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INSULINOTERAPIA U DZIECI I M£ODZIE¯Y
CHOREJ NA CUKRZYCÊ TYPU 1
INSULIN THERAPY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski
Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii UM w £odzi

Streszczenie: Cukrzyca typu 1 jest jedn¹ z najczêœciej wystêpuj¹cych chorób przewlek³ych w populacji
wieku rozwojowego. Celem leczenia jest utrzymanie normoglikemii oraz prewencja ostrych i przewlek³ych powik³añ choroby. W terapii dzieci i m³odzie¿y chorej na cukrzycê typu 1 znajduj¹ zastosowanie
przede wszystkim insuliny humanizowane oraz analogi insulin ludzkich (insuliny zmodyfikowane). Oprócz
wyboru rodzaju preparatu insulinowego wa¿na jest decyzja o sposobie prowadzenia insulinoterapii. Obecnie ¿aden ze stosowanych algorytmów podawania insuliny nie naœladuje w pe³ni fizjologicznego rytmu
sekrecji hormonu. U¿ytecznoœæ jakiegokolwiek modelu insulinoterapii musi byæ oceniona w odniesieniu do
indywidualnego pacjenta i wymaga sta³ego weryfikowania. W leczeniu dzieci i m³odzie¿y chorej na
cukrzycê typu 1 najczêœciej stosuje siê metodê intensywnej insulinoterapii opartej o algorytm wielokrotnych wstrzykniêæ lub ci¹g³y podskórny wlew z insuliny.
S³owa kluczowe: cukrzyca typu 1, terapia, preparaty insuliny, samokontrola, metody insulinoterapii
Abstract: Type 1 diabetes mellitus is one of the most frequent chronic diseases in children and adolescents.
The aim of the treatment is to achieve normoglicemia and to prevent acute and chronic complications. In the
therapy of type 1 diabetic children and adolescents the humane insulin and the analogues (modified insulin)
are preferred. The decision concerning the method of insulin therapy is very important. No available insulin
therapy model imitates the physiologic hormone secretion. The efficiency of each method must be estimated
for individual patient and constantly verified. Intensive insulin therapy based on the algorithm of multiple
insulin injections or continuous subcutaneous insulin infusion is mainly used in the treatment of diabetic
children and adolescents.
Key words: type 1 diabetes mellitus, therapy, insulin, self-control, methods of insulin therapy

Wstêp
Cukrzyca typu 1 jest jedn¹ z najczêœciej wystêpuj¹cych
chorób przewlek³ych w populacji wieku rozwojowego. Charakteryzuje siê przewlek³¹ hiperglikemi¹, której towarzysz¹
inne zaburzenia gospodarki wêglowodanowej, bia³kowej
i t³uszczowej (1). Spowodowana jest niedoborem insuliny,
do którego dochodzi g³ównie w wyniku autoimmunologicznego uszkodzenia komórek beta wysp Langerhasa trzustki.
Insulina jest 51-aminokwasowym hormonem sk³adaj¹cym
siê z dwóch ³añcuchów: A i B, po³¹czonych dwoma mostka-

mi siarczkowymi. Bierze udzia³ w przemianie wêglowodanów, bia³ek i t³uszczów w wielu tkankach. Jej g³ównym zadaniem jest umo¿liwienie tkankom obwodowym (miêœniowej
i t³uszczowej) wykorzystania glukozy jako Ÿród³a energi (1).
Bez insuliny organizm ludzki nie jest w stanie funkcjonowaæ.
Z tego powodu substytucja insuliny stanowi g³ówny element
leczenia chorych na cukrzycê typu 1.
Chocia¿ cukrzyca znana jest od ponad 3,5 tysi¹ca lat, to
mo¿liwoœæ leczenia chorych na cukrzycê typu 1 pojawi³a siê
dopiero w latach 20-tych XX wieku. Sta³o siê to dziêki odkryciu i wyizolowaniu insuliny z trzustki przez Bantinga i Besta
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w 1921 roku. Pierwszym cz³owiekiem, u którego zastosowano insulinê by³ 14-letni ch³opiec Leonard Thomson. Dokonano tego w Kanadzie w 1922 r. (2). Od tego czasu codzienne podskórne iniekcje insuliny pozwalaj¹ ¿yæ ci¹gle
wzrastaj¹cej liczbie chorych na cukrzycê typu 1 (3-5).
Coraz wiêksza wiedza dotycz¹ca funkcji insuliny w organizmie oraz etiopatogenezy powik³añ cukrzycy wp³ywa na
modyfikacjê preparatów insuliny i metod jej podawania.
Substytucja insuliny w cukrzycy typu 1 ma na celu naœladowanie fizjologicznego profilu jej sekrecji, a wiêc szybkiego
wyrzutu insuliny zwi¹zanego ze spo¿yciem pokarmu oraz
podstawowego wydzielania insuliny niezale¿nego od posi³ku, posiadaj¹cego pewien dobowy rytm.

Rycina1. Profile dzia³ania insulin.

Analog insuliny szybko dzia³aj¹cy

Insulina krótko dzia³aj¹ca

Insulina œrednio d³ugo dzia³aj¹ca

Insulina d³ugo dzia³aj¹ca

Preparaty insuliny
Na rynku farmaceutycznym w Polsce dostêpnych jest
wiele preparatów insuliny. W leczeniu dzieci i m³odzie¿y
chorej na cukrzycê typu 1 znalaz³y zastosowanie przede
wszystkim insuliny humanizowane oraz analogi insulin ludzkich (insuliny zmodyfikowane) (6). Insuliny wieprzowe, zarówno jednoszczytowe (ChO-S), jak i monokomponentne
(WO-S), tradycyjnie nadal produkowane przez firmê Polfa
Tarchomin, wychodz¹ stopniowo z u¿ycia g³ównie ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci immunogenne. W codziennej
praktyce insulina wstrzykiwana jest podskórnie.
Insuliny humanizowane s¹ identyczne pod wzglêdem sk³adu chemicznego, w³aœciwoœci fizycznych i dzia³ania biologicznego z insulin¹ ludzk¹. Obecne na polskim rynku preparaty s¹ produkowane przy zastosowaniu metod in¿ynierii genetycznej, dziêki zaprogramowaniu odpowiednimi genami
plazmidów bakterii Escherichia coli (Bioton, Eli Lilly) lub
dro¿d¿y piekarskich Saccharomyces cerevisiae (NovoNordisk) (7). Analogi insuliny to preparaty, w których dziêki modyfikacji budowy cz¹steczki insuliny, zmieniono kinetykê jej
dzia³ania.
Insuliny humanizowane s¹ produkowane w stê¿eniu 40
j.m./ml i 100 j./ml. Insuliny o stê¿eniu 40 j.m./ml. dostêpne
jedynie w fiolkach, mog¹ byæ wstrzykiwane przy pomocy
odpowiednich strzykawek. Insuliny o stê¿eniu 100 j.m./ml
s¹ produkowane w postaci fiolek do strzykawek oraz w formie wk³adów (penfili) przeznaczonych do wstrzykiwaczy.
Analogi insulin o stê¿eniu 100 j.m./ml s¹ dostêpne w postaci
wk³adów do wstrzykiwaczy.
G³ówna klasyfikacja rodzajów insulin opiera siê na podstawie d³ugoœci czasu ich dzia³ania po wstrzykniêciu podskórnym (tab. 1, ryc.1) (6).
Insulina krótko dzia³aj¹ca, tzw. neutralna (regular insulin),
to obojêtny roztwór nie zmodyfikowanej insuliny (Actrapid
HM, Gensulin R, Humulin R, Insuman Rapid). Jest ona przezroczystym roztworem, który jako jedyny preparat mo¿e byæ
podawany do¿ylnie.
Insulina neutralna stanowi nie tylko zasadniczy sk³adnik
codziennej podskórnej substytucji insuliny, ale – podawana

Analog insuliny d³ugo dzia³aj¹cy

Godziny, doby

do¿ylnie – jest tak¿e stosowana w leczeniu pacjentów ze
œwie¿o rozpoznan¹ cukrzyc¹, z kwasic¹ ketonow¹, z rozchwian¹ metabolicznie chorob¹ oraz podczas nadzoru
w trakcie zabiegów chirurgicznych.
W celu uzyskania preparatów insulin umo¿liwiaj¹cych
naœladowanie podstawowego stê¿enia insuliny w organizmie
zaczêto modyfikowaæ preparaty insuliny, dodaj¹c do jej roztworów zwi¹zki zwalniaj¹ce absorpcjê z miejsca podskórnego
wstrzykniêcia. Uzyskano w ten sposób insuliny o œrednio d³ugim czasie dzia³ania i d³ugo dzia³aj¹ce. Do grupy insulin
o œrednio d³ugim okresie dzia³ania zalicza siê preparaty insulin izofanowych – NPH (neutral protamin Hagedorn) (Gensulin N, Humulin N, Insulatard HM, Insuman Basal) oraz insuliny cynkowe typu lente (Humulin L, Monotard HM) (7).
Insuliny NPH wystêpuj¹ w postaci mêtnych roztworów,
w którym cz¹steczki insuliny, zwi¹zane w postaci kryszta³ów
tetragonalnych z protamin¹ i cynkiem, s¹ zawieszone w buforze fosforanowym. Insuliny te mo¿na mieszaæ z insulin¹
neutraln¹ lub jej analogami w jednej strzykawce.
Insuliny typu lente to gotowe mieszaniny insuliny semilente (insulina bezpostaciowa) i ultralente w proporcjach 3:7,
zawieszonych w buforze octanowym. Preparaty te s¹ produkowane jedynie w postaci fiolek. (Humulin L, Monotard HM)
Nastêpna grupa insulin to preparaty d³ugo dzia³aj¹ce (Humulin U, Ultratard HM). S¹ to zawiesiny kryszta³ów insulinowo-cynkowych w roztworze buforu octanowego, dostêpne
jedynie w postaci fiolek.
Dynamika dzia³ania insuliny krótko dzia³aj¹cej wstrzykniêtej podskórnie jest inna ni¿ insuliny endogennej, wydzielanej podczas posi³ków. Insulina egzogenna zaczyna dzia³aæ z oko³o 30-minutowym opóŸnieniem, wolniej osi¹ga

Tabela 1. Podzia³ preparatów insuliny stosowanych u dzieci i m³odzie¿y wg czasów dzia³ania (zarejsestrowanych w Polsce).
Rodzaj insuliny
Analogi szybko dzia³aj¹ce
Insuliny krótko dzia³aj¹ce
Insuliny o poœrednim czasie dzia³ania
Semi-lente
Izofanowa (NPH)
Insulina cynkowa – lente
Insuliny d³ugo dzia³aj¹ce
Ultralente
Analog d³ugo dzia³aj¹cy
glargina

162

Pocz¹tek
dzia³ania (h)

Szczyt
dzia³ania (h)

0,15-0,35
0,5-1

1-3
2-4

3-5
5-8

1-2
2-4
3-4

4-10
4-12
6-15

8-16
12-24
18-24

4-8

12-24

20-30

2-4

brak

24
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Czas
dzia³ania (h)

Insulinoterapia u dzieci i m³odzie¿y...
maksymaln¹ aktywnoœæ i dzia³a dwukrotnie d³u¿ej ni¿ insulina endogenna. Odmiennoœci te powoduj¹ koniecznoœæ
wstrzykiwania insuliny pó³ godziny przed rozpoczêciem
posi³ku oraz spo¿ywania dodatkowych porcji pokarmu miêdzy g³ównymi posi³kami. Niedoskona³oœci te sta³y siê przyczyn¹ poszukiwañ insuliny, której profil aktywnoœci jest mo¿liwie najbardziej zbli¿ony do dzia³ania insuliny endogennej,
wystêpuj¹cego po spo¿yciu posi³ku.
W 1996 r. zosta³ zarejestrowany w Polsce produkowany
przez firmê Eli Lilly szybko dzia³aj¹cy analog insuliny ludzkiej lispro (Humalog). Humalog ró¿ni siê od insuliny ludzkiej
zmian¹ po³o¿enia dwóch aminokwasów – proliny i lizyny
w pozycjach 28 i 29 ³añcucha B insuliny (8). Powoduje to s³absze po³¹czenia miêdzy cz¹steczkami insuliny, co pozwala na
prawie natychmiastowe jej wch³anianie z miejsca iniekcji.
Produkowany przez firmê NovoNordisk analog aspart
(NovoRapid) ró¿ni siê od insuliny ludzkiej obecnoœci¹
w pozycji B28 kwasu asparaginowego zamiast proliny (9).
Dziêki temu zmniejsza siê zdolnoœæ do tworzenia heksamerów, a co za tym idzie, wzrasta szybkoœæ wch³aniania z tkanki podskórnej.
Z tego powodu Humalog i NovoRapid wstrzykniête podskórnie charakteryzuj¹ siê wczesnym pocz¹tkiem dzia³ania
(1-5 minut), szybkim uzyskaniem maksymalnej aktywnoœci
i krótszym okresem dzia³ania (10). Taki profil aktywnoœci insuliny pozwala na wiêksz¹ elastycznoœæ i bezpieczeñstwo
leczenia (11).
Produkowane s¹ równie¿ gotowe mieszaniny insulinowe: insulin krótko dzia³aj¹cych z insulinami NPH oraz analogów szybko dzia³aj¹cych z ich protaminowymi zawiesinami. Czasy dzia³ania s¹ takie jak insulin protaminowych, natomiast szczytowa aktywnoœæ we krwi zmienia siê zale¿nie od
proporcji miêdzy insulin¹ krótko - szybko dzia³aj¹c¹ a preparatami o przed³u¿onym dzia³aniu. W tabeli 2 i 3 przedstawiono dostêpne w Polsce preparaty mieszanin insulin.
Charakterystyka dzia³ania insulin o œrednio d³ugim czasie dzia³ania oraz d³ugo dzia³aj¹cych, stosowanych jako
insuliny zapewniaj¹ce podstawowe stê¿enie insuliny w organizmie, równie¿ odbiega od doskona³oœci. Z tego powodu ostatnio wprowadza siê do leczenia analogi insulin d³ugo dzia³aj¹cych - preparaty: glargina – zarejestrowana (dostêpna w sprzeda¿y, nie refundowana), detemir – zarejestrowana w 2004 r. w kilku krajach Unii Europejskiej. Glargina (Lantus) ró¿ni siê od endogennej insuliny zamian¹ kwasu asparaginowego w pozycji 21 ³añcucha A na glicynê
i do³¹czeniem 2 cz¹steczek argininy do koñca C w ³añcuchu B. Modyfikacje te spowodowa³y zmniejszenie stopnia
absorpcji z tkanki podskórnej i sta³e 24- godzinne uwalnianie niewielkich iloœci z depot w tkance podskórnej. Z tego
powodu glargina charakteryzuje siê brakiem szczytu dzia³ania, przez co w sposób bardziej doskona³y naœladuje podstawowe wydzielanie insuliny endogennej (12). Detemir
(Levemir) jest analogiem insuliny, który powsta³ poprzez
usuniêcie treoniny w pozycji B30 i acylacjê kwasu t³uszczowego w pozycji B29 do lizyny. Acylacja umo¿liwi³a wi¹zanie siê tej insuliny z albuminami osocza. Spowodowa³o
to zwolnion¹ absorbcjê z miejsca wstrzykniêcia insuliny
oraz bardziej stabilny profil jej dzia³ania (13, 14). Z powodu
tych modyfikacji zastosowanie analogów d³ugo dzia³aj¹cych, jako insulin podstawowych, mog³oby przyczyniæ siê
do zmniejszenia ryzyka wystêpowania niedocukrzeñ w kilka, kilkanaœcie godzin od podania insuliny - zw³aszcza
w godzinach nocnych (15).
W celu u³atwienia pacjentom rozró¿niania poszczególnych preparatów insulin, producenci stosuj¹ obecnie ujednolicony kod barwny. Opakowania i etykiety na fiolkach
z poszczególnymi preparatami insulin oznaczone s¹ ró¿nymi kolorami. (np. preparatom insulin krótko dzia³aj¹cych
przypisano kolor ¿ó³ty, a NPH – zielony).

Spoœród ca³ej gamy preparatów insulinowych u dzieci
i m³odzie¿y stosuje siê przede wszystkim insuliny krótko
dzia³aj¹ce i analogi szybko dzia³aj¹ce oraz insuliny NPH.
Obecnie coraz szerzej wchodzi do u¿ycia analog d³ugo dzia³aj¹cy. Znacznym ograniczeniem stosowania analogów jest
ich cena. Preparaty te s¹ albo czêœciowo refundowane (Humalog) albo pe³nop³atne (NovoRapid, Lantus). U dzieci i m³odzie¿y rzadko stosuje siê preparaty typu lente i ultralente. S¹
one po pierwsze, mniej stabilne, a po drugie s¹ produkowane jedynie w postaci fiolek, co wymusza stosowanie strzykawek zamiast bardziej wygodnych wstrzykiwaczy.

Niepo¿¹dane dzia³anie preparatów insuliny
Najczêstszym objawem ubocznym podskórnego wstrzykiwania insuliny jest hipertrofia poinsulinowa. W wyniku
czêstego, d³ugotrwa³ego podawania insuliny w to samo miejsce dochodzi do powstania guzowatych zgrubieñ tkanki
podskórnej, o g¹bczastej konsystencji. Jest to zw³óknia³a
i wzglêdnie pozbawiona unerwienia i ukrwienia tkanka t³uszczowa. Skóra nad ni¹ jest zwykle niewra¿liwa na ból i z tego
powodu pacjenci chêtnie podaj¹ insulinê w to miejsce (16).
Jednak¿e z powodu gorszego ukrwienia tej tkanki, dochodzi
do wolniejszego wch³aniania insuliny, co mo¿e byæ powodem gorszego wyrównania metabolicznego cukrzycy (17).
Lipoatrofia poinsulinowa, jest zanikiem tkanki podskórnej w miejscach czêstego podawania insuliny. Powstaje
w przypadku stosowania insulin zwierzêcych zw³aszcza goRycina 2. Profil dzia³ania preparatów insuliny w schematach
insulinoterapii.

R – insulina krótko dzia³aj¹ca
NPH – insulina œrednio d³ugo dzia³aj¹ca
A – analog szybko dzia³aj¹cy

Godziny, doby

a. dwa wstrzykniêcia dziennie, b. trzy wstrzykniêcia dziennie
c. trzy wstrzykniêcia dziennie, d. metoda wielokrotnych
wstrzykniêæ
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Technika podawania insuliny
Obecnie, w ambulatoryjnym leczeniu cukrzycy, insulinê
podaje siê podskórnie. Insuliny krótko dzia³aj¹ce i analogi
szybko dzia³aj¹ce powinny byæ wstrzykiwane pod skórê
brzucha i ramion, natomiast insuliny o przed³u¿onym czasie
dzia³ania i d³ugo dzia³aj¹ce – w okolicê poœladków i ud (19).
Na wch³anianie insuliny podanej podskórnie wp³ywa wiele
czynników. Przyspieszenie wch³aniania insuliny powoduj¹:
zwiêkszony przep³yw krwi spowodowany ogrzaniem miejsca wk³ucia lub wysi³kiem fizycznym (gor¹ca k¹piel, sauna,
gor¹czka), wstrzykniêcie domiêœniowe, mniejsze stê¿enie
podawanej insuliny, masowanie miejsca wk³ucia.
Na zwolnienie wch³aniania insuliny wp³ywaj¹: zmniejszony przep³yw krwi (oziêbienie miejsca iniekcji, palenie
papierosów), obecnoœæ przeciwcia³ przeciwinsulinowych
oraz grubsza podskórna warstwa tkanki t³uszczowej (20).

Sprzêt do wstrzykiwania insuliny
Obecnie wiêkszoœæ pacjentów u¿ywa do iniekcji insuliny
wstrzykiwacze piórowe (tzw. peny) (16, 20). Do preparatów
insulinowych poszczególnych producentów s¹ dostosowane odpowiednie wstrzykiwacze (Aventis – OptiPen 1, OptiPen 2, BIOTON – Autopen, Eli Lilly – HumaPen Ergo, NovoNordisk – NovoPen 3). Urz¹dzenia te dawkuj¹ insulinê
z dok³adnoœci¹ do 1-2 jednostek. Obecnie jedynie NovoPen 3 Junior umo¿liwia dawkowanie insuliny co 0,5 jednostki. Z tego powodu jest chêtnie stosowany u ma³ych dzieci
wymagaj¹cych ma³ych dawek insuliny. Firma NovoNordisk
posiada równie¿ pen elektroniczny Innovo oraz wstrzykiwacze dla osób niedowidz¹cych InnoLet. Wstrzykiwacze penowe s¹ ³atwe w obs³udze i umo¿liwiaj¹ dyskretne podawanie
insuliny poza domem. Ponadto firmy Eli Lilly i NovoNordisk
produkuj¹ jednorazowe wstrzykiwacze zawieraj¹ce najczêœciej stosowane preparaty insuliny (Eli Lilly – Humaject, NovoNordisk - Novolet). W automatycznych wstrzykiwaczach (Pen-
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Rycina 3. Poda¿ insuliny we wlewie podstawowym.

Dawka insuliny (j./godz.)

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Godziny doby

Mate firmy NovoNordisk) ig³a jest ukryta i wbijana automatycznie w skórê przy u¿yciu mechanizmu sprê¿ynowego.
Do wstrzykiwaczy penowych produkowane s¹ ig³y o ró¿nej d³ugoœci (5 – 13 mm) i œrednicy (0,25-0,36 mm) dostosowane do wieku i typu budowy pacjenta (20).
U pacjentów, u których stosowane s¹ przygotowywane
ex tempore mieszaniny insuliny krótko dzia³aj¹cej lub analogu szybko dzia³aj¹cego oraz insuliny NPH, mo¿na wykorzystaæ jednorazowe plastikowe strzykawki insulinowe trwale po³¹czone z ig³¹, ze skal¹ odpowiednio dobran¹ do stê¿enia
insuliny (20). Najchêtniej przez pacjentów stosowane s¹ strzykawki z wtopion¹ ig³¹ BD Micro-Fine Plus (Becton-Dickinson).
W niektórych oœrodkach u¿ywane s¹ cewniki podskórne
typu Insuflon (Unomedical), które po zainstalowaniu umo¿liwiaj¹ podawanie insuliny przez 2-4 dni (21).
Ostatnio zmodyfikowano wstrzykiwacz ciœnieniowy Insulinjet – mhi500 (Medical House) - s³u¿y on do podawania
insuliny bez u¿ycia ig³y, co znacznie zmniejsza ból zwi¹zany z iniekcj¹.
Coraz czêœciej stosowane s¹ osobiste, podskórne pompy
insulinowe umo¿liwiaj¹ce sta³¹ poda¿ insuliny. U¿ywane
obecnie pompy dzia³aj¹ w uk³adzie pêtli otwartej. Ioœæ podawanej insuliny ustalana jest indywidualnie przez pacjenta,
samodzielnie monitoruj¹cego poziomy glikemii. Pacjent programuje pompê, ustalaj¹c szybkoœæ wlewu podstawowego
w ka¿dej godzinie doby oraz wielkoœæ dodatkowych dawek
insuliny podawanych do posi³ków w postaci tzw. bolusów.
Pompa jest urz¹dzeniem o masie ok. 100 g i wielkoœci 810 x 5-6 x 1,5-2 cm, a jej silnik zasilany jest wymienialnymi
bateriami. Prac¹ pompy kieruje mikroprocesor. Na polskim
rynku dostêpne s¹ pompy dwóch firm: Medtronic MiniMed
(typy: 507 C, 508 i Paradigm 712) oraz Disetronic (typy: H–
TRON plus i D-TRON plus).
Zbiornik z insulin¹ stanowi ampu³kostrzykawka lub
wk³ad z insulin¹, do którego przy³¹czony jest zestaw infuzyjny - dren zakoñczony „wk³uciem” podskórnym. Obie firmy
produkuj¹ ró¿nego typu i zró¿nicowanej d³ugoœci wk³ucia,
dostosowane do gruboœci tkanki podskórnej oraz preferencji pacjenta. Równie¿ dreny ³¹cz¹ce wk³ucie ze zbiornikiem
z insulin¹ s¹ ró¿nej d³ugoœci od 60 do 110 cm. Wk³ucia do
Rycina 4. Poda¿ insuliny w bolusach.
1,6
Dawka insuliny (j./godz.)

rzej oczyszczonych. W Polsce po wycofaniu insulin pochodzenia zwierzêcego z terapii dzieci i m³odzie¿y, lipotrofii
w tej grupie wiekowej praktycznie siê nie obserwuje.
Do rzadko wystêpuj¹cych dzia³añ niepo¿¹danych nale¿y alergia na insulinê. Najczêœciej wystêpuj¹c¹ postaci¹ s¹
zmiany skórne. Rozró¿nia siê alergiê skórn¹ wczesn¹ (miejscow¹ lub uogólnion¹ reakcjê, wystêpuj¹c¹ po kilkudziesiêciu minutach - kilku godzinach od podania insuliny) oraz
alergiê skórn¹ póŸn¹ (miejscowy odczyn typu tuberkulinowego, wystêpuj¹cy w kilkanaœcie godzin po podaniu insuliny). W przypadku wystêpowania niezbyt nasilonych zmian
miejscowych nie stosuje siê specjalnego leczenia. Ustêpuj¹
one zwykle samoistnie. Natomiast, gdy zmiany s¹ bardziej
nasilone, b¹dŸ wystêpuje odczyn uogólniony konieczne jest
przeprowadzenie odczulania. Poza insulin¹, czynnikami
odpowiedzialnymi za wyst¹pienia odczynów alergicznych
mog¹ byæ równie¿ substancje dodawane do roztworu insuliny w celu przed³u¿enia jej dzia³ania. W tym wypadku korzystne jest stosowanie tylko insulin krótko dzia³aj¹cych lub
analogów szybko dzia³aj¹cych w ci¹g³ym podskórnym wlewie insuliny (18).
U czêœci pacjentów ze œwie¿o rozpoznan¹ cukrzyc¹ oraz
u pacjentów ze Ÿle wyrównan¹ metabolicznie chorob¹, po
zastosowaniu insuliny lub zintensyfikowaniu leczenia insulin¹, dochodzi do wystêpowania obrzêków tkanki podskórnej i dalekowzrocznoœci (nawodnienie i napêcznienie soczewki). Zmiany te s¹ spowodowane stymulowaniem reabsorpcji jonów sodowych w cewkach nerkowych, przez co
dochodzi do zatrzymania wody w organizmie. Zaburzenia
te zwykle ustêpuj¹ samoistnie po kilku, kilkunastu dniach
i rzadko wymagaj¹ podania leków moczopêdnych (1).
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poda¿y insuliny s¹ wprowadzane do cia³a pacjenta w klasyczne miejsca podskórnego podawania insuliny: przednia
œciana brzucha, ramiona, uda, poœladki. Wk³ucia firmy MiniMed s¹ wprowadzane pod skórê bezboleœnie przy u¿yciu
specjalnego przyrz¹du tzw. sertera.
W pompach insulinowych wyró¿nia siê dwa podstawowe mechanizmy podawania insuliny:
- strzykawkowy – w pompach firmy Disetronic, który
podaje insulinê w sposób ci¹g³y,
- pulsacyjny - w pompach firmy MiniMed – gdzie dawka insuliny uwalniana jest we frakcjonowanych porcjach po
0,1 lub 0,05 j. co kilka, kilkanaœcie sekund.
W pompie insulinowej ustawia siê godzinê i datê, umo¿liwiaj¹c nie tylko odpowiednie zaprogramowanie poda¿y
insuliny w poszczególnych porach dnia, ale tak¿e zapisanie
w pamiêci pompy podawania poszczególnych bolusów. Jest
to równie¿ bardzo przydatne przy zmianie czasu letniego
na zimowy i w czasie podró¿y przy zmianie strefy czasowej.
W pompach istnieje równie¿ mo¿liwoœæ programowania
auto alarmu i samowykrywania b³êdów.
Wiêkszoœæ modeli pomp mo¿e byæ pod³¹czana do
komputerów osobistych. Przy zastosowaniu odpowiednich programów mo¿na przejrzeæ zapis pamiêci pracy
pompy: dawki insuliny w bazie, historiê podawanych bolusów oraz ewentualnych zak³óceñ i zmian trybu pracy
pompy.
G³ównym ograniczeniem stosowania pomp insulinowych w Polsce jest ich cena (6.600 – 16.500 PLN), oraz
wysokie koszty oprzyrz¹dowania – zakupu wk³uæ, drenów,
baterii (ok. 400 – 600 PLN miesiêcznie). W obecnym systemie ochrony zdrowia w Polsce brak jest odpowiednich przepisów dotycz¹cych finansowania zakupu pomp insulinowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Dotychczas
jedynie nieliczne regionalne oddzia³y NFZ dokona³y zakupu pojedynczych egzemplarzy. Dominuj¹ca liczba pomp
stosowanych przez dzieci w Polsce zosta³a zakupiona przez
Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W ci¹gu
kolejnych trzech lat ponad 800 najm³odszych dzieci (w wieku do 10 lat) otrzyma³o pompy od tej Fundacji. Drug¹, du¿o
mniejsz¹ grupê pacjentów stanowi¹ dzieci, którym rodzice
z w³asnej inicjatywy, samodzielnie b¹dŸ przy finansowej pomocy ró¿nych instytucji i organizacji spo³ecznych zdo³ali
zakupiæ pompy. Od wrzeœnia b.r. NFZ refunduje pacjentom
w wieku do 18 lat koszty zakupu osprzêtu w kwocie 300
PLN miesiêcznie. Chorzy w tym wieku mog¹ równie¿ staraæ
siê o dofinansowanie z regionalnych Centrów Pomocy Rodzinie. Z chwil¹ ukoñczenia 18 roku ¿ycia m³odzie¿, zwykle
w tym wieku ucz¹ca siê, traci prawo do refundacji kosztów
oprzyrz¹dowania.

Insulinoterapia
Oprócz wyboru rodzaju preparatu insulinowego wa¿na
jest decyzja o sposobie prowadzenia insulinoterapii. Obecnie ¿aden ze stosowanych schematów podawania insuliny
nie naœladuje w pe³ni fizjologicznego rytmu sekrecji insuliny.
U¿ytecznoœæ jakiegokolwiek modelu insulinoterapii musi
byæ oceniona w odniesieniu do indywidualnego pacjenta
i wymaga sta³ego weryfikowania (16, 22).
Pod pojêciem metody insulinoterapii nale¿y wiêc w opinii autorów rozumieæ optymalnie dobrany schemat insulinoterapii i samokontroli cukrzycy na rzecz spe³nienia zasadniczego celu terapii jakim jest utrzymanie normoglikemii oraz
prewencja ostrych i przewlek³ych powik³añ choroby.
Wybieraj¹c metodê insulinoterapii nale¿y uwzglêdniæ:
- potrzeby metaboliczne wynikaj¹ce z indywidualnych
cech patofizjologicznych cukrzycy,
- styl ¿ycia chorego,
- mo¿liwoœci techniczne, rodzaje preparatów insuliny

oraz sprzêt do wstrzykiwania,
- mo¿liwoœci finansowe i intelektualne pacjenta oraz
jego rodziny, a tak¿e ich preferencje (6).

Schematy insulinoterapii
Wspó³czesna diabetologia proponuje szereg algorytmów podawania insuliny. Najczêœciej stosowane schematy
insulinoterapii to:
a) dwie iniekcje mieszaniny insuliny krótko dzia³aj¹cej
i o przed³u¿onym dzia³aniu, w indywidualnie dobranych
proporcjach, podawane rano i przed kolacj¹ (ryc.2 a),
b) trzy iniekcje insuliny - rano mieszanina insuliny krótko
dzia³aj¹cej i o przed³u¿onym dzia³aniu, przed kolacj¹ insulina krótko dzia³aj¹ca, a przed snem insulina o przed³u¿onym
czasie dzia³ania (ryc.2 b),
c) trzy iniekcje insuliny - rano mieszanina insuliny krótko
dzia³aj¹cej i o przed³u¿onym dzia³aniu, przed obiadem insulina krótko dzia³aj¹ca, przed kolacj¹ mieszanina insuliny
krótko dzia³aj¹cej i o przed³u¿onym dzia³aniu (ryc.2 c),
d) metoda wielokrotnych wstrzykniêæ – polega na 3-4-krotnych iniekcjach insuliny krótko dzia³aj¹cej, b¹dŸ analogu insuliny szybko dzia³aj¹cego, przed g³ównymi posi³kami, oraz
jednym (przed snem) b¹dŸ dwóch (rano i przed snem) wstrzykniêciach insuliny o przed³u¿onym czasie dzia³ania lub jednej
iniekcji analogu insuliny d³ugo dzia³aj¹cego (ryc.2 d)
e) sta³y podskórny wlew insuliny krótko dzia³aj¹cej lub analogu szybko dzia³aj¹cego przy u¿yciu osobistej pompy insulinowej – polega na podawaniu sta³ej lub zmiennej podstawowej dawki insuliny oraz bolusów przed posi³kami (ryc.3 i 4).
Samokontrola cukrzycy
Dawki insuliny przyjmowane przez poszczególnych pacjentów, niezale¿nie od stosowanego schematu insulinoterapii, ró¿ni¹ siê zwykle znacznie miêdzy sob¹. Wielkoœæ bowiem dobowego zapotrzebowania na insulinê zale¿y od
wielu czynników: wieku, stadium pokwitania pacjenta, jego
masy cia³a, czasu trwania cukrzycy, iloœci i jakoœci spo¿ywanych posi³ków oraz od aktywnoœci fizycznej (6). Na wielkoœæ
dawki ma wp³yw równie¿ resztkowa sekrecja insuliny endogennej oraz wra¿liwoœæ na insulinê (23). Okolicznoœci te
sprawi³y, ¿e dopiero zastosowanie glukometrów - urz¹dzeñ
umo¿liwiaj¹cych szybki pomiar glikemii we krwi w³oœniczkowej w warunkach ambulatoryjnych, sta³o siê podstaw¹
racjonalnego leczenia chorych na cukrzyc¹. Codzienne,
powtarzane pomiary glikemii umo¿liwiaj¹ dostosowywanie
dawek poszczególnych rodzajów insuliny do indywidualnych potrzeb pacjenta.
W tabeli 4 przedstawiono dostêpne w Polsce glukometry.
Urz¹dzenia te s¹ stale udoskonalane. U³atwia siê ich obs³ugê, skraca czas badania i zmniejsza iloœæ krwi potrzebnej do
wykonania pomiaru. Ponadto do wiêkszoœci stosowanych
glukometrów opracowano specjalne programy komputerowe, które umo¿liwiaj¹ analizê zgromadzonych w pamiêci
urz¹dzenia 125 – 400 pomiarów glikemii (Abbott, Bayer, LifeScan, Roche). Systemy te pomagaj¹ w ocenie skutecznoœci
stosowanej insulinoterapii.
Obecnie ka¿de dziecko chore na cukrzycê powinno posiadaæ w³asny glukometr i mieæ mo¿liwoœæ oznaczenia glikemii nie tylko w domu, ale równie¿ poza nim. Stosowane
automatyczne nak³uwacze umo¿liwiaj¹ prawie bezbolesne
nak³ucie opuszki palca i uzyskanie kilku mikrolitrów krwi
w³oœniczkowej wystarczaj¹cych do wykonania badania.
Zasady zalecanej samokontroli zale¿¹ od wieku dziecka i
przebiegu klinicznego choroby. U pacjentów z cukrzyc¹ typu
1 poziom glikemii powinien byæ badany rutynowo przed
g³ównymi posi³kami i przed snem. Ponadto nale¿y okresowo badaæ stê¿enie glukozy we krwi w 1,5 godziny po posi³kach, a tak¿e w nocy, aby uzyskaæ dobowy profil glikemii
w ci¹gu ca³ej doby. Konieczne jest czêste kontrolowanie po-
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Tabela 2. Dostêpne w Polsce preparaty gotowych mieszanin insulin krótko dzia³aj¹cych (neutralnych) i NPH.
Bioton
Gensulin
Gensulin
Gensulin
Gensulin
Gensulin

M
M
M
M
M

Eli Lilly
Humulin M3

10
20
30
40
50

NovoNordisk
Mixtard HM 10
Mixtard HM 20
Mixtard HM 30
Mixtard HM 40
Mixtard HM 50

ziomu cukru we krwi podczas dodatkowej choroby, przy
podejrzeniu hipoglikemii lub hiperglikemii, po epizodzie
niedocukrzenia, po zmianie dawek insuliny, w czasie z³ego
samopoczucia, a tak¿e w zwi¹zku z wykonywanym wysi³kiem fizycznym. W przypadku wyst¹pienia hiperglikemii (>
16 mmol/l), dodatkowej choroby i z³ego samopoczucia
u pacjenta nale¿y równie¿ oceniæ poziom cia³ ketonowych
w moczu za pomoc¹ pasków testowych lub poziom acetonu we krwi przy u¿yciu dostosowanego do takich celów
glukometru (MediSence Optium).
U pacjentów z bardzo chwiejnym przebiegiem cukrzycy
b¹dŸ z przewlekle Ÿle wyrównan¹ metabolicznie chorob¹,
u osób ze sk³onnoœci¹ do niedocukrzeñ nocnych oraz ze
zjawiskiem „brzasku” wskazane jest wielokrotne w ci¹gu
doby oznaczanie glikemii w celu ustalenia odpowiednich
dawek insuliny i doboru odpowiedniego schematu insulinoterapii. W tych przypadkach mo¿na stosowaæ system ci¹g³ego monitorowania glikemii (Continuous glucose monitoring system – CGMS). Metoda ta umo¿liwia uzyskanie dobowego profilu glikemii na podstawie oznaczeñ stê¿eñ glukozy w p³ynie œródtkankowym, wykonywanych co minutê i
Tabela 3. Preparaty gotowych mieszanin analogów szybko dzia³aj¹cych z ich zawiesinami protaminowymi.
Eli Lilly
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50

NovoNordisk
NovoMix 30

uœrednianych co 5 minut (288 pomiarów na dobê). Umieszczona w tkance podskórnej elektroda po³¹czona jest z urz¹dzeniem rejestruj¹cym. Pomiar mo¿e trwaæ od 3 do 4 dób.
Wymagana jest 4-krotna w ci¹gu doby kalibracja urz¹dzenia
w oparciu o oznaczenia glikemii wykonane na glukometrze.
Po zakoñczeniu pomiaru urz¹dzenie rejestruj¹ce pod³¹cza
siê do komputera, który opracowuje i przedstawia w formie
graficznej dobowe profile glikemii (24).

Metody insulinoterapii
Obecnie w leczeniu dzieci i m³odzie¿y chorej na cukrzycê typu 1 stosuje siê metodê konwencjonalnej i intensywnej
(zintensyfikowanej) insulinoterapii.
Metoda konwencjonalna, stosowana coraz rzadziej,
opiera siê g³ównie na opisanych wy¿ej algorytmach dwóch
– trzech wstrzykniêæ insuliny. Podana rano insulina krótko
dzia³aj¹ca zapobiega hiperglikemii spowodowanej spo¿yciem pierwszego i drugiego œniadania, zaœ insulina NPH
odpowiada za utrzymanie normoglikemii po obiedzie i podwieczorku, gdy¿ dzia³a g³ównie w godzinach po³udniowych
Tabela 4. Dostêpne na polskim rynku glukometry.
Firma
Abbott
Arkray
Bayer
LifeScan
Roche
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Nazwa glukometru
Precission QID, MediSense Optium
Glucocard, Glucocard II
Esprit
OneTouch, Smart Scan
Accu-Chek Active, Accutrend, Glucotrend,
Glucotrend 2, Glucotrend Premium, Accu-Chek
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i popo³udniowych. Podanie insuliny krótko dzia³aj¹cej wieczorem normalizuje poziom glikemii po pierwszej i drugiej
kolacji. Podawanie wieczorem lub przed snem insuliny NPH
ma zapewniæ uzyskanie prawid³owych poziomów glikemii
w nocy i rano. Przy prowadzeniu bardzo systematycznego
trybu ¿ycia i spo¿ywaniu posi³ków o œciœle ustalonych porach i iloœci wêglowodanów, dawki insuliny równie¿ pozostaj¹ doœæ sta³e. Z tego powodu po wstêpnym opracowaniu
dawkowania istnieje mo¿liwoœæ rzadszego 2-3 krotnego
w ci¹gu dnia oznaczania glikemii. Dlatego te¿ zalet¹ konwencjonalnej insulinoterapii jest mniejsza liczba iniekcji insuliny oraz pomiarów glikemii. Z tego powodu terapia konwencjonalna mo¿e byæ skuteczna jedynie w leczeniu dzieci
prowadz¹cych regularny tryb ¿ycia oraz u pacjentów maj¹cych stabilny przebieg choroby, u których niewielkie odstêpstwa od zasad s¹ wyrównywane resztkowym wydzielaniem insuliny endogennej. Nastêpn¹ grup¹, u której stosuje
siê leczenie konwencjonalne, s¹ chorzy nieakceptuj¹cy innej formy terapii. Jednak¿e u tych pacjentów nie uzyskuje siê
dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy.
Powszechny dostêp do monitorowania w domu poziomów glikemii umo¿liwi³ wprowadzenie tzw. intensywnej insulinoterapii (intensive insulin therapy - IIT), która obecnie
jest stosowana u ponad 95% dzieci i m³odzie¿y chorej na
cukrzycê. Realizowana jest jako metoda wielokrotnych
wstrzykniêæ (multiple insulin injection – MII) lub sta³y podskórny wlew insuliny (continuous subcutaneus insulin injection - CSII).
Najczêœciej stosowany jest model wielokrotnych wstrzykniêæ wprowadzony do terapii cukrzycy w latach 80. ubieg³ego wieku. W metodzie tej podanie jedno-, dwukrotne insuliny NPH lub jednokrotne insuliny o d³ugim czasie dzia³ania
ma zapewniæ podstawowe stê¿enie insuliny. Obecnie coraz
chêtniej jako insulinê podstawow¹ stosuje siê analogi d³ugo
dzia³aj¹ce. Insulina krótko dzia³aj¹ca b¹dŸ analog insuliny o
szybkim czasie dzia³ania s¹ wstrzykiwane przed posi³kami,
3-4-krotnie w ci¹gu dnia. Dawki insuliny krótko dzia³aj¹cej
obliczane s¹ na podstawie poziomów glikemii badanych
przed posi³kami i w pó³torej do dwóch godzin po posi³ku,
oraz dostosowywane do wielkoœci zjadanego posi³ku i planowanego wysi³ku fizycznego. Dawka insuliny podstawowej ustalana jest na podstawie nocnych i rannych oznaczeñ
glikemii (25).
G³ówn¹ zalet¹ MII jest prowadzenie bardziej swobodnego trybu ¿ycia, wynikaj¹cego z mo¿liwoœci kilkakrotnej
w ci¹gu dnia modyfikacji dawki insuliny. Powodzenie tej metody leczenia zale¿ny od w³aœciwego doboru dawki insuliny
do aktualnych potrzeb pacjenta. Z tego powodu pacjent lub
jego opiekunowie powinni dok³adnie rozumieæ zasady insulinoterapii oraz znaæ dynamikê dzia³ania insulin i podstawy ¿ywienia, a tak¿e umieæ modyfikowaæ dawkê insuliny
w zale¿noœci od poziomu glikemii, planowanego posi³ku i
aktywnoœci fizycznej. Konieczne jest czêste monitorowanie
poziomów glikemii (22). Metodê wielokrotnych wstrzykniêæ
stosuje siê g³ównie u dzieci starszych i m³odzie¿y, które toleruj¹ wielokrotne iniekcje w ci¹gu dnia. U najm³odszych pacjentów, którzy czêsto boj¹ siê iniekcji insuliny, metoda ta jest stosowana rzadziej i zwykle nie jest przez nich akceptowana.
Zarówno w metodzie konwencjonalnej, jak i MII u czêœci
pacjentów wystêpuj¹ problemy z normalizacj¹ glikemii
w godzinach nocnych i porannych. Stosowanie insulin NPH,
u niektórych chorych prowadzi do hiperinsulinemii we
wczesnych godzinach nocnych, przez co mo¿e spowodowaæ hipoglikemiê (niski poziom glukozy we krwi) miêdzy
godzin¹ drug¹ a czwart¹. Drug¹ grupê pacjentów, u których
podawanie insuliny NPH przed snem nie przynosi efektu,
stanowi¹ chorzy z silnie wyra¿onym ,,objawem brzasku”,
polegaj¹cym na wzroœcie stê¿enia glukozy we krwi rano
w porównaniu ze stê¿eniem glukozy o pó³nocy i o godzinie
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3-4 nad ranem. Przyczyn¹ tego zjawiska jest w¹trobowe wytwarzanie glukozy, spowodowane niedoinsulinowaniem
hepatocytów. Zastosowanie analogów d³ugo dzia³aj¹cych
u wielu osób zmniejsza ryzyko wystêpowania hipoglikemii
nocnych, ale nie zawsze niweluje efekt brzaskowi (15, 26).
Z tego powodu poszukuje siê innych metod podawania
insuliny, umo¿liwiaj¹cych bardziej fizjologiczne dzia³anie
hormonu.
Obecnie najbardziej fizjologiczny rytm wstrzykiwaniu
insuliny zapewnia jej ci¹g³y podskórny wlew, polegaj¹cy na
sta³ym podawaniu insuliny przy u¿yciu osobistej pompy insulinowej. Idea ci¹g³ego podskórnego wlewu insuliny przy
pomocy osobistej pompy pojawi³a siê ju¿ w latach 60. ubieg³ego stulecia. Jednak¿e dopiero postêp techniczny, jaki dokona³ siê w ci¹gu ostatnich 20. lat, dotycz¹cy miniaturyzacji
pomp, zabezpieczenia ich przed wp³ywami otoczenia, sposobów zasilania oraz elektronicznego sterowania ich czynnoœci przez mikroprocesory, umo¿liwi³ coraz szersze zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu chorych
na cukrzycê typu 1. Pierwsze skonstruowane pompy, podobnie jak ich obecne doskonalsze wersje, posiadaj¹ system ci¹g³ego podawania insuliny w uk³adzie pêtli otwartej,
co oznacza, i¿ urz¹dzenie nie dokonuje pomiaru glikemii i
nie dozuje samodzielnie insuliny. Regulacja szybkoœci wlewu insuliny dokonywana jest bezpoœrednio przez u¿ytkownika pompy.
W leczeniu cukrzycy typu 1 za pomoc¹ pompy insulinowej stosuje siê jeden rodzaj insuliny, najczêœciej analog insuliny szybko dzia³aj¹cy lub, sporadycznie, insulinê krótko
dzia³aj¹c¹.
CSII prowadzony jest w oparciu o dwie podstawowe funkcje pompy: baza i bolus.
Baza (podstawowa dawka insuliny) – to iloœæ insuliny
podawana przez pompê w sposób ci¹g³y, przez 24 godziny
na dobê. Dawka insuliny jest planowana na ka¿d¹ godzinê,
z dok³adnoœci¹ do 0,1 lub 0,05 jednostki. Jej rol¹ jest utrzymanie prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi miêdzy posi³kami
oraz w nocy. Podstawowa dawka insuliny pokrywa oko³o 2550% dziennego zapotrzebowania na insulinê. Ustalanie poda¿y insuliny w ka¿dej godzinie umo¿liwia dostosowanie
dawki insuliny indywidualnie dla ka¿dego pacjenta, zgodnie
z jego zapotrzebowaniem i rytmem dobowym.
Bolus – to iloœæ insuliny podawana przed posi³kiem lub
jako korekta, w przypadku hiperglikemii. Insulina podawana
w bolusach kszta³tuje g³ównie tkankowe (poza w¹trob¹) zu¿ycie glukozy, zapobiegaj¹c poposi³kowym zwy¿kom glikemii. Wyró¿nia siê dwa typy bolusów (ryc. 4):
1. Bolus prosty - normalny (normal) – stosowany jest podczas spo¿ywania posi³ków wêglowodanowych oraz
– w przypadku hiperglikemii – jako dawka korekcyjna.
2. Bolus przed³u¿ony - prostok¹tny (square) – stosowany
przy posi³kach bia³kowo-t³uszczowych oraz u osób z parez¹ ¿o³¹dkow¹. Dawka insuliny w bolusie przed³u¿onym jest
podawana w sposób ci¹g³y lub frakcjonowany w czasie od
trzydziestu minut do oœmiu godzin.
W pompach firmy MiniMed istnieje mo¿liwoœæ podania
bolusa z³o¿onego (Dual) – czyli po³¹czonego bolusa normalnego i bolusa przed³u¿onego. Bolus z³o¿ony stosowany
jest podczas spo¿ywania posi³ków mieszanych, bogatych
w bia³ko, t³uszcze i wêglowodany oraz w przypadku spo¿ywania posi³ków bia³kowo-t³uszczowych, przy podwy¿szonej glikemii przedposi³kowej.
Decyzja o podjêciu leczenia za pomoc¹ pompy insulinowej ma za podstawê nie tylko analizê wskazañ i spodziewanych korzyœci, ale i analizê cech osobowych i klinicznych
pacjenta. Przy doborze pacjentów nale¿y uwzglêdniæ dojrza³oœæ emocjonaln¹ i intelektualn¹ chorego i/lub jego opiekunów oraz ich oczekiwania, co do terapii CSII. W populacji
wieku rozwojowego CSII jest szczególnie polecana u ma-

³ych dzieci, pacjentów z przewlekle Ÿle wyrównan¹ metabolicznie cukrzyc¹, ze zjawiskiem brzasku, z du¿ymi wahaniami glikemii (zw³aszcza w nocy) oraz ze wspó³istniej¹cymi
innymi schorzeniami i przewlek³ymi powik³aniami cukrzycy
(27, 28). Szczególn¹ zalet¹ tej formy leczenia u ma³ych dzieci jest mo¿liwoœæ czêstego modyfikowania dawek insuliny
zgodnie z aktualnymi potrzebami dziecka, bez koniecznoœci dokonywania dodatkowych wstrzykniêæ. Podstawowym
warunkiem leczenia za pomoc¹ pompy insulinowej jest aktywny udzia³ pacjenta i/lub jego rodziny w terapii oraz œcis³a
wspó³praca z zespo³em diabetologicznym. Pacjent lub jego
opiekunowie musz¹ byæ zdolni do opanowania podstawowej wiedzy z zakresu technicznej obs³ugi pompy, umiejêtnoœci ustalenia sk³adu spo¿ywanych posi³ków i dawkowania insuliny, a tak¿e akceptowaæ koniecznoœæ starannego
prowadzenia samokontroli glikemii. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuj¹ pacjenci chorzy na cukrzycê silnie zmotywowani do poprawy wyrównania metabolicznego i akceptuj¹cy tê metodê leczenia. Stosowanie pomp insulinowych powinno byæ prowadzone jedynie przez te oœrodki, których
personel ma odpowiednie przygotowanie i doœwiadczenie
oraz zapewnia pacjentom mo¿liwoœæ ca³odobowego kontaktu (29).
Wyniki doœwiadczeñ w CSII œwiadcz¹ o korzystnym wp³ywie nie tylko na wyrównanie metaboliczne choroby, ale
przede wszystkim na wiêksz¹ akceptacjê, przystosowanie
i lepsze funkcjonowanie rodziny w sytuacji przewlek³ej choroby dziecka (30).
Wprowadzenie terapii CSII zmniejsza re¿im dnia zwi¹zany ze sta³ymi godzinami posi³ków i wstrzykniêæ insuliny.
Nadal jednak konieczna jest kontrola glikemii co najmniej
cztery razy na dobê. Liczba spo¿ywanych posi³ków w ci¹gu
dnia jest bardziej dowolna ni¿ przy klasycznych metodach
leczenia, co ma szczególne znaczenie zarówno dla ma³ych
dzieci, jak i m³odzie¿y. W MII czy konwencjonalnej metodzie leczenia pomiar glikemii i wstrzykniêcie insuliny porannej powinno odbywaæ siê o sta³ej porze, natomiast przy stosowaniu CSII mo¿na uzyskaæ normoglikemiê na czczo niezale¿nie od godziny rannego przebudzenia.
Liczne badania wykaza³y, ¿e dzieci leczone CSII maj¹
znacznie mniej ciê¿kich hipoglikemii (27, 28). Miêdzy innymi zwi¹zane jest to z popraw¹ odpowiedzi glukagonowej,
mniejszym depot insuliny w tkance podskórnej, dziesiêciokrotnie wiêksz¹ dok³adnoœci¹ dawkowania insuliny. Utrzymanie normoglikemii poposi³kowej jest mo¿liwe przede
wszystkim dziêki wprowadzeniu funkcji bolusa przed³u¿onego (i z³o¿onego), umo¿liwiaj¹cego lepsze dostosowanie
dawki insuliny do wielkoœci i jakoœci zjadanego posi³ku poprzez uwzglêdnienie zwiêkszonego zapotrzebowania na
insulinê przy spo¿ywaniu bia³ek i t³uszczów. Utrzymanie
normoglikemii wp³ywa korzystnie na glikogenezê w¹trobow¹, metabolizm t³uszczów oraz poprawia przemiany tlenowe. Zmniejszenie poda¿y insuliny w trakcie wysi³ku fizycznego i do kilku godzin po wysi³ku znacznie ogranicza wystêpowanie hipoglikemii powysi³kowych. Dodatkowym atutem
pompy jest pamiêæ, z której mo¿na odczytaæ ostatnie bolusy
z dat¹, godzin¹ oraz sposobem podania, co umo¿liwia lepsze monitorowanie stosowanej przez pacjenta terapii. Jednym z najpowa¿niejszych niebezpieczeñstw zwi¹zanych
z terapi¹ CSII jest du¿o szybsze ni¿ w MIT powstanie kwasicy
ketonowej. Osoby stosuj¹ce pompy korzystaj¹ tylko z insuliny o krótkim czasie dzia³ania. W zwi¹zku z tym nie posiadaj¹ zapasu insuliny o przed³u¿onym dzia³aniu. Nale¿y wiêc
byæ œwiadomym, ¿e trwaj¹ca kilka godzin przerwa w dostarczaniu insuliny mo¿e spowodowaæ szybki wzrost poziomu
glukozy we krwi i rozwój kwasicy ketonowej w ci¹gu czterech do dziesiêciu godzin (28).
Innym powik³aniem CSII s¹ ropnie skóry, zwi¹zane najczêœciej z utrzymywaniem wk³uæ w tkance podskórnej d³u-
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¿ej ni¿ trzy dni. U pacjentów mog¹ wyst¹piæ równie¿ zmiany
alergiczne, które s¹ wynikiem uczulenia na plastry lub tworzywo stosowane do produkcji wk³uæ. Nie stanowi to jednak
przyczyny rezygnacji z pompy insulinowej. Do wad CSII nale¿y równie¿ zaliczyæ koniecznoœæ utrzymywania sta³ego
wk³ucia i ca³odobowego noszenia pompy insulinowej oraz
wysok¹ cenê pompy i koszty jej eksploatacji.
Intensywna terapia insulinowa u bardzo wielu chorych
na cukrzycê typu 1 wybitnie poprawia stopieñ wyrównania
metabolicznego i stanowi wa¿ny instrument w prewencji
powik³añ przewlek³ych cukrzycy (31).
Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, ¿e mimo postêpu, jaki dokona³ siê w zakresie produkcji preparatów insuliny oraz
opracowania nowych metod insulinoterapii, insulina egzogenna nadal podawana jest w sposób niefizjologiczny
– podskórnie, z pominiêciem kr¹¿enia wrotnego. Nadal

dawkowanie insuliny musi byæ ustalane na podstawie
wielokrotnych pomiarów glikemii (30, 32). Obecnie testowane s¹ nowe „inteligentne” pompy insulinowe, które dzia³aj¹ w uk³adzie pêtli zamkniêtej i po zmierzeniu
poziomu glikemii modyfikuj¹ poda¿ insuliny. Badane s¹
równie¿ inne drogi podawania insuliny – donosowa i
wziewna (33).
Trudno jest przewidzieæ na ile postêp techniczny przysz³ych lat zmodyfikuje insulinoterapiê zbli¿aj¹c j¹ do modelu fizjologicznych relacji miêdzy stê¿eniem glukozy a sekrecj¹ insuliny w organizmie zdrowego cz³owieka. Nie
mo¿na jednak¿e wykluczyæ równie¿ innych dróg postêpu
terapii cukrzycy typu 1 jakie mo¿e wytyczyæ najbli¿sza
przysz³oœæ takich jak przeszczep komórek wysp trzustkowych pozyskiwanych z komórek macierzystych, genoterapia i inne (34, 35).
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