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Raport WHO  dlaczego umieramy

 Choroby sercowo-naczyniowe 

 Cukrzyca 

 Choroby nowotworowe 

 Przewlekłe choroby układu oddechowego 

  

przyczyną zgonu w 65 - 70% 



Schorzenia te mają swój początek w młodości lub  

średnim wieku,   

Wymagają przewlekłego procesu leczenia a niekiedy intensywnego, 

Związane są ze stałym i wysokim kosztem 

Istotnie wpływają na jakość życia 



Cukrzyca w świecie 
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 1 na 10 osób będzie miała cukrzycę



Zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci
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liczba nowych zachorowań na 100 000 ludności/ rok



Choroby cywilizacyjne

  

Klucz do chorób cywilizacyjnych 



„The idea  to be constancy through changes” 

The wisdom of the body is  to maintain homeostasis. 

Walter Cannon 1930-

„Mądrość organizmu dąży do  
zachowania stałej homeostazy - równowagi”



Homeostaza energetyczna - zadania



Piramida Maslow’a



Przyczyny cukrzycy 

1.  Podstawową przyczyną jest nadmiar jedzenia i przejadanie się słodyczami. 

Prawda czy fałsz? 

2. Podstawową przyczyną jest nadmiar glutenu i szczepienia jakie wprowadzanie się we wczesnym 

okresie życia. 

Prawda czy fałsz? 

3. Ciągły stres jakiego doświadczamy jest przyczyną chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy. 

Prawda czy fałsz? 

4. Rolę odgrywa kilka czynników, a nie jeden . np Cukrzyca jest typową chorobą wieloczynnikową w 

której kilka czynników musi wystąpić jednoczasowo aby doszło do zachorowania. np predyspozycje 

genetyczne i siedzący tryb życia i nadmiernie kaloryczne pożywienie. 

Prawda czy fałsz? 





Gukoza - Paliwo w 
procesach energetycznych



HOMEOSTASA GLUKOZY

Receptory insulinowe na komórkach mięśni





Sympatyczny
„fight and flight”

Parasympatyczny
„Rest and Digest”

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY I HOMEOSTAZA GLUKOZY



ZŁOTA ZASADA



Filary równowagi

odżywianie aktywność 
fizyczna

kondycja 
psycho-
fizyczna 



Brak aktywności fizycznej - 
czynnik ryzyka cukrzycy

Stały spadek aktywności fizycznej 

populacji USA, coraz mniejsze 

wydatkowanie energii: siedząca 

praca, nieaktywne  spędzanie 

wolnego czasu.

Arche&Blair, 2011 LaMonte et al.,2005 



Aktywność fizyczna 

Wrażliwość na insulinę i 
Homeostaza glukozowa 



Wzrost wrażliwości na insulinę

• Wielokierunkowe działanie na wewnątrzkomórkowe ścieżki 
metaboliczne  

• Nadal nie jest poznany wpływ treningu na aktywność 
podjednostek receptora insuliny IRS-1 i IRS-2. 

• Efekt zwiększonej wrażliwości utrzymuje się do 48 godzin, jeśli 
nie zostaną ponownie podjęte ćwiczenia, nastąpi powrót do 
punktu wyjścia 

• Stwierdzono utrwalony efekt na wzrost aktywności białka 
kinazy AMPK po kilkutygodniowym treningu  

   (niezależnie od kondycji: cukrzyca vs zdrowy)

Sakamoto K., Goodyear L.J., J Appl Physiol, 2002 
Wojtaszewski J.F., J Physiol, 2005

Ile razy w tygodniu ćwiczyć, aby 
doszło do spadku zapotrzebowania na insulinę? 

Co dwa dni.



USTALENIE PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA

                                 Masa ciała [kg] 

       BMI= 
                                    Wzrost [m²] 



INTERPRETACJA WARTOŚCI BMI

WARTOŚĆ BMI INTERPRETACJA

Poniżej  18,5 Niedowaga

18,5-24,5 Prawidłowa masa ciała

25-29,9 Nadwaga

30-34,9 Otyłość I stopnia

35-39,9 Otyłość II stopnia

Powyżej 40 Otyłość III stopnia





Sympatyczny
„fight and flight”

Parasympatyczny
„Rest and Digest”

Równowaga psycho-fizyczna   
 równowaga pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem



CZY TWOJA PIRAMIDA NIE JEST ODWRÓCONA ?



ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

• Monitorowanie swojego samopoczucia: objawy zmęczenia, zaburzenia snu, 

brak apetytu lub jego zmiana. 

• Dodatkowe badania krwi: glikemia na czczo, lipidogram, hormony tarczycy, 

ferrytyna, niektóre parametry z układu krzepnięcia. 

• Kontrolowanie ciśnienia krwi 

• Zachowanie równowagi pomiędzy pracą  aktywnym odpoczynkiem 



Nowoczesne leczenie

                                  
Nowe technologie w leczeniu insuliną -  pompy 
insulinowe 

Systemy do monitorowania glikemii- niezlaeznie od 
metody leczenia 

Nowe leki przeciwcukrzycowe  

                               



Technologie - pompy insulinowe

                                  
Wskazania do pompy insulinowej 
każda osoba wymagająca leczenia insuliną , która 
akceptuje tę form terapii. Możliwość zamiennego 
stosowania pompy i wstrzyknięć. 
W Polsce refundacja pomp do 26 roku życia. Dla 
wszystkich osób refundacja zestawów infuzyjnych.  

                                 





Technologie - pompy insulinowe

                                  
Najważniejsze korzyści z leczenia pompami 
insulinowymi ? 

                                 Znaczna redukcja epizodów ciężkich hipoglikemii



Technologie - systemy do ciagłego monitorowania glikemii

                                  
• Systemy zintegrowane z pompa insulinową 

• Systemy wyposażone w alarmy hipoglikemii 

• Systemy typu Flash- połączenie glukometru z 

ciągłym monitoringiem  

                                 









Sztuczna trzustka w fazie eksperymentalnej



Nowe leki

                                  
• Leki inkretynowe - inteligente stymulowanie  insuliny  

• Leki z grupy SGLT  - wydalanie z organizmu nadmiaru glukozy 

• Kombinowana terapia obydwoma lekami  

• Operacja bariatryczne w przypadku skrajnej otyłości i cukrzycy 

                                 



DOBOWY PROFIL GLIKEMII U ZDROWEJ OSOBY

CGM: Standard day

Statistics
Number of values: 1212 Values above goal (180 mg/dl): 4 Highest value (mg/dl): 186 (24/09/2016 18:41)

Values per day: 86.6 Values within goal (70-180 mg/dl): 1179 Lowest value (mg/dl): Lo (01/10/2016 17:05)
Period average (mg/dl): 106 Values below goal (70 mg/dl): 29 Standard deviation: 22

Patient: Marta Kowalczyk Date interval: 20/09/2016 to 03/10/2016
Patient ID: Number of days: 14
Print date: 06/10/2016

Glucose meters: JGGW194-T2862 Insulin pump: -

Want this report in your EMR? Contact Diasend today! emr@diasend.com Page 1



DOBOWY PROFIL GLIKEMII U OSOBY Z CUKRZYCĄ

CGM: Standard day

Statistics
Number of values: 360 Values above goal (180 mg/dl): 144 Highest value (mg/dl): 429 (26/09/2016 16:15)

Values per day: 25.7 Values within goal (70-180 mg/dl): 206 Lowest value (mg/dl): Lo (28/09/2016 19:18)
Period average (mg/dl): 182 Values below goal (70 mg/dl): 10 Standard deviation: 86

Patient: Lena Kępińska Date interval: 16/09/2016 to 29/09/2016
Patient ID: Number of days: 14
Print date: 06/10/2016

Glucose meters: JGGW158-T0737
20626853 Insulin pump: 41202064

Want this report in your EMR? Contact Diasend today! emr@diasend.com Page 1



Dziękuje za uwagę


