m.in. pisarze,
począwszy od Biernata z Lublina i Jana Kochanowskiego,
a na Bolesławie Prusie i Józefie Czechowiczu kończąc.
Dziś Lublin jest potężnym centrum uniwersyteckim,
gdzie spotykają się ludzie z różnych stron świata. To miasto, które otworzyło się zarówno na studentów z krajów
ościennych – wiele osób przyjechało tu z Ukrainy – jak
i na studentów z Azji. Dziś Lublin jest miejscem, jakim
był kiedyś: tyglem narodów. Jest jednym z centralnych
miejsc na szlakach łączących Wschód z Zachodem i Północ z Południem. Taką rolę przez lata pełnił. I – mam nadzieję – będzie pełnił nadal. (KP)

Dziś o cukrzycy mówi się, że to epidemia XXI wieku.
Globalna zachorowalność na tę chorobę gwałtownie
wzrosła w ciągu ostatnich czterech dekad, a w 2015 roku
była piętnastą najważniejszą przyczyną utraconych
lat życia. Nic więc dziwnego, że na całym świecie
prowadzone są badania nad jej etiopatogenezą, a lekarze
i naukowcy szukają nowych możliwości niesienia
pomocy chorym.

Diabetologia

2019
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Pacjent z cukrzycą typu 2
i wysokim ryzykiem
sercowo-naczyniowym
wświetlenowychwytycznych
ADA/AESDiPTD
ROZMOWA Z Prof. dorotą zozulińską-ziółkiewicz,
KIEROWNIKIEMKATEDRYI KLINIKICHORÓBWEWNĘTRZNYCH
I DIABETOLOGIIUMW POZNANIU.
Statystki są porażające: nawet 80 proc. chorych na cukrzycę umiera z powodu chorób układu krążenia,
60-latek z cukrzycą i po zawale żyje o ok. 12 lat krócej niż jego zdrowy rówieśnik. To 6 lat mniej niż żyje
diabetyk, który zawału jeszcze nie przeszedł. Zaś prawdopodobieństwo, że go dostanie, jest bardzo duże,
co najmniej 5-krotnie wyższe niż u osoby zdrowej. Jeśli do tej smutnej statystyki dodać, że to ryzyko
dotyczy ok. 6 mln Polaków – 3 mln, którzy już mają cukrzycę i 3 mln w stanie przedcukrzycowym, to
wyraźnie widać, jak ogromne jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą. I jak
istotne jest podejmowanie działań, które mogą tę sytuację zmienić.
40

O związku cukrzycy typu 2 z chorobami układu sercowo-naczyniowego wiemy od dawna. Pacjent z cukrzycą typu 2 to pacjent wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I wiele się robi, żeby to ryzyko
minimalizować. Powstają nowe leki, które mają za zadanie nie tylko obniżanie stężenia glukozy we krwi, co
przez wiele lat było głównym celem terapii przeciwcukrzycowej, ale i zapobieganie powikłaniom. Te cele
pojawiają się w każdym konsensusie ADA/EASD i PTD.
W najnowszym czytamy, że głównym celem opieki nad
pacjentem z cukrzycą typu 2, poza oczywiście obniżaniem hiperglikemii, jest zapobieganie powikłaniom narządowym lub opóźnianie rozwoju późnych powikłań
oraz optymalizacja jakości życia chorego. Cele leczenia
zostały ujęte akronimem SMART, z ang. Specific, Measurable, Achievable, Realisctic, Time limited, co oznacza:
specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, o określonej perspektywie czasowej.

Czy nowe wytyczne bardzo różnią się od
poprzednich?

W nowych jest i coś nowego, i coś starego. I tak podstawą terapii cukrzycy typu 2 nadal pozostaje metformina, stosowana od ponad 60 lat. Korzyści kliniczne wynikające z plejotropowego działania metforminy
mają swoje źródło w jej mechanizmie działania, które
najogólniej można określić jako „przywracanie homeostazy energetycznej w komórkach”. Metformina jest
lekiem zwalczającym insulinooporność i, usprawniając wykorzystanie glukozy, obniża glikemię, usprawnia
funkcjonowanie mitochondriów, poprawia profil lipidowy i działa przeciwmiażdżycowo. Wymienione korzystne działania metforminy uzasadniają jej pozycję
lidera w terapii cukrzycy typu 2. Nie bez znaczenia jest
także jej przystępna cena.

A jeśli metformina nie zadziała albo, co też się
zdarza, jest źle tolerowana?

Jeśli po trzech miesiącach stwierdzamy, że nie zostały osiągnięte docelowe wartości hemoglobiny glikowanej, wówczas rekomendujemy włączenie kolejnego leku. I to jest ustalane indywidualnie, tu zaczyna się
terapia spersonalizowana. Bo ten drugi lek włączamy
w zależności od wielu czynników, a przede wszystkim
od ustalenia, czy pacjent ma chorobę sercowo-naczyniową i/lub przewlekłą chorobę nerek. Fakt przebycia
zawału serca, udaru mózgu, zdiagnozowania choroby
niedokrwiennej serca czy niewydolności serca może
przemawiać za wyborem leku dołączanego do metforminy, agonisty receptora GLP-1 lub inhibitora SGLT-2
(flozyny). Leki z obu tych grup mają udowodnione korzystne działanie sercowo-naczyniowe i zmniejszają ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyboru między
nimi dokonujemy, ponownie biorąc pod uwagę stan

pacjenta i jego obciążenie innymi schorzeniami, m.in.
niewydolnością serca, oraz funkcję nerek. Jeśli pacjent
ma cukrzycę typu 2, nie ma choroby sercowo-naczyniowej i przewlekłej choroby nerek, o wyborze leku decydują trzy aksjomaty: ryzyko hipoglikemii, wpływ na
masę ciała i koszty terapii.

A jeśli pacjent nadal, mimo takiej 2-lekowej
terapii, nie spełnia oczekiwanych docelowych
wartości hemoglobiny glikowanej?

Wówczas znowu, jak poprzednio, po rozpatrzeniu wszystkich aksjomatów dobieramy trzeci lek. Ważne, żeby każdy z ich miał inny mechanizm działania. Taką decyzję
podejmujemy po trzech miesiącach od zastosowania terapii 2-lekowej, a według polskich wytycznych ten czas
można przeciągnąć do sześciu miesięcy.

Te dwie grupy leków – flozyny i agoniści
receptora GLP-1, mimo udowodnionego
korzystnego wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe, dla polskich pacjentów są jednak
praktycznie niedostępne, bo nie mają refundacji.
Co można zaproponować pacjentom, których
nie stać na taką opcję terapeutyczną?

Są pacjenci, których na taką terapię stać, dlatego o takiej opcji są informowani. Natomiast chorym o małym
budżecie proponuje się leki tańsze, najczęściej pochodne sulfonylomocznika. Przy czym należy pamiętać, że w grupach pochodnych sulfonylomocznika są
różne cząsteczki. W wyborze powinniśmy uwzględniać
ich wpływ na masę ciała, ryzyko hipoglikemii, ryzyko
sercowo-naczyniowe i funkcję nerek, co jest zróżnicowane w tej grupie leków.

Dobieranie terapii dla pacjenta z cukrzycą
wymaga więc dokonywania trudnych wyborów.
Dla polskich pacjentów tym trudniejszych, że,
mimo wytycznych ADA/EASD, dostosowanie
się do nich nie jest łatwe ze względu na brak
refundacji nowoczesnych leków.

Dysponując tym, co mamy, staramy się dokonywać jak
najlepszych wyborów, żeby nasze cele pokrywały się
z celami określanymi przez amerykańskie i europejskie
towarzystwa diabetologiczne. I mamy nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy każdemu choremu na cukrzycę będziemy mogli zaproponować terapię dostosowaną do
jego potrzeb. Nowe leki dają nowe możliwości zindywidualizowania terapii cukrzycy, zwiększania efektywności i bezpieczeństwa, ale nie można zapominać o fundamencie, jakim jest edukacja i motywacja pacjenta do
zdrowego stylu życia i przestrzegania zaleceń terapeutycznych. A to wszystko po to, aby pacjent z cukrzycą
zdrowiej i dłużej żył.
Rozmawiała Bożena Stasiak
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cukrzycę
leczyć lokalnie
Cukrzycy trzeba zapobiegać, a jeśli wystąpi, dobrze i kompleksowo ją leczyć.
Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepiej sprawdzają się programy
profilaktyczne lokalnie, bo chorych trzeba motywować do zmiany
trybu życia i częstego wykonywania badań.
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nowa jakość
programów
proﬁlaktycznych
ROZMOWA Z krzysztofeM ostrowskiM,
PRZEWODNICZĄCYM PARLAMENTARNEGO
ZESPOŁU DS. PACJENTÓW.

fot. toMASZ ADAMASZEK

W Polsce na razie nie ma narodowego programu
walki z cukrzycą. Tymczasem Parlamentarny
Zespół ds. Pacjentów opracował raport-poradnik
dla samorządów na temat tworzenia programów
polityki zdrowotnej. Po co taki poradnik?
Czy lokalne programy dotyczące profilaktyki
zdrowotnej są potrzebne?

Tak, będą ważnym uzupełnieniem tego, co dzieje się na
szczeblu państwa. Programy lokalne będą zresztą współfinansowane przez NFZ: to nowa jakość. Do tej pory samorządowcy również próbowali realizować programy
profilaktyczne, często jednak nie były one akceptowane
przez AOTMiT, tak więc samorządy nie mogły występować o środki z NFZ na ich realizację.
Zaproponowaliśmy program przygotowany przy
współpracy ze specjalistami. Liczę na to, że zostanie on
pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT, a wtedy samorządy będą mogły skorzystać z niego i ze środków NFZ.
Uchwaliliśmy ustawę, która dopuszcza współfinansowanie od 40 do 80 proc. nakładów przeznaczonych na realizację programów.

Dlaczego lokalne programy mają dotyczyć
właśnie cukrzycy? Samorządy dostrzegły
problem?

Cukrzyca jest problemem o charakterze społecznym: występuje masowo. W 2018 r. zabieganie i leczenie tej choroby zostało uznane jako jeden z celów zdrowotnych
Polski. W 10 województwach spośród 16 rady ds. potrzeb zdrowotnych uwzględniły cukrzycę w swoich priorytetach regionalnej polityki zdrowotnej na lata 2019-21.
Problemem jest to, że cukrzyca często pozostaje długo nierozpoznana, gdyż długo nie daje objawów. Pojawiają się jednak powikłania. Jeśli leczenie cukrzycy jest
dobrze zaplanowane przez specjalistów, to powikłania
będą odłożone w czasie, a koszty leczenia będą niższe.
Celem naszych działań jest przede wszystkim zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i towarzyszących jej powikłań.

Na czym powinny polegać lokalne programy
zapobiegania i leczenia cukrzycy?

Najważniejsze jest wczesne wykrycie cukrzycy oraz
stworzenie optymalnego modelu opieki nad chorymi.
Jest kilka elementów, które powinny znaleźć się w programie. Pierwsza sprawa to edukacja zdrowotna przez
edukatorów zdrowotnych, pielęgniarki. Pacjent powinien wiedzieć, jak choroba przebiega, zmienić dietę,
zwiększyć aktywność fizyczną. To wydaje się proste, jednak jest najtrudniejsze, ponieważ styl życia najtrudniej
zmienić. Potrzebna jest pomoc dietetyka, psychologa,
edukatora, pielęgniarki diabetologicznej. Drugim ważnym elementem jest farmakoterapia, opieka i współpraca pomiędzy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej a diabetologiem. Istotna jest nie tylko porada
diabetologiczna, ale także ustalenie indywidualnego
planu leczenia. Powinien go dostać chory na cukrzycę,
ale też jego lekarz rodzinny.
Programy lokalne mogą być tworzone przez gminy,
powiaty, województwa. Najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do mieszkańców. Nowością jest to, że nie czekamy
biernie, aż pacjent zgłosi się do lekarza, tylko próbujemy do niego dotrzeć.
Spotkania odbywały się w 6 województwach, uczestniczyli w nich samorządowcy. Następnie przygotowywaliśmy program, został on zaopiniowany podczas spotkań Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów. Teraz
trafi do AOTMiT i będziemy czekać na opinię AOTMiT.
Gdy zostanie zaopiniowany pozytywnie, powróci do samorządów. Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze przed
wakacjami.

Uważa Pan, że samorządy będą zainteresowane
tworzeniem lokalnych programów walki
z cukrzycą?

Tak, ponieważ cukrzyca to choroba, która generuje
bardzo wysokie koszty dla systemu opieki zdrowotnej
i opieki społecznej. Lokalne programy walki z cukrzycą
mogą okazać się naprawdę bardzo efektywne.
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cukrzyca to
fascynująca
dziedzina medycyny
dr n. Med. Piotr dzieMidok,
ORDYNATOR KLINIKI DIABETOLOGII
W INSTYTUCIE MEDYCYNY WSI IM.
WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE

W

iele lat temu, w momencie stawiania budynków
klinicznych Instytutu, zdawaliśmy sobie sprawę,
że diabetologia będzie wyzwaniem medycyny
przyszłości. Staraliśmy się uciec przed klasyfikacją diabetologii jako „specjalizacji insuliny i 4 leków”, starając się
od początku powiązać ocenę powikłań i ich leczenie z leczeniem hiperglikemii.

Model PrzejściA
W Instytucie działa Klinika Diabetologii oraz poradnia diabetologiczna. Jeśli chodzi o poradnię, to pracują tu zarówno diabetolodzy leczący dorosłych chorych na cukrzycę, jak i pediatrzy. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy
kończą 18 lat, a z różnych powodów nie chcą jeszcze
być pod opieką diabetologów zajmujących się opieką
nad dorosłymi, mogą leczyć się u pediatrów. Potem te
osoby stopniowo przechodzą do poradni dla dorosłych.
Taki model opracowaliśmy przed laty wspólnie z prof.
Leszkiem Szewczykiem, gdy był jeszcze szefem Kliniki
Endokrynologii i Diabetologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Chodziło o to, by w jednym miejscu
pracowały osoby zajmujące się dziećmi i młodzieżą chorującymi na cukrzycę oraz lekarze, którzy będą ich prowadzili w wieku dorosłym. Pacjent może sam stwierdzić,
kiedy chce znaleźć się pod opieką diabetologów zajmujących się dorosłymi.
Taki model opieki mamy od lat. Wagę problemu
przejścia z opieki pediatrycznej do opieki dorosłych
zauważyło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: ten
aspekt opieki jest przez PTD ponoszony w zaleceniach
od wielu lat.

tygodnie PoMPowe
Część osób z cukrzycą typu 1 stosuje pompy insulinowe.
Tych chorych prowadzimy normalnie w trybie ambulatoryjnym w poradni, jednak w Klinice Diabetologii organizujemy dla nich także tygodnie pompowe, podczas których
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możemy położyć większy nacisk na edukację i przygotowanie do leczenia pompami.
Ten pomysł przejęliśmy z kliniki prowadzonej w Poznaniu przez panią prof. Zozulińską-Ziółkiewicz. W tym
roku planujemy czterokrotnie zorganizować dla pacjentów tygodnie pompowe.

PAcjent zAoPiekowAny – zesPół
stoPy cukrzycowej i neuroPAtiA
CuKrzyCowa
Cukrzyca to nie tylko obniżanie stężenia glukozy, ale też
powikłania. W poradni diabetologicznej i w Klinice Diabetologii od 15 lat funkcjonuje ośrodek neuropatii cukrzycowej i stopy cukrzycowej. Diagnozujemy w nim
neuropatię, a także leczymy zespół stopy cukrzycowej.
Oczywiście, robimy to w porozumieniu z naszymi konsultantami z dziedziny chirurgii naczyniowej i ortopedii.
Leczenie cukrzycy to fascynująca dziedzina medycyny. Nie jest to tylko wypisywanie recept na leki. Mamy
tu do czynienia m.in. z zaawansowanymi technologiami
(pompy insulinowe), jest element zabiegowy – w leczeniu
stopy cukrzycowej, ortopedyczny – gipsowanie owrzodzeń neuropatycznych i zespołu Charcota. Jest również element gólnointernistyczny związany z leczeniem
i diagnostyką powikłań cukrzycowo-kardiologicznych
oraz neurologiczny – diagnostyka i leczenie neuropatii
cukrzycowej. Dodatkowo osobom z cukrzycą oferujemy
pomoc psychologiczną oraz pediatryczną. W centrum
naszej uwagi jest pacjent. Wokół niego musi istnieć cały
zespół, a nie tylko pojedynczy lekarz. Jedynie wtedy można myśleć o sukcesie. Pacjenci są otoczeni kompleksową
opieką. Od początku było takie założenie – nasz ośrodek
powstawał właśnie z taką koncepcją. Gdy go zakładaliśmy
15 lat temu, chcieliśmy właśnie tak podchodzić do leczenia. Diabetologia tylko wtedy ma sens, kiedy w centrum
uwagi jest pacjent diabetologiczny, któremu ma służyć
medycyna – we wszystkich jej zakresach.
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stopa
cukrzycowa
–nowemetody
leczenia
ROZMOWA z Prof. dr. hAB.
n. med. aleKsandrem
sieroniem,KIEROWNIKIEM
KATEDRYI ODDZIAŁU
KLINICZNEGOCHORÓB
WEWNĘTRZNYCH,ANGIOLOGII
I MEDYCYNYFIZYKALNEJ
ŚLĄSKIEGOUNIWERSYTETU
MEDYCZNEGOW BYTOMIU,
KRAJOWYMKONSULTANTEM
W DZIEDZINIEANGIOLOGII.

Czy zespół stopy cukrzycowej
to duży problem?

Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych powikłań cukrzycy. Z reguły rozwija się po wielu
latach trwania cukrzycy, nierzadko leczonej źle lub w ogóle nieleczonej. Niestety zdarza się, że
właśnie zmiany na stopach i dole-

Zespół stopy cukrzycowej nie tylko znacznie obniża jakość życia, utrudnia codzienne
funkcjonowanie i przysparza diabetykowi cierpienia, lecz także może stać się przyczyną
amputacji części kończyny dolnej.
fot. toMASZ ADAMASZEK
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gliwości temu towarzyszące są przyczyną zgłoszenia
się pacjenta do lekarza i dopiero wtedy zostaje u niego rozpoznana cukrzyca. Wtedy nierzadko jest już zbyt
późno, by wyleczyć zmiany. A zespół stopy cukrzycowej w zaawansowanym stadium może mieć dla chorego tragiczne konsekwencje. Nie tylko znacznie obniża jakość życia, utrudnia codzienne funkcjonowanie
i przysparza diabetykowi cierpienia, lecz także może
stać się przyczyną amputacji części kończyny dolnej.
To tym bardziej przykre, że odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia i terapia prowadzona prawidłowo
przez wykwalifikowanych specjalistów pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko tak drastycznego finału choroby.

Jak rozwija się ta choroba?

Zespół stopy cukrzycowej jest konsekwencją rozwoju
angiopatii w obrębie kończyn dolnych, na którą nakłada się polineuropatia, czyli uszkodzenie układu nerwowego diabetyka. Powszechnie kojarzy się miażdżycę
naczyń z chorobami serca i wiedza o groźnych konsekwencjach tego rodzaju zmian w naczyniach wieńcowych jest już rozpowszechniona w społeczeństwie.
Natomiast brakuje świadomości, nawet wśród chorych na cukrzycę, że miażdżyca rozwija się także w tętnicach obwodowych. A diabetycy są sześciokrotnie
bardziej zagrożeni miażdżycą niż ludzie niechorujący
na cukrzycę! Wskutek postępujących zmian miażdżycowych drobne tętnice – między innymi w kończynach dolnych – stopniowo zarastają, a z powodu ich
niedrożności tworzą się zakrzepy i zatory. Zjawisko to
powoduje pogorszenie ukrwienia stóp, w konsekwencji czego skóra, mięśnie i nerwy kończyny są narażone
na przewlekłe niedotlenienie. Na skórze pojawiają się
zmiany troficzne: przebarwienia (zasinienie), ścieńczenie i pękanie, odciski i modzele. Równocześnie z angiopatią rozwija się polineuropatia. Chory ma zaburzone czucie w kończynie, znacznie słabiej reaguje na ból,
więc może przeoczyć tworzące się pierwsze ogniska
martwicy, owrzodzenia i przewlekłe rany. Na dalszym
etapie rozwoju choroby dochodzi do rozległej martwicy oraz trwałych deformacji nie tylko tkanek miękkich,
lecz także układu kostnego stopy, co uniemożliwia
chodzenie. Z powodu upośledzonego krążenia i słabszego odżywienia tkanek rany goją się bardzo trudno.
Chory jest szczególnie narażony na przewlekłe infekcje
uszkodzonych okolic, a powstawanie rozległych i głębokich ognisk zakażenia może nawet zagrażać jego życiu. Wtedy koniecznością staje się amputacja palców,
całej stopy, a przy bardzo nasilonych zmianach także
i podudzia.

Rozwiązaniem jest więc leczenie zespołu stopy
cukrzycowej na wczesnym etapie?
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To pozwoliłoby wielu chorym uniknąć cierpienia, amputacji i niepełnosprawności. Jednakże w Polsce z leczeniem zachowawczym tego schorzenia jest źle
w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w braku wiedzy o odległych konsekwencjach zespołu stopy
cukrzycowej. Nawet pacjenci są niedostatecznie wyedukowani, więc bagatelizują pierwsze objawy choroby. Często w ogóle nie zgłaszają się z nimi do lekarza,
ponieważ nie mają informacji, że medycyna dysponuje
już skutecznymi metodami terapeutycznymi. Tymczasem każdy lekarz opiekujący się diabetykiem powinien
raz w roku dokładnie obejrzeć i zbadać stopy pacjenta w celu jak najwcześniejszego wykrycia pierwszych
zmian. Poza tym warto monitorować stan tętnic kończyn dolnych chorego przez ocenę wskaźnika kostka-ramię ABI (od ang. ankle-brachial index). Automatyczne wyznaczanie wskaźnika kostka-ramię trwa około 5
minut, jest nieinwazyjne i nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania pacjenta. Pozwala wykryć
miażdżycowe patologie w układzie naczyniowym kończyn dolnych nawet wtedy, kiedy jeszcze nie pojawiły
się pierwsze objawy choroby.

Co sprawia, że wypadamy słabo w porównaniu
z innymi krajami?

Zbyt mało jest w Polsce lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów potrafiących profesjonalnie zająć się pacjentem cierpiącym na zespół stopy cukrzycowej. Przede
wszystkim odczuwamy dotkliwy brak angiologów z dobrym przygotowaniem internistycznym. W kilku województwach nie ma ani jednego lekarza tej specjalności! Jestem zdania, że w kształceniu angiologów należy
położyć większy nacisk na przygotowanie internistyczne. Postuluję, aby ważnym wsparciem angiologów byli
specjaliści z zakresu podiatrii i podologii. W tej chwili prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Zdrowia,
w których oprócz mnie bierze udział krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej prof. Piotr Andziak, aby na kierunku fizjoterapia utworzyć studia
z zakresu podiatrii, a na kosmetologii z zakresu podologii. Jestem członkiem Zespołu Lekarzy Specjalistów
Unii Europejskiej w Zakresie Chorób Naczyń i jednym
ze współautorów europejskich wytycznych w zakresie leczenia chorób naczyń. Uważam, że nowoczesne
przygotowanie do pracy nieinwazyjnych angiologów
oraz zwiększenie liczby lekarzy tej specjalności jest
drogą do poprawy efektywności leczenia zespołu stopy cukrzycowej i stopniowego zmniejszania liczby amputacji w Polsce. Jednak to musi potrwać kilka lat.

Jak powinien być prowadzony pacjent
z wykrytą angiopatią w kończynach dolnych?

Zadaniem angiologa jest takie prowadzenie pacjenta
z angiopatią, by nie dopuścić do amputacji lub przynajmniej znacznie spowolnić rozwój patologicznych
zmian. Nawet jeśli amputacja okazuje się nieunikniona, angiolog powinien
przygotować chorego do zabiegu i prowadzić dalsze leczenie już po nim. Przecież ci chorzy na ogół mają już miażdżycę uogólnioną, więc amputacja nie jest
końcem problemu. Właśnie z powodu
tej zaawansowanej miażdżycy wśród
pacjentów po dużych amputacjach obserwuje się wysoki wskaźnik śmiertelności w pierwszym roku po dokonanym
zabiegu. Są to chorzy wymagający stałej
opieki angiologa. Mamy w Polsce liczne
i znakomite ośrodki chirurgii naczyniowej, gdzie prowadzone jest leczenie interwencyjne. Jednak brakuje
lekarzy, którzy prowadziliby terapię przed zabiegiem
i po nim. Szkoda, że nie bierzemy przykładu z Niemiec.
Funkcjonują tam instytuty chorób naczyń, w których
pacjenci mają zapewnioną opiekę współpracujących
ze sobą lekarzy trzech specjalności: angiologów, chirurgów naczyniowych i radiologów interwencyjnych.
To sprawdzone rozwiązanie okazało się skuteczne,
gdyż znacznie skróciło czas pobytu pacjenta w szpitalu i zmniejszyło śmiertelność z powodu chorób naczyń.
To oznacza nie tylko lepszą jakość życia i dłuższe życie
chorych, lecz także wielomilionowe oszczędności dla
systemu ochrony zdrowia.

Czy dysponujemy skutecznymi, nowoczesnymi
metodami leczenia zespołu stopy cukrzycowej?

Dysponujemy rozwiązaniami i aparaturą, które dają
pacjentom większe szanse na bardziej skuteczne leczenie stopy cukrzycowej. Służą do tego opatentowane przeze mnie dwa wynalazki: Oxybaria S i Laserobaria S służące chorym na Oddziale Klinicznym Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.

Czym jest Oxybaria S?

Mówiąc najkrócej, Oxybaria S jest urządzeniem, które leczy uszkodzone tkanki, a zatem także przewlekłe
rany stopy cukrzycowej dzięki połączonemu działaniu
tlenu o podwyższonym ciśnieniu i ozonu. Na chorą
kończynę dolną zakłada się coś w rodzaju szczelnego buta, w który wtłacza się tlen i ozon. Te dwie formy tlenu sprawiają, że rana jest lepiej utlenowana,
a działanie bakteriobójcze ozonu zmniejsza odczyny infekcyjne, dzięki czemu zmiany chorobowe goją
się znacznie szybciej. W ten sposób wielu pacjentów
ze stopą cukrzycową można wyleczyć, co pozwala im

uniknąć amputacji kończyny. Dzięki Oxybarii S około 30 procent pacjentów naszej kliniki zakwalifikowanych do amputacji uniknęło tego okaleczającego za-

Prof. AleksAnder sieroń
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na bardziej skuteczne
leczenie stopy cukrzycowej.
fot. toMASZ ADAMASZEK

biegu. Niewygórowana cena aparatu (około 50 tysięcy
złotych) sprawia, że jest on w zasięgu licznych placówek medycznych, i to nie tylko prywatnych. Urządzenie pozwala leczyć pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej znacznie efektywniej niż dotychczas. Jest
niewielkie i lekkie, więc może być stosowane także
w warunkach domowych. Mój aparat uznano za najlepszy europejski wynalazek 2014 roku i nagrodzono Grand Prix na targach „Brussels Innova-Eureka”
w Belgii. Targi te to miejsce corocznej prezentacji nowych technologii i ich wdrożeń. Oxybarię S oceniono najwyżej spośród 300 wynalazków z 20 krajów. Jestem dumny, ale najbardziej cieszę się, że już mamy
pacjentów, których udało się wyleczyć i uratować od
amputacji dzięki temu urządzeniu.

A jak działa Laserobaria S?

Urządzenie o nazwie Laserobaria S łączy terapię tlenem hiperbarycznym i ozonem z terapią wolnozmiennym polem magnetycznym, jonowym rezonansem
cyklotronowym i światłem, a dokładniej z laseroterapią niskoenergetyczną, czyli ledoterapią. To leczenie
znacznie przyspiesza gojenie przewlekłych ran, działa przeciwbólowo (również u pacjentów cierpiących na
zespół stopy cukrzycowej) i oczywiście zmniejsza ryzyko amputacji. Ten wynalazek dostał złoty medal z wyróżnieniem na wystawie Innova-Eureka w Brukseli rok
po Oxybarii S, czyli w 2015 roku. Jurorom podobała się prostota i niska cena urządzenia. Zostałem też
uhonorowany Belgijskim Krzyżem Oficerskim za europejskie innowacje w medycynie. Jednak w pełni usatysfakcjonowany będę dopiero wtedy, gdy dojdzie do
seryjnej produkcji tych aparatów, a zabiegi z zastosowaniem Oxybarii S i Laserobarii S doczekają się refundacji przez NFZ. Wtedy będzie można pomóc większej
liczbie cierpiących pacjentów.
Rozmawiała Marta Maruszczak
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Analogi glP1
w cukrzycy
ROZMOWAZ prof. dr. hab.
n. Med. grzegorzeM
dzidąZ KLINIKICHORÓB
WEWNĘTRZNYCHUM
W LUBLINIE.
fot. toMASZ ADAMASZEK

Kiedy w leczeniu cukrzycy typu 2 jest miejsce na
zastosowanie analogów GLP1?

W zasadzie powinniśmy mówić o agonistach receptora GLP1, czyli peptydu glukagonopodobnego
pierwszego, dlatego że w tej grupie leków znajdują się właściwie dwie podgrupy. Pierwsza to pochodne egzendyny, a druga to właśnie analogi GLP1.
One stymulują receptor inkretynowy GLP1. Początkowo wydawało się, że jest on zlokalizowany głównie w trzustce, zaś jego stymulacja powoduje zahamowanie wydzielania glukagonu i wzrost wydzielania
insuliny. Później jednak okazało się, że receptor inkretynowy GLP1 jest obecny praktycznie wszędzie
w organizmie – w sercu, naczyniach krwionośnych,
mózgu, nerkach. Tak więc działanie tych leków nie polega tylko – jak początkowo myśleliśmy – na wzroście
stężenia insuliny we krwi oraz hamowaniu wydzielania glukagonu, czyli działaniu korzystnym w cukrzycy. Działanie tych leków ma korzystny wpływ ogólnoustrojowy.
Jak na razie, analogi GLP1 to leki do podawania
podskórnego. Podaje się je – w zależności od preparatu – raz dziennie albo raz na tydzień. One są bardzo proste do stosowania ambulatoryjnego. Pacjent
sam może podać sobie zastrzyk, są one w łatwych do
obsługi wstrzykiwaczach.
Te leki mają również inną ważną zaletę, poza tym
że regulują stężenie cukru we krwi, to dodatkowo
sprzyjają utracie masy ciała. Niektóre z nich zostały
już w ogóle zarejestrowane jako leki w leczeniu otyłości, a nie tylko cukrzycy.
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Stosowanie insuliny najczęściej wiąże się
z przyrostem masy ciała. Tymczasem jej
redukcja jest ważna w leczeniu cukrzycy.

Tak, ponieważ większość naszych pacjentów z cukrzycą typu 2 to są chorzy z nadwagą i otyłością. Jednym
z priorytetów terapii jest obniżenie masy ciała. Redukcja masy ciała poprawia znacznie wyrównanie cukrzycy, obniża ciśnienie tętnicze, poprawia samopoczucie
pacjentów. Wiąże się również ze zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Kontrola masy ciała
jest jednym z priorytetów leczenia cukrzycy

Na jakim etapie leczenia należałoby te leki
włączyć do terapii cukrzycy?

Pozycja tych leków bardzo się wzmocniła w zaleceniach wspólnych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Europejskiego Towarzystwa Badań
nad Cukrzycą (ADA/EASD) z ubiegłego roku, jak również w zaleceniach PTD. Obecnie zaleca się, że jeżeli
pacjent jest leczony metforminą i to leczenie zaczyna
być nieskuteczne, a pacjent ma rozpoznaną chorobę
układu sercowo-naczyniowego, czyli ma chorobę niedokrwienną serca, jest po zawale serca, udarze mózgu, to leki z tej grupy powinny być stosowane jak najwcześniej jako dodatek do metforminy.

Zamiast wciąż szeroko stosowanych w Polsce
pochodnych sulfonylomocznika?

Tak, zamiast pochodnych sulfonylomocznika, jeszcze
przed zastosowaniem insuliny. W tym aspekcie ta grupa leków jest równoważna z grupą flozyn, czyli inhi-

bitorów kotransportera sodowo-glukozowego typu 2,
SGLT2. Obydwie te grupy leków zmniejszają ryzyko
sercowo-naczyniowe.
Według ostatnich zaleceń z 2018 roku, pierwszą
terapią iniekcyjną w cukrzycy powinna być nie terapia
insuliną, tylko agonistami receptora GLP1.

Dlaczego to jest tak ważne?

Ponieważ wyniki badań pokazały, że te leki bardzo
dobrze regulują stężenie cukru we krwi, odchudzają, zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe. Być może
poprawiają również przeżywalność komórek produkujących insulinę, czyli komórek ß trzustki. Życie tych komórek może zostać przedłużone – a o to właśnie chodzi nam między innymi w leczeniu cukrzycy. Komórki
trzustki będą dłużej zdolne do produkcji insuliny.

To znaczy, że dzięki zastosowaniu analogów
GLP1 można opóźnić moment przejścia na
insulinę?

Tak, stąd koncepcja, że pierwszą terapią iniekcyjną
w cukrzycy powinny być analogi GLP1 jeszcze przed
insuliną, a dopiero do nich powinniśmy dokładać insulinę, jak najpóźniej w przebiegu naturalnym choroby.
Są wygodniejsze w stosowaniu, a przeciwieństwie do
insuliny powodują ubytek masy ciała. W odróżnieniu
od insuliny nie powodują hipoglikemii. Zmniejszają
również ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, co jest wyjątkowo istotne, ponieważ w cukrzycy
około 70 proc. powikłań to powikłania sercowo-naczyniowe. Spośród osób, które mają zawał serca, aż 30
proc. choruje na cukrzycę.

Dlaczego to jest tak ważne, by zapobiegać
hipoglikemii?

Kiedyś uważaliśmy, że hipoglikemia jest nieodłącznym
kosztem leczenia, dlatego że dążyliśmy do bardzo
dobrego wyrównania stężenia glukozy we krwi, a to
zwiększało ryzyko niedocukrzeń. W tej chwili wiemy
już po pierwsze, że niedocukrzenia nie są takim błahym powikłaniem, że zwiększają ryzyko zgonu (długo
nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy). W związku z tym
celem leczenia cukrzycy jest nie tylko normalizacja stężenia glukozy, ale równorzędnym celem jest zapobieganie hipoglikemiom. Leki z grupy agonistów receptora GLP1 nie wywołują hipoglikemii. Gdy stężenie cukru
we krwi jest niskie, one po prostu nie działają, nie powodują więc jego dalszego spadku. Dlatego nazywamy
je wręcz lekami inteligentnymi.
Dodatkowo powodują redukcję masy ciała, co jest
bardzo ważne w cukrzycy typu 2 i jak już wcześniej
wspomniałem, zmniejszają również ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.

Ogłoszone kilka lat temu badania LEADER wykazały, że zastosowanie jednego z tych leków (liraglutydu) spowodowało zmniejszenie ryzyka wystąpienia
niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zgon
z przyczyn kardiologicznych, zawał serca i udar mózgu). Badanie SUSTAIN-6 wykazało jeszcze większe korzyści sercowo-naczyniowe ze stosowania semaglutydu podawanego co tydzień. Wkrótce ogłoszone będą
wyniki badań bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego
kolejnego przedstawiciela tej grupy – dulaglutydu, które również zapowiadają się obiecująco. Nie wszystkie
leki tej grupy udowodniły w badaniach to korzystne
działanie na układ sercowo-naczyniowy, dlatego w aktualnych zaleceniach postępowania wymienia się właśnie liraglutyd i semaglutyd.

Kiedy należałoby w takim razie stosować
analogi GLP1, a kiedy np. flozyny?

Tu jest duże pole do dyskusji między ekspertami. Są
takie stany, kiedy zdecydowanie bardziej proponujemy flozyny, na przykład wówczas, gdy mamy do czynienia z ryzykiem niewydolności serca. Z kolei analogi
GLP1 szczególnie zalecamy u pacjentów z dużą nadwagą, otyłością, u pacjentów z niewydolnością nerek.
Jednakże u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu
sercowo-naczyniowego współistniejącą z cukrzycą zalecaną terapią trójlekową jest połączenie metforminy,
flozyny i agonisty receptora GLP1.

Idealnie byłoby więc, gdyby terapia
chorego na cukrzycę była jak najbardziej
spersonalizowana?

Oczywiście. U pacjentów obciążonych chorobą układu sercowo-naczyniowego do metforminy dodajemy
albo flozynę, albo analog GLP1. Te leki nie tylko obniżają stężenie cukru we krwi, ale przede wszystkim
mają działanie protekcyjne na układ sercowo-naczyniowy. Zapobiegają powikłaniom sercowo-naczyniowym, które są główną przyczyną zgonów pacjentów
z cukrzycą. Niestety, w Polsce wciąż nie są refundowane. Natomiast bardzo pozytywnie widzę ich przyszłość, ich znaczenie w ciągu następnych 1-2 lat bardzo wzrośnie. Czekamy na ogłoszenie wyników badań
nowych leków z tej grupy, które również wykazują redukcję ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Jesteśmy już o krok od wejścia na rynek leków tej grupy do
podawania doustnego. Będzie to przełomem w farmakoterapii, ponieważ po raz pierwszy analog GLP1,
wspomniany semaglutyd, jako cząsteczka białkowa będzie stosowany w postaci tabletek. Trwają już zaawansowane badania kliniczne. Jesteśmy dosłownie o krok
od tego przełomu.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Prewencja niewydolności
serca u pacjentów
z cukrzycą typu 2
w świetlebadaniaDECLARE
ROZMOWAZ prof. Krzysztofem strojKiem,KRAJOWYM
KONSULTANTEMW DZIEDZINIEDIABETOLOGII.
fot. toMASZ ADAMASZEK
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W badaniu DECLARE wykazano, że dapagliflozyna, inhibitor kotransportera
sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2), zredukowała ryzyko wystąpienia złożonego
punktu końcowego, obejmującego hospitalizacje z powodu niewydolności serca i zgony
z przyczyn sercowo-naczyniowych o 17 proc.
Jak częstym problemem u chorych na cukrzycę
jest niewydolność serca oraz problemy
z układem sercowo-naczyniowym?

Powikłania sercowo-naczyniowe są dominującymi powikłaniami cukrzycy. Jeżeli popatrzeć na strukturę
chorych i ich stan kliniczny, to mniej więcej co trzeci
z nich przebył epizod sercowo-naczyniowy. Skala problemu jest więc bardzo duża. Głównym problemem
jest zawał serca, w mniejszym stopniu – udar mózgu
czy miażdżyca naczyń obwodowych.
Jeśli chodzi o niewydolność serca, to jest ona
często współistniejącą konsekwencją zawału mięśnia sercowego. Można powiedzieć, że wraz z postępem leczenia cukrzycy niwelujemy jedne powikłania,
ale wraz z tym pojawiają się kolejne, które też musimy leczyć. W tej chwili dominującym powikłaniem cukrzycy jest właśnie niewydolność serca. Jest ona ważnym problemem również w kontekście pojawienia
się nowych grup leków przeciwcukrzycowych – flozyn, czyli inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego typu 2. To leki blokujące absorpcję zwrotną
glukozy i w ten sposób obniżające stężenie cukru we
krwi. Mają one również dodatkowe działanie kardioprotekcyjne, w tym m.in. zmniejszające częstość niewydolności serca. Tak więc mamy dodatkową opcję
terapeutyczną, która pozwala na poprawę rokowania
i efektów leczenia w tej grupie chorych.

Na czym polega kardioprotekcyjne działanie
f lozyn?

Głównym efektem działania jest powodowanie cukromoczu. Powoduje to obniżenie stężenia cukru we
krwi i – co za tym idzie – także redukcję masy ciała.
Natomiast to, że flozyny działają kardioprotekcyjnie,
jest pewnym nieoczekiwanym efektem działania tych
leków, który wykazano i udowodniono w badaniach
klinicznych. Od kilku lat wszystkie nowo wprowadzone leki przeciwcukrzycowe muszą mieć przeprowadzane badania w kierunku bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego. W ten sposób były badane gliptyny
(w tym przypadku efekt był neutralny), w taki sam
sposób były badane nowe długodziałające insuliny
(w tym przypadku również efekt był neutralny).
Natomiast w odniesieniu do flozyn wykazano, że
efekt ich stosowania, jeśli chodzi o ochronę serca,
jest wręcz korzystny. Jak do tej pory nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Trans52

porter SGLT2 znajduje się wyłącznie w cewkach nerkowych i jest odpowiedzialny za wchłanianie zwrotne
glukozy z moczu pierwotnego do krwi.
Dlaczego lek, który oddziałuje na jeden enzym
zlokalizowany tylko w jednym miejscu w organizmie,
wykazuje się działaniem kardioprotekcyjnym? Jest to
przedmiotem analiz i dalszych badań. Postulowane
efekty to przede wszystkim: zmniejszenie objętości
krwi krążącej, efekt hipoglikemizujący, oddziaływanie na nerwowy układ współczulny, poprawa funkcji śródbłonka. Natomiast do końca nie wiadomo, co
decyduje o efekcie kardioprotekcyjnym. Dla klinicysty
czy lekarza prowadzącego nie jest jednak najbardziej
istotne „dlaczego tak się dzieje”. Ważniejsze jest: „czy
naprawdę tak się dzieje”. A w tym przypadku badania pokazują, że leki z grupy flozyn zmniejszają ryzyko
sercowo-naczyniowe, a w szczególności ryzyko niewydolności serca.

Pierwsze badania w tej klasie leków dotyczyły
empaglif lozyny. Teraz pojawiły się badania
dotyczące dapaglif lozyny. W badaniu
DECLARE-TIMI 58, największym do tej pory
badaniu z sercowo-naczyniowymi punktami
końcowymi w grupie inhibitorów SGLT-2,
uczestniczyło ponad 17 000 pacjentów z 33
krajów. Czym DECLARE-TIMI 58 różni
się od wcześniejszych badań? Co nowego to
badanie wniosło?

To prawda, pierwsze badanie dotyczyło empagliflozyny. Wykazano w nim zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, ryzyka śmierci sercowo-naczyniowej, ryzyka niewydolności serca oraz
zmniejszenie progresji cukrzycowej choroby nerek.
Zastanawialiśmy się, czy to jest przypadkowy efekt
pojedynczej cząsteczki, czy efekt całej klasy leków.
Natomiast zgodne wyniki kolejnych badań, uzyskane również w badaniu z kanagliflozyną, oraz ostatnio publikowane w listopadzie ubiegłego roku badania z dapagliflozyną w badaniu DECLARE pokazały, że
mamy do czynienia z efektem klasy leków. W badaniu DECLARE wykazano, że dapagliflozyna, inhibitor
kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2),
zredukowała ryzyko wystąpienia złożonego punktu
końcowego, obejmującego hospitalizacje z powodu
niewydolności serca i zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, o 17 proc.

Owszem, są pewne różnice, jeśli chodzi o wyniki badań dotyczące niektórych tzw. punktów końcowych, czyli analizowanych elementów i składowych
powikłań cukrzycy, które wychodziły inne w badaniu.
Wynika to zapewne z doboru grupy badanej. W badaniu z empagliflozyną uczestniczyli chorzy po epizodzie sercowo-naczyniowym, natomiast w badaniu DECLARE
z dapagliflozyną uczestniczyli zarówno chorzy już po epizodzie sercowo
-naczyniowym, jak i chorzy z czynnikami ryzyka, czyli predysponowani do
rozwoju powikłań. W badaniu DECLARE, które pokrywa się z wynikami poprzednich badań, wykazano przede
wszystkim skuteczny efekt w zakresie zmniejszania częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz
zmniejszenie śmiertelności. Zatem jest
to badanie, które jednoznacznie potwierdza, że mamy do czynienia z efektem grupy leków. Tak więc można jednoznacznie powiedzieć, że
inhibitory SGLT 2 zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą.

W tym badaniu po raz pierwszy były badane
osoby, u których wcześniej nie wystąpił
incydent sercowo-naczyniowy?

W badaniu z kanagliflozyną również uczestniczyła niewielka grupa chorych, którzy nie przeszli incydentu
sercowo-naczyniowego, natomiast w badaniu DECLARE takich osób było około 50/50.

Niewydolność serca, nazywana epidemią XXI
wieku, występuje częściej wśród chorych na
cukrzycę niż w populacji ogólnej. Czy wyniki
badań DECLARE oznaczają, że podawanie
chorym, którzy nie przeszli jeszcze incydentu
sercowo-naczyniowego, inhibitorów SGLT2
może zapobiec rozwinięciu się niewydolności
serca?

Moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że zabezpieczenie chorego przed powikłaniami cukrzycy (również sercowo-naczyniowymi) to przede wszystkim wyrównanie glikemii, parametrów gospodarki lipidowej,
ciśnienia oraz masy ciała. Natomiast to prawda, że
dodatkowy efekt kardioprotekcyjny można uzyskać
dzięki zastosowaniu inhibitorów SGLT2. Na pewno
jednak nie można oczekiwać, że samo zastosowanie
inhibitorów SGLT2, bez pełnego metabolicznego wyrównania cukrzycy, zapewni taki efekt.

A jak obecnie wyglądają zalecenia
Amerykańskiego, Europejskiego i Polskiego

Towarzystwa Diabetologicznego, jeśli chodzi
o tę grupę leków?

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
są co roku aktualizowane na podstawie nowych doniesień naukowych. Podobnie jak zalecenia wydawa-

Prof. krzysztof strojek

Dominującym powikłaniem
cukrzycy jest niewydolność
serca. Jest ona ważnym
problemem również
w kontekście pojawienia
się nowych grup leków
przeciwcukrzycowych
– ﬂozyn.
fot. toMASZ ADAMASZEK

ne przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, zalecenia PTD bazują na tych samych badaniach
klinicznych. Dlatego wnioski w obu zaleceniach są
jednobrzmiące.
W pierwszym rzucie w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 należy zastosować terapię behawioralną, czyli dietę i aktywność fizyczną, która prowadzi
do wyrównania masy ciała. Jeżeli to jest nieskuteczne – a niestety zdarza się to często, gdyż chorzy nie
stosują się do zaleceń i nie redukują masy ciała – to
rozpoczynamy leczenie metforminą. Co do tego jest
pełna zgodność we wszystkich zaleceniach. Obecnie
jest dyskusja, co należy stosować po metforminie, jeżeli ona nie wystarcza. W takiej sytuacji są trzy ścieżki, w zależności od oceny stanu klinicznego pacjentów i możliwości finansowych. Trzeba je uwzględnić,
zwłaszcza w Polsce, ponieważ nowe leki nie są refundowane.
Generalnie jednak, jeżeli jest to chory z powikłaniami sercowo-naczyniowymi albo z cukrzycową chorobą nerek, wówczas proponowane leki w drugim
rzucie to albo inhibitory SGLT2 (może być to empagliflozyna, kanagliflozyna i dapagliflozyna – są one traktowane na równi, w podobny sposób zmniejszają ryzyko), albo analogi GLP1.
Jeżeli w obrazie klinicznym dominuje ryzyko hipoglikemii lub przyrostu masy ciała, wówczas zalecamy te dwie grupy leków (inhibitory SGLT2 lub analogi
GLP1), plus gliptyny, czyli inhibitory dipeptydylopeptydozy czwartej – DPP4. Jeżeli jednak dominującą
kwestią jest koszt terapii, jak to ma miejsce w Polsce,
to w drugim rzucie zaleca się pozostałe grupy leków,
czyli pochodne sulfonylomocznika, pioglitazon.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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nowe insuliny
towiększykomfortżycia
chorychnacukrzycę
ROZMOWAZ prof. dr. hab. n. med. edwardem franKiem,
KIEROWNIKIEMKLINIKICHORÓBWEWNĘTRZNYCH,ENDOKRYNOLOGII
I DIABETOLOGIICSKMSWIAW WARSZAWIE.
Kiedy ponad 25 lat temu do terapii zostały
wprowadzone insuliny ludzkie, uznano to za
ogromny przełom w diabetologii. Kolejnym
przełomem, pod koniec ubiegłego wieku, stały się
analogi insuliny, czyli zmodyfikowane insuliny
ludzkie. Dziś mamy już wiele rodzajów insulin
analogowych i zapewne będą powstawać coraz to
nowsze. Czy to jest przyszłość diabetologii?

Przez ostatnie dziesięć lat następował intensywny rozwój insulin analogowych i ten rozwój nadal trwa. Nowym
insulinom stawia się coraz większe wymagania. Mają nie
tylko zmniejszać glikemię, ale nieść ze sobą jak najmniejsze ryzyko hipoglikemii, a co za tym idzie, nie pogarszać
komfortu życia pacjenta. Nowoczesna insulinoterapia
staje się coraz bardziej spersonalizowana, dostosowana
do potrzeb chorego, jego aktywności, stylu życia, rodzaju diety. Nowe insuliny nie wymagają tak ostrego reżimu
stosowania jak insuliny starszej generacji.

Insuliny krótko-, szybko-, długodziałające,
insuliny o pośrednim czasie działania, mieszanki.
Mogą być stosowane trakcie posiłków i po
posiłkach. Dla każdego coś innego?

Właśnie. Jeszcze nie tak dawno przełomem było pojawienie się analogów szybkodziałających, które miały naśladować fizjologiczne wydzielanie insuliny po posiłku oraz
analogów długodziałających, których profil farmakokinetyczny był bardziej płaski niż profil tzw. insuliny NPH.
Dziś mamy już na rynku insuliny ultraszybko- i ultradługodziałające.
Taką ultradługodziałającą insuliną jest np. insulina
degludec, która daje bardzo stabilną farmakokinetykę
i farmakodynamikę działania. Po jej wstrzyknięciu tworzą
się w tkance multiheksamery, z których insulina w postaci monomerów jest stopniowo, w sposób stały i ciągły,
uwalniana do krwiobiegu. Dzięki temu stężenie glukozy zmniejsza się jednolicie i stabilnie, zapewniając bez54

pieczeństwo terapii i zmniejszając ryzyko hipoglikemii,
szczególnie nocnych. Degludec należy do nowej generacji analogowych insulin bazowych, o ultradługim czasie działania. Czas jej aktywności w organizmie sięga nawet powyżej 40 godzin. Można ją podawać raz dziennie,
może to być wieczorem, ale także rano lub o innej porze.
Nawet jeśli się zapomni o wstrzyknięciu i poda taką insulinę później, to świat się nie zawali, bo nie ma to wielkiego wpływu na profil farmakokinetyczny leku.

Wspomniał Pan Profesor o nocnych
hipoglikemiach. Dlaczego mają one szczególne
znaczenie?

Ponieważ chory w nocy zwykle śpi i może nie być świadomy tego, że ma hipoglikemię, a zatem nie może zareagować i jej przerwać. W nocy zdarzać się zatem mogą
przedłużone, nawet wielogodzinne, ciężkie hipoglikemie.
Mogą one być groźne dla życia. Dlatego właśnie mają
szczególne znaczenie – są tak groźne, że mogą skończyć
się śmiercią.

Zwykle myślimy, że to hiperglikemia jest bardziej
niebezpieczna.

Przewlekła hiperglikemia też może zabić, tylko wolniej.
Rozwijają się powikłania nerkowe, sercowo-naczyniowe,
może wystąpić zawał serca, udar mózgu, jednak trwa to
czasem latami.
Niemniej z hiperglikemią i hipoglikemią jest trochę
tak, jak z chodzeniem po linie. Można z niej spaść raz
z jednej, a raz z drugiej strony. Na pewno ideałem byłoby,
żeby u chorego leczonego insuliną nie występowała ani
hiper-, ani hipoglikemia, czyli żeby z tej liny nie spadać.
I te najnowsze insuliny to przynajmniej w jakimś stopniu
zapewniają.

Dla jakich pacjentów przede wszystkim są
przeznaczone ultradługodziałające insuliny?

Właśnie dla tych, u których występują hipoglikemie. Mam na myśli każde hipoglikemie, ale szczególnie nocne, a także tzw. nieuświadomione hipoglikemie. Oznacza to, że chorzy nie doświadczają wczesnych objawów typowych dla hipoglikemii – potliwości,
drżenia, złego samopoczucia, uczucia głodu. Efekt jest taki sam
jak przy hipoglikemiach nocnych – chory nie wie o hipoglikemii
i nie może zareagować odpowiednio wcześnie, żeby ja przerwać.

Podobnie jak insuliny ultradługodziałające, mamy też
insuliny ultraszybko działające. Jaka jest ich rola?

To insuliny doposiłkowe, które zaczynają działać już po kilku, kilkunastu minutach i można je bezpiecznie podawać tuż przed
posiłkiem, a nawet po nim, jeśli jest to konieczne. Chociaż są
określane jako ultraszybkie, i tak działają wolniej niż insulina wydzielana fizjologicznie, co wynika ze sposobu ich podawania. Podajemy je podskórnie, więc musi minąć trochę czasu, zanim dostaną się do krwi i dotrze tam, gdzie trzeba.

W przypadku cukrzycy typu 1 z insuliną wkracza się
od razu po postawieniu diagnozy, w cukrzycy typu
2 dopiero po niepowodzeniach z farmakoterapią.
Nowoczesne insuliny stosuje się w obu typach
cukrzycy?

Jak najbardziej, choć często w różnych schematach. W cukrzycy
typu 1 najczęściej od razu stosuje się intensywną insulinoterapię,
czyli analogi długodziałające w skojarzeniu z szybkodziałającymi,
doposiłkowymi, natomiast w cukrzycy typu 2 najpierw stosuje
się leki doustne albo iniekcyjne leki nieinsulinowe, insulinoterapię często zaczyna się od insuliny długodziałającej w monoterapii, wielokrotnie podaje się mieszanki insulinowe. Leczenie insuliną jest zatem często mniej intensywne.
Nawiasem mówiąc, na rynku jest już dostępna mieszanka
„dwuanalogowa” – analog szybkodziałający z ultradługodziałającą insuliną degludec. Taka terapia pozwoli także chorym z cukrzycą typu 2 leczonym mieszanką na skorzystanie z zalet insuliny degludec.

No właśnie, o ile w przypadku cukrzycy typu 1 insulina
jest, przynajmniej na dziś, jedyną formą terapii, to
w przypadku cukrzycy typu 2 niekoniecznie. A kiedy
staje się to już nieuniknione, niektórzy pacjenci nie chcą
tego zaakceptować. Insulinoterapia wydaje im się wręcz
ograniczeniem ich wolności. Tymczasem, jak widać,
nowoczesna insulinoterapia, spersonalizowana, nie musi
ograniczać.

Na pewno nie ogranicza tak jak jeszcze kilkanaście lat temu. Najlepiej byłoby przyjmować jeden zastrzyk np. na tydzień czy podawać insulinę w innej, wygodniejszej formie. Są prowadzone badania w tym kierunku, być może to całkiem niedaleka przyszłość.
A tymczasem należałoby stworzyć takie możliwości, żeby polscy
pacjenci mieli dostęp do nowoczesnych insulin, tak by lekarz mógł
zastosować u każdego chorego taką terapię, która byłaby skrojona dokładnie na jego miarę.
Rozmawiała Bożena Stasiak
fOT. TOMEK PiKULA
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Czekamynapolską
szczepionkę
przeciwcukrzycową
fOT. ARChiwUM PRywATNE
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ROZMOWAZ Prof. dr hAB. n. Med. MAłgorzAtą Myśliwiec,
KIEROWNIKIEMKATEDRYI KLINIKIPEDIATRII,DIABETOLOGII
I ENDOKRYNOLOGIIGDAŃSKIEGOUNIWERSYTETUMEDYCZNEGO.
Przełomem w życiu dzieci chorych na cukrzycę
jest upowszechnienie osobistych pomp
insulinowych i zintegrowanie tych urządzeń
z systemem ciągłego monitowania glikemii
(CGM)?

Przed wprowadzeniem w Polsce częściowej refundacji elektrod do CGM (2018 r.) leczenie i monitorowanie
cukrzycy było dość uciążliwe. Wszyscy pacjenci lub ich
opiekunowie dokonywali pomiarów glikemii glukometrami kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie. Uzyskany pomiar informował tylko o jego wartości w danym
momencie, nie mówił nic, jaki był on np. 5 minut wcześniej i jaki może być za 5 minut. Dziś uzyskujemy z CGM
w bezbolesny sposób nawet 288 pomiarów w ciągu
doby w sposób ciągły. Zastosowanie CGM okazało się
przełomem w leczeniu cukrzycy, jak też w badaniach
naukowych prowadzonych w zakresie zastosowania nowych leków, w tym nowych insulin zbliżonych do fizjologicznego profilu działania.
Zastosowanie CGM pokazało istnienie znacznych
wahań glikemii (hiper- i hipoglikemii) w ciągu doby,
które mają istotne znaczenie w patogenezie rozwoju
ostrych (hipoglikemia, kwasica ketonowa), jak i późnych
powikłań choroby (nefropatia, retinopatia, neuropatia
cukrzycowa).
Współczesna diabetologia, która została ukształtowana przez dostęp do nowoczesnych technologii, osobistych pomp insulinowych, coraz częściej zintegrowanych z CGM, pozwala zbliżyć się do fizjologii, możliwości
życia osoby bez cukrzycy, u których wydzielanie insuliny jest zmienne w zależności od rodzaju, ilości spożywanych posiłków, rodzaju aktywności fizycznej. System
CGM informuje na bieżąco nie tylko o aktualnych glikemiach, ale również o ich trendach. Ponadto wzbogacony jest w alarmy dźwiękowe lub wibracyjne zwiększające
bezpieczeństwo terapii, np. alarm hipo- i hiperglikemii,
predykcyjny hipo- i hiperglikemii, tempa wzrostu i spadku glikemii. Zastosowanie CGM w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy typu 1 to fundamentalny krok na drodze do tzw. systemu zamkniętej pętli, czyli sztucznej
trzustki.
Wszyscy pacjenci z cukrzycą typu 1 marzą o znacznej redukcji pomiarów glikemii za pomocą glukometrów
i zaprzestaniu nakłuć opuszków palców i zastąpieniem
tego urządzenia systemami monitorowania glikemii.
Nadzieją są pomiary glikemii w nieograniczonej ilości
poprzez skanowanie elektrod założonych podskórnie
na przedramieniu raz na dwa tygodnie.

Czy trudno rozpoznać wahania glikemii u dzieci?

Szczególnie trudne jest rozpoznanie niedocukrzenia
u małego dziecka z cukrzycą typu 1. Każda gwałtowna
zmiana nastroju, zachowania nieadekwatne do sytuacji,
lęk, płacz, apatia, drażliwość sugerują hipoglikemię i wymagają weryfikacji badaniem poziomu glikemii. Częstym
zjawiskiem u dzieci z cukrzycą typu 1 jest nocna hipoglikemia. Liczne badania za pomocą systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) wskazują, że zjawisko to dotyczy aż 30-40 proc. dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
Połowa tych dzieci nie ma w nocy żadnych objawów niskiej glikemii. Nocne nieuświadomione hipoglikemie dają
objawy rannego złego samopoczucia, ból głowy, zaburzenia koncentracji w ciągu dnia i apatię.
W wyniku występowania częstych epizodów hipoglikemii znacznie ulega pogorszeniu jakość życia dzieci
oraz ich rodzin. Lęk rodziców przed wystąpieniem hipoglikemii skutkuje utrzymywaniem podwyższonego stężenia cukru u dzieci w celu uniknięcia niedocukrzenia,
co powoduje niedostateczne wyrównanie metaboliczne
choroby i szybki rozwój powikłań naczyniowych.
Zastosowanie CGM w połączeniu z osobistymi pompami insulinowymi może stanowić nie tylko element diagnostyczny, ale również przede wszystkim pełnić funkcję terapeutyczną, poprzez zatrzymanie podaży insuliny
w przypadku zbliżającej się hipoglikemii i włączenie podaży insuliny przy wzrastającym poziomie glikemii. Polepszenie komfortu życia dziecka chorego na cukrzycę
typu 1 i jego rodziców jest nieocenione. Dziecko swobodnie może przebywać w przedszkolu, w szkole, a rodzice
mogą spokojnie pracować, bez poczucia lęku przed wystąpieniem zagrażających życiu sytuacji.

Od kilku lat prowadzicie Państwo badania nad
szczepionką Treg. Na czym polega ta terapia? Jak
w tej chwili wyglądają prace, ile dzieci ją dostaje,
jakie są efekty stosowania?

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, która
rozwija się w wyniku zniszczenia przez własny układ odpornościowy pacjenta komórek β trzustki produkujących
insulinę. Znaczny niedobór insuliny prowadzi do rozwoju
objawów klinicznych cukrzycy typu 1. Nowatorska terapia
wykorzystuje własne komórki T regulatorowe pacjenta,
których wraz z rozwojem procesu autoimmunologicznego jest coraz mniej, do przeciwdziałania temu procesowi.
W terapii izoluje się z krwi chorego tzw. limfocyty
regulatorowe (Tregs), które potrafią zatrzymać proces
niszczenia komórek produkujących insulinę przez układ
57

DIABETOLOGIA

odpornościowy. Komórki te namnaża się w laboratorium
kierowanym przez prof. dr. hab. med. Piotra Trzonkowskiego we współpracy z prof. dr hab. Natalią Marek-Trzonkowską, a następnie podaje się je zwrotnie pacjentowi.
Po raz pierwszy na świecie został opracowany przez
wymienionych naukowców protokół izolacji i produkcji
komórek regulatorowych do celów terapii klinicznej, jak
również po raz pierwszy zastosowano ten lek w leczeniu
dzieci chorych na cukrzycę typu 1. W przeciwieństwie do
standardowo stosowanych leków immunosupresyjnych,
komórki Tregs nie osłabiają ogólnej odporności pacjenta,
a u chorych, którzy je otrzymali, nie obserwuje się istotnych objawów ubocznych.

Ile osób do tej pory dostało szczepionkę?

Dotychczas z powodzeniem zastosowaliśmy terapię Tregs
u 63 dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 w ramach
środków pozyskanych z grantów naukowych, w tym grantu STRATEGMED z NCBiR. Uzyskanie pozytywnych wyników zastosowanej terapii Tregs dotychczas możliwe dzięki twórczej, starannej, trwającej już siedem lat współpracy
Kliniki Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, którą mam przyjemność kierować wraz z moim wspaniałym zespołem i wybitnymi naukowcami, prof. dr. hab. Piotrem Trzonkowskim i prof. dr
hab. Natalią Marek-Trzonkowską.
Już w tej chwili możemy powiedzieć, że wydłużyliśmy
okres remisji choroby, czyli czas, gdy pacjent wydziela własną insulinę. Oczywiście, nie wydziela on jej w takich ilościach jak osoba zdrowa, jednak biorąc pod uwagę specyfikę choroby śmiało można stwierdzić, że jest to fenomen
na skalę światową. Terapię zastosowaliśmy u dzieci z już
rozpoznaną cukrzycą typu 1, a objawy kliniczne choroby
pojawiają się, gdy zniszczonych pozostało ponad 80-90
proc. komórek β trzustki. Tak więc możemy chronić jedynie pozostałe 10-20 proc. komórek.

Warto ochronić tych 10-20 proc. komórek ß
trzustki?

Tak, ma to daleko idące implikacje kliniczne. Pierwsze
lata choroby mają kluczowe znaczenie, gdyż decydują
o przyszłości dziecka w zakresie rozwoju późnych powikłań naczyniowych. Istnieje tzw. pamięć metaboliczna:
jeżeli u dziecka poziom glikemii często pozostaje powyżej normy, to jest to czynnik ryzyka rozwoju późniejszych
powikłań cukrzycy. Kluczowy jest pierwszy okres choroby pod względem utrzymania prawidłowych poziomów
glikemii.
Wydłużenie okresu remisji, jaki osiągamy dzięki terapii Tregs, jest bardzo ważny, ponieważ komórki β trzustki nadal pracują, chory wydziela insulinę w odpowiedzi na
nawet krótkotrwałe poposiłkowe podwyższone stężenia
cukru. Dzięki temu można zapobiec w pierwszych latach
choroby incydentom hipo- i hiperglikemii, a w przyszło58

ści poważnym powikłaniom cukrzycy, które dotykają oczu,
nerek, serca. Jeżeli u dziecka uda się zatrzymać rozwój cukrzycy i wydłużyć jej remisję nawet o kilka lat, to jest to już
wielki sukces.
Najlepiej zidentyfikować pacjentów i zastosować
u nich terapię limfocytami T regulatorowymi podczas tzw.
okresu prediabetes, u których proces autoimmunologiczny niszczący komórki β trzustki trwa, w związku z czym
w ciągu kilku, kilkunastu lat doprowadzi do zniszczenia
ponad 90 proc. komórek β trzustki i ostatecznie dojdzie
do manifestacji klinicznej choroby oraz konieczności włączenia już stałego leczenia substytucyjnego, czyli insuliny.
Obecnie naukowcy i klinicyści rozważają postawienie diagnozy cukrzycy typu 1 jeszcze przed manifestacją kliniczną
choroby, już w momencie pojawienia się przeciwciał przeciw komórkom β trzustki, a na pewno przy dodatkowej
zdiagnozowanej nieprawidłowej glikemii na czczo i zaburzeń tolerancji glukozy wykazanych w testach dynamicznych. Pierwsze wyniki badań budzą nadzieję, że być może
podaż tych komórek w okresie prediabetes zatrzyma lub
przynajmniej zwolni proces niszczenia wysp trzustkowych
przez autoagresywne limfocyty T w okresie poprzedzającym wystąpienie klinicznych objawów cukrzycy.
Kilka lat po podaniu namnożonych limfocytów Treg
u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 1 wykazano lepiej zachowaną funkcję komórek β trzustki mierzoną poziomem C-peptydu w porównaniu z grupą pacjentów, która nie otrzymała limfocytów Treg. Dobowe dawki insuliny
w grupie dzieci, u których zastosowano terapię komórkową były istotnie niższe, a kilku pacjentów nie wymagało
podaży insuliny przy prawidłowym poziomie wyrównania
metabolicznego choroby określonym za pomocą pomiaru
HbA1c.

Kiedy szczepionka ma szanse się upowszechnić?

Uzyskane wyniki naszych badań są bardzo optymistyczne
i obecnie jesteśmy na progu trzeciej fazy badań. W celu
szerokiego zastosowania terapii Tregs powstała spółka
Poltreg, stworzona z udziałem uczelni, twórców metody
i przedstawicieli biznesu w celu komercjalizacji technologii. Jest to forma jak najszybszego przeniesienia wyników
badań do rutynowego leczenia – taki model stosowany
jest od wielu lat na uniwersytetach w krajach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W Polsce ten system
udało się wprowadzić dzięki zmianom w szkolnictwie
wyższym w ostatnich latach. Dzięki tak wypracowanemu modelowi uczelnia, która nie dysponuje wystarczającymi funduszami na tego typu aktywności, może
z powodzeniem przenosić dokonania twórców na rynek
komercyjny. Stworzenie spółki pozwala zdobywać środki na rozbudowę części laboratoryjnej i klinicznej oraz
na rozwój terapii i jej rejestrację w Europejskiej Agencji Leków.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Skąd wynikła potrzeba stworzenia szkoły
pompowej PTD? Jak ona funkcjonuje?

Szkoła pompowa to cykl szkoleniowy, rozpoczynający się dwudniowym kursem otwarcia, a kończącym się
kursem zamykającym. W międzyczasie kursant odbywa
dwa tygodnie stażu w ośrodku referencyjnym. Oprócz
tego są różne aktywności, np. sesje podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, spotkania organizowane wtedy, gdy pojawiają się nowości warte dyskutowania.
W Polsce system refundacji osobistych pomp insulinowych do 26. roku życia działa sprawnie i większość
młodych osób z cukrzycą typu 1 może być leczona dzięki tej metodzie. Naszym celem było to, aby po pierwsze
wykorzystywać tę technologię w sposób zoptymalizowany, a po drugie wystandaryzowany. To znaczy z jednej strony, żeby środki płynące na zakup pomp insulinowych były wykorzystywane jak najlepiej, a z drugiej
strony, żeby ta technologia dawała pacjentowi jak najwięcej satysfakcji i korzyści klinicznych. Celem szkoły
pompowej było to, żebyśmy po pierwsze leczyli w sposób wystandaryzowany, a po drugie – zgodny z najnowszą wiedzą medyczną.

Do kogo jest adresowana szkoła? W jaki sposób
można się do niej dostać?

Szkoła pompowa jest adresowana do diabetologów
zajmujących się leczeniem osób dorosłych za pomocą osobistych pomp insulinowych. Pediatrzy mają własne systemy szkoleniowe, natomiast brakowało systemu skierowanego do diabetologów zajmujących się
leczeniem dorosłych. Do szkoły pompowej kierujemy
osoby, które albo są po specjalizacji diabetologicznej,
albo w jej trakcie, i mają już pierwsze doświadczenia
w leczeniu za pomocą nowoczesnych pomp insulinowych, natomiast chciałyby się w tym doskonalić. Potencjalny kursant zwraca się do konsultanta wojewódzkiego z prośbą o akceptację jego kandydatury. Następnie
pismo z podpisem konsultanta wojewódzkiego jest
przesyłane do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Na tym procedura się kończy. To znaczy, że jeśli lekarz uzyska akceptację konsultanta wojewódzkiego, to
może być pewien zakwalifikowania się na kurs. Każde
województwo ma dwa miejsca szkoleniowe na rok. Jeżeli okaże się, że któreś z województw nie wykorzystało
swojej puli, to mamy możliwość rekrutowania dodatkowych osób z listy oczekujących z województw, gdzie popyt na tego typu szkolenia jest szczególnie wysoki.

Jak duże jest zainteresowanie szkoleniem? I jak
wielu lekarzy już dziś potrafi leczyć pompami?

Zainteresowanie jest bardzo duże, co roku mamy nadkomplet kandydatów na kursy. Do tej pory certyfikat
szkoły pompowej PTD uzyskało ponad 200 lekarzy.
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Myślę, że duże zainteresowanie kursem jest spowodowane z jednej strony jego wartością merytoryczną, ale
z drugiej strony tym, że dążymy do tego, aby z czasem
możliwość leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej była otwarta jedynie dla osób certyfikowanych.
Dlaczego to jest takie ważne? Otóż każda tzw. wizyta pompowa jest lepiej punktowana przez NFZ w stosunku do standardowej wizyty lekarskiej – między innymi dlatego, że lekarz musiał poświęcić czas, aby się
wyszkolić, musi potrafić zastosować pompę. Chcemy,
by w pewnej perspektywie czasowej tę lepszą punktację mogły uzyskiwać wyłącznie osoby, które mają certyfikat. Wtedy możemy być pewni, że przeprowadzą
one wizytę w sposób optymalny, udzielą pacjentowi
dobrej porady klinicznej. Pacjent zyska na takiej wizycie. Na razie jednak to dopiero projekt. Duże zainteresowanie jest spowodowane wyłącznie wartością merytoryczną kursu.

Wspomniał Pan, że 200 osób już zakończyło
kurs. A jaka powinna być optymalna liczba
osób z certyfikatem? Czy wszyscy diabetolodzy
powinni umieć leczyć z zastosowaniem pompy?

Myślę, że powoli zbliżamy się do wysycenia rynku. Oceniałbym zapotrzebowanie rynku na kolejne 50-100
osób. Zależy nam głównie na osobach z mniejszych
ośrodków klinicznych, by zmniejszał się dystans między pacjentem a lekarzem certyfikowanym. Trzeba jednak pamiętać, że osoby, które jako pierwsze uzyskiwały
certyfikat szkoły pompowej, będą już odchodzić z rynku
pracy. Dlatego myślę, że zapotrzebowanie na kursy będzie, choć nie ukrywam, że rozważamy organizowanie
ich w cyklu dwuletnim.

Idea jest taka, aby wszystkie osoby z cukrzycą
typu 1 leczone za pomocą pomp były prowadzone
przez certyfikowanych lekarzy?

Do tego dążymy. Jesteśmy przekonani, że osoby, które otrzymały certyfikat, będą leczyć dobrze, zgodnie ze
światowymi standardami.

Pompy są dziś refundowane dla pacjentów do
26. roku życia. Czy osoby z cukrzycą typu 1 po
26. roku życia często używają pomp?

Większość naszych pacjentów otrzymuje pompy nieodpłatnie: to osoby do 26. roku życia. Osoby, które zachorowały później, muszą taką pompę kupić, bez refundacji. To duża bariera dla pacjentów. Aczkolwiek są osoby,
które decydują się na taki zakup. W takim przypadku
refundacja miesięcznego kosztu utrzymania pompy wynosi 70 proc. Wydaje mi się, że gdyby nie bariera cenowa, to 90-95 proc. pacjentów z cukrzycą typu 1 leczyłoby się za pomocą pompy.

Czy dziś pacjenci z mniejszych ośrodków, którzy
chcieliby być leczeni pompami, mają szansę
być pod opieką lekarza z certyfikatem szkoły
pompowej?

Tak, jest już szereg certyfikowanych lekarzy z mniejszych
ośrodków klinicznych. Myślę, że każdy pacjent może znaleźć w województwie osobę, która taki certyfikat posiada.
Przygotowujemy mapę lekarzy certyfikowanych. Docelowo pacjent po wejściu na stronie PTD w zakładkę „szkoły
pompowe” będzie mógł znaleźć lekarza certyfikowanego
najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Myślę, że obecnie nie ma problemu, aby w każdym miejscu Polski takiego lekarza certyfikowanego znaleźć – najdalej w odległości 100 km od miejsca zamieszkania.

Czy lekarze z certyfikatem szkoły pompowej
mogą też doradzić pacjentom, które pompy
insulinowe kupować?

Poziom refundacji pomp nie zmienia się od lat, dlatego – o ile kilka lat temu refundowane pompy były dość

nowoczesne, to obecnie kupowane są urządzenia pozostające w tyle za najnowszymi osiągnięciami. Gdyby
pacjent chciał mieć urządzenie najnowocześniejsze, to
niestety musiałby je zakupić z własnych środków.
Poszczególne generacje urządzeń różnią się ilością czynności, które pompa podejmuje autonomicznie, bez konieczności potwierdzenia ze strony
pacjenta. Barierą w zakresie użytkowania tych najnowszych urządzeń, szczególnie po 26. roku życia,
jest również brak refundacji elektrod do ciągłego monitorowania glikemii. Wszystkie te pompy, które podejmują pewne decyzje autonomicznie, muszą współdziałać z systemem ciągłego monitorowania glikemii.
Te systemy są refundowane w 70 proc. dla pacjentów
do 26. roku życia, którzy tego najbardziej potrzebują,
czyli z tzw. nieświadomością hipoglikemii. Natomiast
dla pozostałych chorych te elektrody nie są refundowane. Oznacza to miesięczne koszty na poziomie
około 1000 zł.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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iesiąc temu, jako szkoła pompowa PTD, ogłosiliśmy nasze stanowisko w stosunku do aplikacji do
pomp insulinowych „do it yourself”. To aplikacje tworzone przez
pacjentów, które integrują systemy ciągłego monitorowania glikemii z modelami osobistych pomp
insulinowych. Dzięki temu powstają urządzenia działające quasi-automatycznie. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne jest
pierwszym towarzystwem naukowym na świecie, które stwierdziło, że od tego typu aktywności
pacjentów nie należy się odcinać,
tylko należy im pomagać korzystać z aplikacji. Stanowisko PTD
w tej sprawie zostało opublikowane w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

Aplikację można ściągnąć na telefon komórkowy. Integruje ona
dwa urządzenia: system do ciągłego monitorowania glikemii oraz
osobistą pompę insulinową. To nie
jest nielegalne, natomiast formalnie lekarz nie może dla pacjenta
w Unii Europejskiej tego systemu
skonfigurować. Możemy powiedzieć pacjentowi, z jakich stron
może ściągnąć poszczególne elementy systemu, a potem nadzorować jego leczenie. Sytuacja była
niejednoznaczna, stanowisko PTD
służyło jej wyjaśnieniu. Dzięki temu
rozwiązaniu pacjent nie musi sięgać po pompy najnowocześniejsze, najdroższe, może wykorzystać
starsze modele pomp.
Aktualnie dostępne aplikacje
zostały stworzone przez pacjentów
lub członków ich rodzin, zdobywa-

ją coraz większą popularność. Są
dostępne w dowolnym miejscu na
świecie, natomiast dotąd żadne towarzystwo naukowe nie zajęło stanowiska w tej kwestii. Tworząc nasze rekomendacje stwierdziliśmy,
że jeżeli nie będziemy pacjentom
pomagać, to oni sami będą tego
typu rozwiązania sobie instalować,
z uwagi na korzyści, jakie zyskują.
Dlatego warto szkolić lekarzy w zakresie tych aplikacji, by mogli służyć pacjentom radą. Na razie nasza
szkoła pompowa informuje o takich opcjach, natomiast jeszcze nie
szkoli z tego typu rozwiązań.
Obecnie są trzy aplikacje, które można polecić: Loop, OpenAPS,
Android APS. W Polsce jak na razie
jest kilkudziesięciu użytkowników
tego typu systemów. Uruchomienie takiej aplikacji nie jest proste. Trzeba przejść kilka kolejnych
etapów wtajemniczenia, panować
nad poszczególnymi stadiami aplikacji i dopiero potem można uruchomić system. Na początku pomocnikiem pacjenta powinien być
informatyk, natomiast później, kiedy system jest już uruchomiony,
przychodzi miejsce na pomoc lekarza. (MP)
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Metforminę stosuje się już od ponad 60 lat. Na
czym polega tajemnica tego leku, że wciąż okazuje
się skuteczny, mimo ogromnego postępu, który
dokonuje się w diabetologii? Kiedy powinno się go
stosować?

Metformina to bardzo dobry lek, faktycznie stosowany
z powodzeniem już od ponad 60 lat. Przechodził różne
koleje losu, ponieważ był nawet okres, kiedy jego stosowanie w Stanach Zjednoczonych było zabronione. Aż do
1998 roku, kiedy zaczęła się jego nowa era, dlatego że
w badaniu UKPDS wykazano, że metformina jest idealnym lekiem do stosowania w cukrzycy. Udowodniono, że
poza tym, że bardzo dobrze kontroluje stężenie glukozy
we krwi, to jeszcze daje dobrą ochronę przed powikłaniami cukrzycy. W związku z tym sława tego leku wzrosła, powrócił do łask. W dodatku, mimo że jest znany od
ponad 60 lat, to odkrywamy jego coraz to nowe właściwości.
Molekularny mechanizm działania metforminy został poznany dopiero na początku XXI wieku. Jak wspomniałem, coraz więcej się o nim dowiadujemy. Niedawno poznaną jego korzystną właściwością jest to, że działa
antynowotworowo. Oczywiście nie jest to jego główne
działanie, jednak warto wspomnieć, że metformina działa
na układ regulacji energii w komórce, a właściwa regulacja energii zapobiega powstawaniu nowotworów. Dzięki
prowadzonym rejestrom zauważono, że osoby z cukrzycą, które stosują metforminę, mają mniejsze ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory niż te, które jej nie
przyjmują. To bardzo ciekawe zjawisko. Do końca jeszcze
nie znamy mechanizmu, który to powoduje.
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W jaki sposób metformina działa
przeciwcukrzycowo?

Metformina działa poprzez zmniejszanie wytwarzania
glukozy w wątrobie, w wyniku hamowania glukoneogenezy i glikogenolizy, zwiększanie wrażliwości tkanek na
insulinę (zwiększa obwodowy wychwyt i tkankowe zużycie glukozy) oraz hamowanie wchłaniania glukozy. Być
może działa również poprzez układ inkretynowy, a także
przez modyfikację składu naszej bakteryjnej flory jelitowej. Przede wszystkim zmniejsza więc insulinooporność,
czyli oporność na własną insulinę. A to właśnie pogorszenie wrażliwości na insulinę jest kluczowym problemem,
który doprowadza do pojawienia się cukrzycy.
Insulinoopornosć jest jednym z podstawowych
mechanizmów powstawania cukrzycy. Rozwija się ona
znacznie wcześniej niż sama cukrzyca, dlatego wiemy,
że metformina jest skuteczna również w stanie przedcukrzycowym i potrafi chronić przed rozwojem cukrzycy. Dlatego obecnie jest ona również stosowana profilaktycznie, w celu zapobiegania pojawienia się cukrzycy.

Kiedy konkretnie należałoby stosować
metforminę w stanie przedcukrzycowym?

Podawanie metforminy już w stanie przedcukrzycowym
jest wskazane w grupach dużego ryzyka rozwoju cukrzycy, to znaczy u osób obciążonych genetycznie cukrzycą,
z chorobami układu sercowo-naczyniowego, u kobiet,
które miały cukrzycę ciążową oraz u kobiet z zespołem
policystycznych jajników. Warto wspomnieć, że metformina jest szczególnie skuteczna u osób z nadwagą
i otyłością oraz u osób młodych. Podawanie metformi-

ny odwleka moment pojawienia się cukrzycy typu 2 lub
zapobiega jej wystąpieniu. Wykazano to jednoznacznie
w dużym badaniu DPP (Diabetes Prevention Program).

Czy metformina podawana w stanie
przedcukrzycowym jest na tyle bezpieczna, że
można ją podawać, mimo że nie ma jeszcze
choroby? Pacjentów często trudno przekonać
do przyjmowania leków, gdy już chorują, a co
dopiero, gdy choroba jeszcze się nie rozwinęła…

Jak najbardziej metformina jest bezpieczna. Ona nie obniża stężenia cukru w sposób bezpośredni, tylko poprzez
poprawę szlaków metabolicznych. To nie jest lek, który
powoduje hipoglikemię, nie ma więc obaw, że zbyt mocno obniży stężenie cukru. On je znormalizuje, ale nie obniży poniżej pożądanych wartości.

Od metforminy rozpoczyna się też leczenie
cukrzycy?

Tak, metformina jako lek pierwszego rzutu jest uznawana za najlepszy sposób rozpoczynania farmakoterapii
od wielu lat we wszystkich rekomendacjach. Staramy się
stosować ją w połączeniu z innymi lekami, a także wówczas, jeśli leczymy pacjenta insuliną.
Tak naprawdę powinno się stosować metforminę od początku leczenia przez cały czas trwania terapii, nawet
łącznie ze stosowaniem insuliny w cukrzycy typu 2.

Zdarzają się sytuacje, kiedy nie można jej
stosować?

Lek musi być stosowany pod kontrolą lekarską, dlatego że ma pewne przeciwwskazania. Coraz więcej dowiadujemy się o metforminie: paradoksalnie okazało się, że
jest ona szczególnie skuteczna u takich pacjentów, u których do niedawna myśleliśmy, że jest przeciwwskazana,
a mianowicie u pacjentów z rozpoczynającą się niewydolnością serca czy niewydolnością nerek.

Można ją więc stosować także u pacjentów
z niewydolnością nerek?

Oczywiście ostrożnie, w takich przypadkach decyzję musi
podjąć lekarz, natomiast wskazania do stosowania metforminy znacznie się poszerzają. Paradoksalnie to, co
kiedyś uważaliśmy, że jest przeciwwskazaniem do metforminy, wcale nim nie jest. A nawet więcej – pacjenci
z takimi stanami jak niewydolność serca czy umiarkowana niewydolność nerek osiągają nawet większe korzyści
ze stosowania metforminy. Jak wspomniałem, mimo że
lek ma już kilkadziesiąt lat i wydawałoby się, że jest dobrze znany, to ciągle odsłania swoje nowe oblicza, nowe
korzystne właściwości. Dlatego w dalszym ciągu jest podstawą leczenia cukrzycy. Ponadto, w większości przypadków jest podstawą zapobiegania cukrzycy typu 2 w stanie przedcukrzycowym.

Natomiast jeśli chodzi konieczność odstawienia metforminy, to jest to zaawansowana niewydolność serca,
niewydolność oddechowa lub zaawansowana niewydolność nerek.

Wspomniał Pan, że metforminę można stosować
przez cały czas leczenia cukrzycy. Tak więc
dołączamy kolejne leki, a metformina zostaje?

Tak, metforminę dziś stosujemy od początku leczenia cukrzycy i staramy się, aby przez cały czas znajdowała się
ona w zestawie leków. Nawet kiedy dojdziemy do insulinoterapii, to metformina cały czas powinna być stosowana, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze tolerowana.

Można ją stosować również wówczas, gdy
pacjent dostaje te leki, które jeszcze nie są
w Polsce refundowane, czyli flozyny i leki
inkretynowe?

Jak najbardziej, pasuje do wszystkich leków. Jest jedynym lekiem ze swojej klasy, grupy leków, w związku z tym
doskonale komponuje się w innych zestawach, łącznie
z tymi nowymi klasami leków. Jest nawet zalecana, dlatego że występuje również w formie tabletek złożonych
właśnie z tymi nowoczesnymi lekami.

Zdarzają się przypadki złej tolerancji tego leku?

Tak, są osoby, które źle tolerują metforminę, to znaczy powoduje u nich działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego takie jak bóle, przelewania w brzuchu, biegunka. Jeśli to nie mija, to niestety,
z metforminy trzeba zrezygnować. Jednak zdarza się
to naprawdę rzadko – najwyżej u kilku procent pacjentów.

Ważne jest też podawanie leku w sposób ciągły
i w odpowiedniej dawce?

Tak, to bardzo ważne. Skuteczność metforminy zależy
od dawki. Najczęściej to jest dawka powyżej 2 g/dobę.
Maksimum efektu terapeutycznego pozwalają uzyskać
tzw. dawki pełne, czyli przekraczające 2 g na dobę.
Uważamy, że optymalną dawką w przypadku cukrzycy
typu 2 jest dawka 2550 mg/dobę, chociaż u niektórych
chorych poprawne efekty można uzyskać przy dawce
3000 mg/dobę. Oczywiście wiele zależy od naszych genów. Zdarza się, że u niektórych chorych największa
skuteczność jest przy dawce 3 g/dobę, a u innych już
przy 1,5 g. W dużej mierze efektywność leczenia zależy od genetyki, ale też od efektu, jaki chcemy uzyskać.
U niektórych pacjentów wystarczy dawka w granicach
1000 mg/dobę do osiągnięcia zadowalających glikemii, jednak pełnię efektów uzyskujemy przy stosowaniu wyższych dawek.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Miejsce insulin
ludzkich w świetle
nowych terapii
i zaleceń Ptd
ROZMOWAZ dr hab. n. med.
kAtArzyną nABrdAlik,SPECJALISTĄ
CHORÓBWEWNĘTRZNYCH
I DIABETOLOGIIZ KLINIKICHORÓB
WEWNĘTRZNYCH,DIABETOLOGII
I NEFROLOGIIW ZABRZU,SUM
W KATOWICACH.
fOT. ARChiwUM PRywATNE

Na czym polegają nowe terapie insulinowe?
Czym są analogi insuliny oraz preparaty
biopodobne?

Od czasu pierwszego zastosowania insuliny w 1922 r.
preparaty insulin uległy istotnej modyfikacji, począwszy od insulin zwierzęcych aż do aktualnie stosowanych insulin ludzkich uzyskanych metodami inżynierii
genetycznej, insulin analogowych i insulin biopodobnych. Insulina per se jest lekiem biologicznym, to znaczy, że jest substancją leczniczą, która zawiera w swoim składzie białka pozyskiwane z żywych organizmów,
np. z bakterii lub drożdży, przy użyciu technik rekombinacji DNA. Insuliny analogowe dostępne są od lat
90. i w porównaniu z insuliną ludzką różnią się początkiem, szczytem oraz czasem działania, co przekłada się
w praktyce na co najmniej porównywalną skuteczność.
Insuliny biopodobne natomiast dostępne są dopiero od 2015 roku. Są to preparaty bardzo podobne do
oryginału, ale nie identyczne w 100 proc. Wytworzenie
takiego „podobnego” oryginalnego leku biologicznego jest bardziej skomplikowane niż wyprodukowanie
tzw. niebiologicznych leków generycznych, a trudność
wynika m.in. ze złożonej budowy przestrzennej leków
biologicznych oraz stopnia skomplikowania syntezy
biotechnologicznej w żywych organizmach (drożdże,
bakterie). Przyjęty termin „biopodobny” (biosimilar)
wynika też z trudności z wykazaniem równoważnej
skuteczności i bezpieczeństwa tych leków, jak dzie64

je się to w przypadku leków generycznych. Struktura
białkowa uniemożliwia bowiem wykazanie równoważności biologicznej tylko metodami stosowanymi w odniesieniu do leków generycznych, zwłaszcza tych o niskiej masie cząsteczkowej.

Jakie są różnice między insulinami
biopodobnymi a lekami generycznymi?

Insuliny biopodobne nie są uznawane za produkty generyczne dlatego, że określenie generyczny odnosi się
do „kopii” leków niebiologicznych lub leków małocząsteczkowych, gdyż te „kopie” zawierają tą samą czynną
substancję co lek referencyjny. Z kolei insulina jest dużym białkiem, produktem biologicznym, którego nie da
się idealnie odtworzyć z powodu skomplikowania procesu produkcyjnego w żywym organizmie.
Z definicji leku biopodobnego wynika, że nie jest
to lek identyczny, ale bardzo podobny do oryginalnego produktu, który nie ma klinicznie istotnych różnic
w odniesieniu do stopnia oczyszczenia, efektywności
i bezpieczeństwa działania. Żadna z insulin biopodobnych nie została jeszcze zatwierdzona jako tzw.
zamiennik insuliny oryginalnej. Oznacza to m.in., że
farmaceuta nie może samodzielnie zamienić pacjentowi insuliny oryginalnej na insulinę biopodobną. FDA
i EMA wydały szczególne zalecenia dotyczące badań,
jakie muszą zostać przeprowadzone, aby insulina została zarejestrowana, i dotyczą one struktury insuli-

ny, jej farmakokinetyki, skuteczności, bezpieczeństwa
i immunogenności, a nawet wstrzykiwacza, za pomocą
którego insulina będzie podawana.

Jakie są zalecenia PTD w kwestii terapii
insuliną ludzką i analogami, wskazania do
rozpoczęcia insulinoterapii?

W odniesieniu do wyboru insuliny ludzkiej lub analogowej zalecenia PTD na 2019 r. wskazują, że insulina
analogowa powinna być preferowana jedynie w przypadku chorych na cukrzycę typu 1. W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 nie ma takich
jednoznacznych wskazań w odniesieniu do wyboru insuliny ludzkiej bądź analogowej. Zalecenia wskazują
przede wszystkim, że nie powinno się opóźniać rozpoczęcia insulinoterapii, jeśli pomimo intensyfikacji leczenia behawioralnego, prób nakłonienia pacjenta do
zmiany diety, zwiększenia aktywności fizycznej, intensyfikacji farmakoterapii innymi doustnymi lekami hipoglikemizującymi nie udało się uzyskać poprawy glikemii. O rozpoczęciu insulinoterapii również warto
pomyśleć w przypadku świeżo rozpoznanej cukrzycy,
gdy wartość glikemii przekracza 300 mg/dl, a w tym
przypadku może to być rozwiązanie czasowe.
Intensyfikując farmakoterapię cukrzycy typu 2 poprzez dołączenie insuliny, najczęściej rozpoczynamy
od insuliny NPH stosowanej w jednym wstrzyknięciu
dobowym, najczęściej w godzinach wieczornych, gdy
dominuje hiperglikemia poranna.
Jeśli hiperglikemia trwa długo i pacjent ma wysoką
wartość HbA1c, to można zacząć intensyfikację od razu
od mieszanek insulinowych, przy czym nie ma obecnie
dowodów na większą skuteczność i/lub bezpieczeństwo mieszanek ludzkich bądź analogowych.

Co powinno być wskazaniem do wyboru
preparatu dla konkretnego pacjenta? Na ile
powinny być brane pod uwagę jego preferencje?

To, jaka insulina zostanie zastosowana – ludzka czy
analogowa – związane jest z różnicami dotyczącymi
farmakokinetyki przekładającymi się w praktyce na początek, szczyt i czas działania insulin ludzkich i analogowych, oraz stylem życia pacjenta, a przede wszystkim jego sposobem odżywiania, aktywnością fizyczną
i akceptacją kosztów terapii. Preferencje samego pacjenta powinny być zawsze uwzględniane, ponieważ
w przeciwnym wypadku narażamy się na brak stosowania się do zaleceń, a jak wiadomo lek niestosowany, niewykupowany lub stosowany nieregularnie – nie
działa.
Insuliny ludzkie mogą być bardziej wskazane dla
osób, które spożywają przekąski między głównymi posiłkami oraz posiłki mieszane, złożone z węglowodanów, tłuszczów i białek, mają przewidywalny tryb życia,

ich posiłki spożywane w kolejnych dniach są do siebie
podobne pod względem składu i ilości. Ponadto osoby, u których współistnieje gastropatia cukrzycowa,
a dane statystyczne wskazują, że może to być nawet
30 proc. chorych na cukrzycę typu 2, odniosą korzyści
ze stosowania insulin ludzkich z uwagi na opóźnione
opróżnianie żołądka. Zastosowanie insuliny analogowej, która ma szybszy szczyt działania, u chorego z gastropatią mogłoby przyczynić się do wystąpienia wczesnego poposiłkowego niedocukrzenia.
Z kolei insuliny analogowe będą bardziej odpowiednie dla osób aktywnych, spożywających posiłki
głównie węglowodanowe, których tryb życia jest nieprzewidywalny i mają podwyższone ryzyko wystąpienia
niedocukrzeń.

Dlaczego warto włączyć insulinoterapię i jak
radzić sobie z obiekcjami pacjenta dotyczącymi
jej rozpoczęcia?

Można powiedzieć, że insulina jest lekiem idealnym,
gdyż zawsze działa, odtwarza fizjologię i nie ma dawki maksymalnej. Zdarza się, że pacjenci boją się rozpoczęcia leczenia insuliną, jednak w przypadkach kiedy
jest to nieuniknione, warto podjąć starania, żeby chorego przekonać. Nie ma jednego złotego środka na
to, jak rozmawiać z pacjentem na temat insulinoterapii. Warto jednak rozpocząć od jednego wstrzyknięcia
insuliny przed snem, tak jak wskazują zalecenia PTD,
dzięki czemu pacjent będzie mógł oswoić się z nową
terapią. W takim przypadku pierwszą dawkę insuliny
poda sobie w warunkach domowych, bez pośpiechu.
Z kolei dobrym sposobem intensyfikacji insulinoterapii dla osób obawiających się insuliny jest model insulinoterapii basal-plus, gdzie w przypadku występowania hiperglikemii poposiłkowej dołącza się kolejne
wstrzyknięcie insuliny przed posiłkiem, po którym występuje największy przyrost glikemii i dosyć często jest
to śniadanie. Wówczas kolejne wstrzyknięcie pacjent
również podaje sobie w warunkach domowych.

Dlaczego nie należy opóźniać włączenia
insulinoterapii? Jakie mogą być skutki
opóźnienia?

Opóźnienie rozpoczęcia insulinoterapii wiąże się
z przedłużonym czasem trwania hiperglikemii, co ściśle przekłada się na ryzyko występowania późnych powikłań naczyniowych choroby, zwłaszcza retinopatii,
nefropatii, neuropatii, ale też i przyspieszonej miażdżycy. Powikłania naczyniowe cukrzycy nadal stanowią
najczęstszą przyczynę utraty wzroku, najczęstszą przyczynę nieurazowych amputacji kończyn i konieczności
dializoterapii, a chorzy na cukrzycę częściej są też hospitalizowani.
Rozmawiał Andrzej Dziurdzikowski
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cukrzyca typu 2

jestcorazwiększymproblemem
zdrowotnymi ekonomicznym
wielukrajów
BEzPOśREDNiE KOSzTy LECzENiA CUKRzyCy i jEj POwiKŁAŃ,
TAKiCh jAK ChOROBy SERCOwO-NACzyNiOwE,
NiEwyDOLNOśĆ NEREK, RETiNOPATiA, RÓżNyCh POSTACi NEUROPATii
Czy zESPOŁU STOPy CUKRzyCOwEj STANOwią OK. 50 PROC.
CAŁKOwiTyCh KOSzTÓw CUKRzyCy. ChOROBA TA MA OGROMNy wPŁyw
NA GOSPODARKĘ KRAjÓw, w KTÓRyCh żyją ChORzy – jEST PRzyCzyNą
wySOKiCh KOSzTÓw SPOŁECzNyCh, A TAKżE POwODUjE,
żE iCh GOSPODARKi ROzwijAją SiĘ wOLNiEj.
juŻ dziś większośĆ krAjów nA wAlkę z cukrzycą PrzeznAczA od
5 do 20 Proc. swoich wydAtków nA zdrowie.
Eksperci, mówiąc dziś o cukrzycy typu 2, używają
określenia epidemia. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) uznała ją za pierwszą
niezakaźną epidemię na świecie. Z epidemiami,
jak pokazuje historia, jest jednak tak, że
najpierw się rozprzestrzeniają, osiągając jakieś

ROCzNiE w POLSCE DOChODzi
do 15 tys. AMPutAcji kończyn
w NASTĘPSTwiE BRAKU EfEKTÓw
LECzENiA STOPy CUKRzyCOwEj
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apogeum, by po pewnym czasie ulec wyciszeniu,
wygaszeniu. Tymczasem nic nie wskazuje na to,
by tak było z cukrzycą. Przeciwnie, ta jednostka
chorobowa zdaje się mieć całkiem dobrze…

Istotnie, według prognoz zachorowań na cukrzycę typu
2 będzie przybywać. WHO przewiduje, że do 2030 r. stanie się jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie i będzie na nią chorowało ponad 10 proc. populacji.
A w ciągu ostatnich 35 lat liczba chorych na cukrzycę na
świecie zwiększyła się prawie 4-krotnie!

Jeśli do tej dramatycznej statystyki dodać – to
dane także z WHO – że co 11. dorosły na świecie
ma zdiagnozowaną cukrzycę, co sześć sekund na

świecie jedna osoba umiera z powodu cukrzycy
i jej powikłań, a jeden na dwóch pacjentów

Co roku umiera 21 500 osób
z powodu chorób układu
sercowo-naczyniowego,
z czego 70 proc. stanowią
cukrzycy.
z cukrzycą już ma widoczne powikłania, to
można się zastanowić, czy ta epidemia nie
przekształca się w pandemię… Dlaczego nie
możemy powstrzymać tej choroby?

Na to składa się wiele czynników, a przede wszystkim –
styl życia. Mamy epidemię otyłości, która prowadzi do
epidemii cukrzycy. U ok. 90 proc. chorych na cukrzycę typu 2 stwierdza się nadwagę lub otyłość. Spożywamy nadmierne ilości węglowodanów prostych, mało
się ruszamy, a to sprzyja insulinooporności. I jeszcze
trzeba wziąć pod uwagę, że chorzy na cukrzycę to najczęściej osoby z problemami sercowo-naczyniowymi,
obarczone wieloma innymi chorobami, zagrażającymi życiu.

Wróćmy jednak do mojego pytania. Dlaczego
nie potrafimy przynajmniej zmniejszyć skali
cukrzycy typu 2? Styl życia przecież nietrudno
zmodyfikować, a profilaktyka, chociażby sądząc

po licznych akcjach i kampaniach edukacyjnych,
wydaje się w przypadku tej choroby być dobrze
rozwinięta…

Owszem, sporo się na ten temat mówi, ale w praktyce to nie wygląda dobrze. Gdybyśmy wszyscy stosowali dietę, przestrzegali zaleceń zdrowego stylu życia,
z pewnością cukrzyca nie rozprzestrzeniałaby się w takim tempie. A w przypadku cukrzycy typu 1 prawdopodobnie można byłoby zmniejszyć dawki insuliny. Kilka
dni temu usłyszałem informację, że każdego dnia Polacy kupują 3 mln tzw. małpek! To wprost niewyobrażalne! A alkohol, bo te małpki to buteleczki z wódką, to

Każdego roku w Polsce 
dializuje się 3,5 tys.
pacjentów z powodu 
pocukrzycowej
niewydolności nerek.

przecież puste kalorie. Zresztą, z tej informacji wynikało, że po okresie, kiedy spożycie alkoholu w Polsce spadało, teraz znowu rośnie. Jeśli do tego dodać chociażby te ogromne ilości napojów, tak chętnie wypijanych
przez Polaków, słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym, sprzyjającym nadwadze, to przynajmniej
częściowo mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak
trudno poradzić sobie z cukrzycą.

„Rządy muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby
zlikwidować niedostatki w leczeniu tak, by osoby
z cukrzycą mogły wrócić do zdrowia i uniknąć zagrożeń
dla serca, układu krwionośnego, oczu, nerek i układu
nerwowego, powodowanych przez chorobę. Niezbędne
jest edukowanie osób zagrożonych, a także chorych
w zakresie czynników powodujących komplikacje, takich
jak np. palenie, oraz przekazywanie wiedzy na temat
kontrolowania choroby. W ten sposób zapobiegniemy
długoterminowym powikłaniom, które przyczyniają się
do ludzkiego cierpienia i wzrostu kosztów leczenia”.
(Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ, 2010 r.,
wystąpienie z okazji Światowego Dnia Cukrzycy)
fot. Depositphotos 
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Ale pozostaje jeszcze sprawa terapii, mam na
myśli tę nowoczesną, do której w naszym kraju
jest utrudniony dostęp.

Brak dostępu do innowacyjnych terapii, który faktycznie ma miejsce, jest tylko jednym z elementów tej sytuacji, choć zapewne jednym z najważniejszych. Bo, jak już

NiEwŁAśCiwiE PROwADzONA
CUKRzyCA MOżE SKRÓCiĆ żyCiE
nAwet o 12 lAt
wspomniałem, na to, że nie potrafimy jeszcze okiełznać
cukrzycy typu 2, składa się wiele czynników. Nowe leki to
nie wszystko. To sprawa całego systemu leczenia.
A skoro już jesteśmy przy systemie: cukrzycę najczęściej postrzegamy jako problem głównie zdrowotny, ale
stanowi ona przecież problem także ekonomiczny.
Trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo ekonomistą nie jestem. Ale, biorąc pod uwagę, że ta choroba
zazwyczaj jest późno diagnozowana, kiedy już pojawiły
się powikłania, co oznacza i wyższe koszty leczenia, to
konsekwencje dla systemu opieki zdrowotnej są oczywiste. Leczenie cukrzycy i jej powikłań stanowi więc znaczne obciążenie finansowe dla wielu krajów, nie tylko
u nas.

Według raportu Instytutu Ochrony Zdrowia
koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań w Polsce
już teraz sięgają ok. 9 mld zł, a do 2030 r. mają
wzrosnąć do 14 mld! A to, poza konsekwencjami
dla pacjenta oznacza także konsekwencje dla
systemu rent i emerytur.

I właśnie dlatego konieczna jest długofalowa strategia
walki z cukrzycą i poprawa wyników leczenia, zwłaszcza
poprzez indywidualizację terapii.

KAżDEGO ROKU 8 tys. osóB
traCi wzroK w NASTĘPSTwiE
ROzwijAjąCEj SiĘ
RETiNOPATii CUKRzyCOwEj.
Podczas jednej z konferencji, poświęconej polityce
zdrowotnej naszego kraju, podkreślano, że walka
z cukrzycą to zdrowotna racja stanu.

To najlepiej świadczy, jak wielkim problemem wciąż pozostaje dla nas cukrzyca.
Rozmawiała Bożena Stasiak
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ROZMOWA
Z prof. edwardem franKiem

glikemia
przygodna
Co to jest glikemia przygodna? Nazwa zdaje
się sugerować, że występuje ona okazjonalnie,
przypadkowo.

I w pewnym, ale tylko w pewnym, sensie tak jest. Glikemia przygodna oznacza, że pomiar został dokonany
i oznaczony w próbce pobranej o dowolnej porze i niezależnie od spożycia ostatniego posiłku. Tak więc do takiego pomiaru nie trzeba być na czczo i nie musi być odstępu od ostatniego posiłku co najmniej 8 godzin.

Skoro jest taka dowolność w pomiarze, dlaczego
takich pomiarów się dokonuje, na ile mogą być
one wiarygodne i w jakim stopniu są brane pod
uwagę przy rozpoznawaniu cukrzycy?

Przyjmuje się, że do rozpoznania cukrzycy musi być
spełnione jedno z następujących kryteriów: objawy hiperglikemii i glikemia przygodna równa lub wyższa od
200 mg/dl, dwukrotna glikemia na czczo równa lub powyżej 126 mg/dl, wreszcie glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji równa lub powyżej 200 mg/dl.
A to znaczy, że rozpoznanie cukrzycy może mieć miejsce
przy pomiarze glikemii przygodnej, jeśli jednocześnie zostaną zdiagnozowane objawy hiperglikemii.

Czyli?

To typowe objawy hiperglikemii – wzmożone pragnienie,
wielomocz, nadmierne osłabienie, stałe zmęczenie, wysychanie błon śluzowych, trudne gojenie się ran.
Krótko mówiąc: jeśli chory ma bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi (wszystko jedno kiedy: na czczo, po
posiłku, rano, w dzień albo w nocy) i objawy cukrzycy –
to można u niego tę chorobę rozpoznać.

Lekarz rozpoznaje cukrzycę na podstawie
przygodnej glikemii i co dalej?

To, co się robi w każdym przypadku zdiagnozowania
choroby – rozpoczynamy leczenie.
Rozmawiała Bożena Stasiak
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Monitorowanie
glikemii
może
być proste

fot. toMASZ ADAMASZEK
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WEWNĘTRZNYCHUMW LUBLINIE.

Do niedawna jedynym sposobem kontrolowania
stężenia glikemii było mierzenie stężenia cukru
glukometrem. Czasem wiele razy dziennie
w przypadku chorego na cukrzycę typu 1. Teraz
może się stać znacznie prostsze?

Tak. Korzystanie z glukometrów, mimo że są one coraz
doskonalsze, wymaga jednak pewnego czasu i przygotowań. Trzeba przygotować skórę, nakłuć ją, pobrać
kroplę krwi na pasek testowy, czekać na wynik. Czasem może to być kłopotliwe, zwłaszcza w cukrzycy typu
1, gdy pacjent musi to robić często. Była więc potrzeba stworzenia systemu, dzięki któremu można byłoby
monitorować glikemię prościej. Pojawiły się systemy
CGMS do ciągłego monitorowania glikemii. To sensory wszczepiane w skórę, które mierzą zmiany stężenia
cukru w płynie tkankowym i przekazują dane do pompy insulinowej, z którą współpracują. Problem polegał
na tym tylko, że sensory, które wszczepiano, utrzymywały swoją aktywność maksymalnie do tygodnia. Drugi problem polega na tym, że konieczna jest kalibracja,
zwykle raz lub dwa razy na dobę. Kalibracja polega na
porównaniu wyniku z wynikiem z glukometru.

Czy istnieją inne systemy od CGMS?

To inny system: FGM, czyli Flash Glucose Monitoring,
tzw. przerywany system monitorowania glikemii. Składa się z cieniutkiej igły, którą umieszcza się w skórze tylnej części ramienia. Z jednej jej strony znajduje się czytnik stężenia glukozy, a z drugiej – nadajnik,
który przekazuje dane do urządzenia odczytującego.
Żeby odczytać wynik, konieczne jest zeskanowanie,
czyli zbliżenie czytnika do urządzenia: można to zrobić przez ubranie. Czytnik odczytuje dane z sensorów,
w rezultacie uzyskujemy również ciągły zapis glikemii.
System działa nieprzerwanie przez 14 dni. Co dwa tygodnie trzeba wymienić elektrodę.

Ten system szczególnie dobrze sprawdza się
u dzieci?

Tak, ponieważ dzięki temu nie trzeba dziecka kłuć,
można o każdej porze sprawdzić mu stężenie cukru
we krwi, nawet w nocy, bez konieczności przerywania snu. System nie wymaga kalibracji, można oprzeć
się na jego zapisach. Nie trzeba weryfikować pomiaru glukometrem. Obecnie do FreeStyle Libre nie jest
nawet konieczny czytnik. Wystarczy pobrać specjalną
aplikację do telefonu (FreeStyle LibreLink), za pomocą
której można odczytać wynik.
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Monitorowanie glikemii dzięki FreeStyle Libre
jest dużo prostsze?

Tak, choremu bardzo ułatwia on życie. Ma też aspekt
edukacyjny, ponieważ pacjent szybko zauważa, w jakich sytuacjach rośnie u niego stężenie glukozy, w jakich utrzymuje się w dobrych granicach, a kiedy szybko
spada. Można więc korygować swoje zachowania. System ułatwia też kontrolę lekarską, ponieważ jest możliwość udostępniania danych lekarzowi, pielęgniarce,
poprzez kolejne narzędzia cyfrowe. Dostęp do wyników mogą mieć też rodzice chorujących dzieci – na
swoich smartfonach mogą obserwować, co się z dzieckiem dzieje.
Ważne jest też to, że to urządzenie nie tylko odczytuje stężenie glukozy w danym momencie, ale też to,
jak ono się zmienia. Pokazuje trendy w postaci strzałek: czy jest stabilne, rośnie, spada, a jeśli tak, to jak
szybko. Dzięki temu można lepiej podejmować decyzje np. co do zastosowania określonej dawki insuliny.
System zmniejsza ryzyko hiperglikemii, ogranicza liczbę i czas trwania hipoglikemii, co zresztą potwierdziły
wyniki badań.

Nie trzeba sprawdzać glukometrem, czy wynik
jest prawidłowy?

Nie. Są sytuacje, kiedy trzeba skonfrontować wynik
z tego urządzenia z wynikiem glukometru, jednak są
one naprawdę wyjątkowe.

W Polsce ten system nie jest refundowany?

Niestety nie, choć w wielu krajach, także tych sąsiadujących z Polską, jest refundowany, przynajmniej dla
części pacjentów, np. z cukrzycą typu 1, albo tylko dla
dzieci. Są też kraje, które refundują go także dla pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy są leczeni insuliną
w wielokrotnych wstrzyknięciach.

Czy zamontowanie FreeStyle Libre na skórze
dziecka stanowi problem?

Nie, to tak, jakby przystawić pieczątkę na tylną część
ramienia. Nie jest to absolutnie bolesne. To urządzenie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem,
wręcz entuzjazmem, tak dużym, że przez pierwsze
dwa lata produkcja nie nadążała za zapotrzebowaniem. Od pewnego czasu jest już dostępny. To z jednej
strony bardzo skomplikowana technologia, a z drugiej
– bardzo prosta w użyciu dla pacjentów.
Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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VademeCum leKarza

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
(NAFLD) definiowana jest jako wewnątrzwątrobowe
nagromadzenie tłuszczu (> 5% masy wątroby).
Według aktualnych danych NAFDL stanowi
najczęstszą przyczynę przewlekłej choroby wątroby
w Europie. Stwierdza się ją u ¼ populacji.
fOT. ADAM GOLEC / AGENCjA GAzETA

Pacjent z niealkoholową
stłuszczeniową
chorobą wątroby
–jakpostępowaćw praktyce

dr n.Med. jArosłAw woroń|SZPITALUNIWERSYTECKIWKRAKOWIE
COLLEGIUMMEDICUMUJ,WYDZIAŁLEKARSKI,KATEDRAFARMAKOLOGII,
ZAKŁADFARMAKOLOGIIKLINICZNEJ

W

praktyce NAFLD może przebiegać
z obecnością zwyrodnienia balonowatego hepatocytów, płacikowatego
zapalenia, co definiowane jest jako
niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH). W zaawansowanych stanach
może prowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Patogeneza NAFLD nie jest
do końca poznana, jednak zasadniczą rolę przypisuje się wzrostowi stężenia insuliny i insulinooporności, co doprowadza w konsekwencji do nieprawidłowego metabolizmu lipidów. Czynniki ryzyka rozwoju
NAFLD wynikają z predyspozycji genetycznej i są
związane z polimorfizm genów PNPLA3, NCAN, GCKR,
PPP1R3B, a także nadmiernym spożyciem tłuszczów, otyłością brzuszną, insulinoopornością, a także zwiększonym stężeniem cytokin prozapalnych
i dysbiozą w przewodzie pokarmowym. Z uwagi na
tło patogenetyczne choroby w leczeniu farmakologicznym wykorzystuje się leki o różnych mecha72

nizmach działania, które w konsekwencji swojego
działania plejotropowego mają za zadanie korygować zaburzenia doprowadzające w konsekwencji do
NAFDL. Należą do nich:
1. leki wykazujące efekt metaboliczny, które mają
w konsekwencji swojego działania redukować produkcję, jak i akumulację tłuszczów w wątrobie;
2. druga grupa to leki, które mają za zadanie redukować stres oksydacyjny oraz zmniejszać natężenie procesu zapalnego. Jedną z grup leków o bezsprzecznym efekcie antyoksydacyjnym są donory
grup tiolowych (-SH), które redukują stres oksydacyjny i działają wtórnie;
3. leki o korzystnym wpływie na mikrobiotę jelitową
– probiotyki i prebiotyki;
4. leki o działaniu przeciwwłóknieniowym.

Jednym z leków, który jest donorem grup -SH jest
kwas tiazolidynokarboksylowy (timonacyk). Kwas tiazolidynokarboksylowy (TCA) jest w wątrobie metabolizowany do cysteiny, która dzięki obecności grupy tiolowej bierze udział w procesach detoksykacji etanolu,
a także leków. TCA łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, przenika w postaci niezmienionej do wątroby. W wątrobie ulega przemianie do N-formylocysteiny, która w swej cząsteczce zawiera wolną grupę
-SH, niezbędną do powstawania wielu połączeń tiolowych, biorących udział w przemianach wątrobowych,
m.in. w procesie detoksykacji. Lek stosuje się pomocniczo w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby
o różnej etiologii oraz w toksycznym uszkodzeniu wątroby spowodowanym alkoholem, lekami lub substancjami chemicznymi. Powoduje szybką normalizację
stężenia enzymów indykatorowych wątroby.
Z innych substancji o działaniu antyoksydacyjnym
należy także wymienić witaminę E, jednak warto pamiętać o potencjalnym ryzyku występowania działań
niepożądanych u pacjentów przyjmujących witaminę
E. Z innych leków, które znalazły zastosowanie u pacjentów z NAFDL, należy wymienić:

– leki inkretynowe oraz gliptyny. Peptyd glukagonopodobny GLP-1, działając na trzustkę w celu poprawy kontroli glikemii poprzez stymulację wydzielania
insuliny i hamowanie wydzielania glukagonu, oraz
zwiększając obwodową insulinowrażliwość i syntezę glikogenu, a hamując opróżnianie żołądka
i apetyt, wykazuje korzystne działania u pacjentów
z NASH;

– tiazolidynediony, które są syntetycznymi agonistami PPAR γ i znalazły zastosowanie w farmakoterapii
cukrzycy oraz NASH. Warto pamiętać, że profil działań niepożądanych tych leków odnoszących się do
układu sercowo-naczyniowego i przyrostu masy ciała w wyniku ich stosowania powoduje ich ograniczone zastosowanie.

– probiotyki i prebiotyki;

– statyny, które są szczególnie użyteczne u pacjentów
z zespołem metabolicznym, a warto przypomnieć,
że u pacjentów z NAFLD nie zwiększają ryzyka wystąpienia hepatotoksyczności;
– metformina działa korzystnie w NAFDL poprzez redukcję masy ciała i normalizację glikemii, stosowana
jest u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu 2;
– pentoksyfilina – jednym z elementów patogenezy
NASH jest uszkodzenie hepatocytu i jego apoptoza,
co jest w znacznym stopniu zależne od TNFα. Pentoksyfilina stosowana w dawce dobowej 1200 mg
hamuje aktywność TNFα;

– leki przeciwwłóknieniowe – simtuzumab.
W leczeniu NAFDL zaleca się zmianę stylu życia
oraz właściwe postępowanie dietetyczne.

Patogeneza NAFLD nie jest
do końca poznana, jednak
zasadniczą rolę przypisuje się
wzrostowi stężenia insuliny
i insulinooporności, co
doprowadza w konsekwencji do
nieprawidłowego metabolizmu
lipidów.
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złoty otis 2019

 Byki Zdrowia 2019 dla posła Krzysztofa Ostrowskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego,
posłanki Beaty Małeckiej-Libery,

złoty otis

– łączy nas zdrowie Polaków
W połowie kwietnia w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się
XVI edycja Nagrody Zaufania Złoty Otis 2019. Do rąk znakomitych laureatów trafiły prestiżowe
statuetki Złoty Otis, Viribus Unitis, a także… Byki Zdrowia.

W

śród licznie zgromadzonych gości –
wybitnych postaci świata medycyny
i farmacji – pojawili się także: Stanisław Karczewski – marszałek Senatu
RP, Maciej Miłkowski – wiceminister
zdrowia, Waldemar Kraska – senator, przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, Lidia Gądek – posłanka, Beata Małecka-Libera – posłanka, Barbara Czaplicka – posłanka. Uroczystość prowadzili Katarzyna
Pinkosz – dziennikarka „Świata Lekarza” oraz Paweł
Kruś – przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty Otis.
– Nagroda Zaufania Złoty Otis już od 16 lat jest
miejscem dyskusji wszystkich środowisk tworzących
ochronę zdrowia w Polsce – powiedział Paweł Kruś, witając gości. – Środowiska te wyznają zasadę, że zdrowie Polaków, zdrowie każdego człowieka jest wartością
najwyższą – ponad różnicami ideologicznymi.
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byKi zdrowia po raz pierwszy
Kapituła Nagrody Zaufania postanowiła przyznać Byki
Zdrowia 2019 osobom, które cechuje niezwykła konsekwencja, siła i upór. To nagroda za konsekwencję
w otwieraniu nowych perspektyw, za inicjatywę i przełamywanie barier. Byki Zdrowia 2019 trafiły do rąk polityków, którym Kapituła Nagrody podziękowała za to, że
przez osiem lat wprowadzali zdrowie do głównego nurtu
dyskusji w Polsce. Nagrody otrzymali: posłanka Barbara Czaplicka, która w 2012 roku utworzyła Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich; posłanka Lidia Gądek,
która w 2012 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds.
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki; poseł
Krzysztof Ostrowski, który w 2015 roku otworzył Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów; posłanka Beata
Małecka-Libera, która w 2016 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego; Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Senator Waldemar Kraska,

 Byki Zdrowia 2019 dla posłanki Barbary Czaplickiej,
posłanki Lidii Gądek
 Prof. Romuald Olszański - laureat Honorowej Nagrody Zaufania
Złoty Otis 2019, statuetkę wręczał senator Waldemar Kraska
 Prof. Maria Siemionow – laureatka Międzynarodowej Nagrody
Zaufania Złoty Otis 2019

którzy wsparci przez prof. Henryka Skarżyńskiego zaczęli
organizować w Senacie cykliczne konferencje poświęcone nowoczesnej medycynie i profilaktyce.
Autorem unikatowej rzeźby – Byka Zdrowia jest artysta Włodzimierz Pytkowski.

MedycynA Bez grAnic
Międzynarodowa Nagroda Zaufania trafiła już do Francji,
Niemiec, Izraela, na Ukrainę, Białoruś, do Gruzji, a nawet
do Kamerunu. W tym roku Kapituła postanowiła przyznać Międzynarodową Nagrodę Zaufania Złoty Otis prof.
Marii Siemionow z University of Illinois. Pani Profesor,
chirurg rekonstrukcyjny, mikrochirurg, transplantolog,
w 2008 roku dokonała pierwszego całkowitego przeszczepienia twarzy. Dzięki tej operacji pacjentka odzyskała
twarz, a także zdolność samodzielnego oddychania, mówienia, jedzenia. Pani Profesor chce wprowadzać rewolucję w transplantologii dzięki komórkom chimerycznym,
a obecnie pracuje nad nową metodą leczenia pacjentów
z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Specjalnie dla gości
zgromadzonych na XVI gali Nagród Zaufania Złoty Otis
wygłosiła wykład „Komórki chimeryczne – nowa terapia
w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a”.
Goście mieli przyjemność wysłuchać jeszcze jednego
wystąpienia. Prof. Janusz Gumprecht ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mówił o nowoczesnym leczeniu
cukrzycy.
fot. toMASZ ADAMASZEK
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 P
rof. Maria Siemionow – laureatka Międzynarodowej Nagrody Zaufania
Złoty Otis 2019 z senator Alicją Zając i marszałkiem Senatu Stanisławem
Karczewskim
 L
aureaci Honorowej Nagrody Zaufania Złoty Otis 2019: prof. Marek
Wojtukiewicz, prof. Małgorzata Myśliwiec, Mariusz Nowak. Statuetki
wręczali wiceminister zdrowia Marcin Czech i Marek Posobkiewicz,
Główny Inspektor Sanitarny MSWiA

 L
aureaci Viribus Unitis, członkowie
Kapituły Nagrody Zaufania Złoty
Otis: (od lewej) prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. Bolesław
Rutkowski, prof. Tomasz Konopka

Viribus Unitis
Nagrody Viribus Unitis (łac. wspólnymi siłami) zostały przyznane
wszystkim członkom Kapituły oraz
osobom zaangażowanym w społeczne akcje profilaktyczne: „Uwaga nerki!”, „Nie mam HCV”, „Cukrzyca – wygrajmy razem”, „Sprawdź
cholesterol u dziecka”, „Kostka-ramię. Stop Udarom i Amputacjom!”.
Rok temu nie wszyscy laureaci mogli
uczestniczyć w gali Nagrody Zaufania Złoty Otis. Podczas tegorocznej
uroczystości swoje statuetki Viribus
Unitis odebrali prof. Paweł Małdyk,
prof. Tomasz Konopka, prof. Stanisław Radowicki, prof. Bolesław
Rutkowski, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Joanna Drewla z Servier Polska i prezes Oliver Koehncke z firmy Boehringer
Ingelheim.
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L
aureaci Honorowej Nagrody
Zaufania Złoty Otis 2019 w dziedzinie
farmacji: prof. Jan K. Ludwicki, prof.
Grzegorz Bazylak. Statuetki
wręczały posłanki: Lidia Gądek
i Beata Małecka-Libera

 Laureaci Viribus Unitis: Joanna Drewla (Servier), Aleksandra Rusin
(Boehringer Ingelheim), prof. Paweł Małdyk. Statuetki wręczali:
marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senator Waldemar Kraska,
wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

 (od lewej): posłanka Lidia Gądek, Paweł Kruś
(przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania
Złoty Otis), dr hab. Renata Talar-Wojnarowska, poseł Krzysztof Ostrowski

 Prof. Iwona Niedzielska – laureatka Honorowej Nagrody Zaufania
Złoty Otis 2019

geniAlni lekArze
Pełni PAsji
Kapituła wyróżniła trzech
profesorów za dorobek naukowo-dydaktyczny w medycynie: m.in. prof. Romualda
Olszańskigo
zajmującego się od ponad
20 lat powikłaniami w medycynie estetycznej, prof. Michała Tenderę, który jako
pierwszy na Śląsku wykonał
poszerzenie naczyń wieńcowych i założył pacjentowi stent.
Wśród laureatów
w dziedzinie farmacji
znaleźli się: prof. Jan K.
Ludwicki i prof. Grzegorz Bazylak. Całe zawodowe życie prof.
Ludwickiego było związane z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym
Zakładem Higieny, pracował
tam od 1970 roku – od asystenta do dyrektora Instytutu. Prof. Bazylak w pracy naukowo-badawczej zajmuje

 Red. Katarzyna Pinkosz i wiceminister
zdrowia Maciej Miłkowski

fot. toMASZ ADAMASZEK
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się analizą chemiczną, farmakochemią supramolekularną, farmakobromatologią, nutreomiką oraz chemometrią medyczną.
Prof. Iwona Niedzielska oraz
zespół oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK im. A. Mielęckiego
SUM otrzymali nagrodę za innowacyjny zabieg medyczny roku 2018.
Prof. Niedzielska i jej zespół wykonali operację przeszczepienia złożonego implantu 3D wykonanego na
podstawie zwierciadlanego odbicia
zdrowej strony twarzy.
Kapituła doceniła także mgr Natalię Czajkę za współautorstwo Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. To
metoda rehabilitacji osób, których
mózg nieprawidłowo przetwarza
bodźce słuchowe. Wśród laureatów
znalazł się dr Paweł Gąsior, który zajmuje się m.in. stentami biodegradowalnymi nowej generacji. Z kolei dr
Sebastian Kwiatek to współtwórca
niezwykłej kamery do diagnozy i terapii fotodynamicznej nowotworów. Pozwala ona w niezwykle prosty i szybki
sposób zobrazować nowotwór.
Dzięki Pani prof. Małgorzacie
Myśliwiec udało się m.in. wprowadzić do refundacji pompy insulinowe dla dzieci i młodzieży do 26.
r.ż. Od kilku lat wraz z zespołem
prof. Piotra Trzonkowskiego prowadzi prace nad szczepionką Treq,
która może zapobiec cukrzycy typu
1. Prof. Marek Wojtukiewicz, który od ponad 20 lat kieruje Kliniką
Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem
Onkologii Klinicznej Białostockiego
Centrum Onkologii, otrzymał Honorową Nagrodę Zaufania Złoty Otis
2019 za działalność na rzecz pacjentów z rakiem jelita grubego i profilaktyki tego schorzenia. Podczas
uroczystości uhonorowano również
Mariusza Nowaka, dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, za wprowadzenie
nowoczesnych metod zarządzania.
Dr Iwona Kiełtyka – neurolog,
od początku drogi zawodowej za78

 
Prof. Jerzy Szaflik

 
Prof. Janusz Gumprecht

 P
rof. Iwona Niedzielska z zespołem odebrała Honorową Nagrodę Zaufania Złoty
Otis 2019. Nagrodę wręczał Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA
 W
iceminister zdrowia Marcin Czech wręczał Honorowe Nagrody Zaufania Złoty Otis
2019. (od lewej): Wojciech Gąsior (brat dr. Pawła Gąsiora odebrał w jego imieniu
statuetkę), dr Sebastian Kwiatek, prof. Karolina Sieroń (opiekun naukowy dr. Kwiatka),
mgr Natalia Czajka

angażowała się w działalność społeczną. Od zawsze dbała o to, by
w Kongresach Polonii Medycznej
brali udział także polscy lekarze ze
Wschodu, organizowała również dla
nich sympozja, które przybliżały im
Polskę, świat i nowoczesną medycynę. Dr Kiełtyka otrzymała nagrodę
w kategorii „Lekarz i społecznik”.
Kapituła nagradza też organizacje, które działają na rzecz pacjentów. „Życie tylko dla siebie nie
ma sensu” - mówi Janusz Bukowski, prezes stowarzyszenia „Dać siebie innym”. Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym: za
pieniądze wybiegane podczas maratonu „Wybiegaj Sprawność”, trzykrotnie nagrodzonego tytułem
„Sportowa Impreza Roku”, stowarzyszenie kupuje m.in. sprzęt rehabilitacyjny. Podczas imprez prowadzone
są też zbiórki krwi: już ponad 1500
litrów krwi udało się przekazać m.in.
dla Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Onkologii.
Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego już od 16 lat wspiera
chorych i ich rodziny, edukuje, stara się o lepsze leczenie. Choroba Fabry'ego występuje niezwykle rzadko,
w Polsce choruje na nią kilkadziesiąt
osób. Dzięki stowarzyszeniu coraz
więcej się o niej mówi.
Nagrodę dziennikarską przyznają sami dziennikarze – laureaci poprzednich edycji Nagrody Zaufania.
W tym roku Honorową Nagrodę Zaufania Złoty Otis w kategorii Media
i zdrowie otrzymała red. Bożena
Stasiak.



 Posłanka Lidia Gądek i poseł Paweł Skutecki wręczyli Honorową Nagrodę
Zaufania Złoty Otis 2019 dr Iwonie Kiełtyce
 Statuetki dla organizacji pacjentów odebrali Anna Moskal ze Stowarzyszenia
Rodzin z Chorobą Fabry’ego i Janusz Bukowski, prezes stowarzyszenia „Dać siebie
innym”. Nagrody wręczali prof. Aleksander Sieroń i Marek Posobkiewicz, Główny
Inspektor Sanitarny MSWiA

(Od lewej): Katarzyna Labocha
(Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”
Spółdzielnia Pracy), Jacek Czarnocki
(IQUVIA), prezes Irena Rej, Anna
Ozimek (LR Health & Beauty), Ewa
Jankowska (PASMI)
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W 2019 roku mamy jednego
laureata Nagrody Zaufania „Złoty
Otis” – Thiocodin, Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy . Druga nagroda trafiła do firmy
LR Health & Beauty z Katowic. To
nagroda za Debiut Roku dla produktów Mind Master.
Pod koniec uroczystości wręczono dyplomy podziękowania dla tych
firm, bez pomocy których tegoroczna
gala by się nie odbyła. Dyplomy odebrali przedstawiciele firm: AstraZeneca, Servier, Sanofi Aventis, NovoNordisk, Boehringer Ingelheim,
Berlin-Chemie/ Menarini.
Dyplom – podziękowanie otrzymał także artysta Włodzimierz Pytkowski, od 16 lat związany z Nagrodą Zaufania Złoty Otis. Jest autorem
wszystkich statuetek, symboli Nagrody Zaufania oraz Byków Zdrowia.
Po wręczeniu nagród wszystkim
tegorocznym laureatom Paweł Kruś
podziękował Kapitule Nagrody Zaufania Złoty Otis za to, że jest najbardziej konsekwentną i liczną grupą liderów opinii w polskiej ochronie
zdrowia.

 L
aureatka Honorowej Nagrody Zaufania Złoty Otis 2019 w kategorii
Media i zdrowie – red. Bożena Stasiak z posłanką Beatą Małecką-Liberą
i red. Jadwigą Kamińską



P
rof. Małgorzata Myśliwiec – laureatka
Honorowej Nagrody Zaufania Złoty Otis
2019 z członkami Kapituły: prof. Bożeną
Werner i prof. Jerzym Konstantynowiczem

 D
yplomy - podziękowania za pomoc w organizacji tegorocznej edycji Złotego Otisa otrzymali: Sylwia Bakuła-Wieczorek – Sanofi
Aventis, Maksymilian Świniarski – Astra Zeneca, dr Katarzyna Urbańska – Servier Polska, Aleksandra Rusin – Boehringer
Ingelheim, Agata Cacko – Berlin Chemie Menarini Polska, Włodzimierz Pytkowski artysta – rzeźbiarz. Dyplomy wręczali:
posłanka Lidia Gądek, prof. Aleksander Sieroń
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