


konsultacja medyczna 
dr hab. Małgorzata Myśliwiec

PORADNIK
MŁODEGO DIABETYKA

Monika Chrzanowski

Diabetyk.indb   1Diabetyk.indb   1 11-05-20   11:4511-05-20   11:45



Drodzy Czytelnicy!

Cukrzyca typu 1 (Diabetes Mellitus Type 1) jest najczęściej spotykaną 
chorobą przewlekłą dotykającą dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
W ostatnich latach w całej Europie obserwuje się wzrost zachorowalno-
ści, a wiedza o cukrzycy typu 1 w Polsce i na świecie jest nadal niewy-
starczająca. Brak informacji na temat tej choroby i słaba świadomość 
społeczna pozostawiają dużo miejsca na domysły, pomyłki, lęki i uprze-
dzenia. Boimy się tego, czego nie znamy. Fundacja CUD powstała z my-
ślą o osobach, które nie wiedzą nic o cukrzycy, a muszą nauczyć się z nią 
żyć. Mamy nadzieję, że Poradnik Młodego Diabetyka dostarczy Państwu 
rzetelnych informacji na temat samej choroby oraz sposobów jej lecze-
nia, a doświadczenia i metody w nim opisane pomogą Państwu w stwo-
rzeniu komfortowej atmosfery wokół dziecka z cukrzycą w domu, szkole 
i przedszkolu.

Monika Chrzanowski – Fundator 
Fundacja CUD Cukrzyca U Dzieci
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Cieszy mnie każda inicjatywa zmierzająca do powiększenia oferty ksią-
żek poruszających zagadnienia związane z leczeniem skutków cukrzycy. 
Radość ta jest tym większa, że dotyczy dzieci i młodzieży zmagających 
się z cukrzycą.
Gratuluję autorce książki – będącej matką dziecka z cukrzycą, znają-
cej doskonale złożoną problematykę związaną z opieką nad dzieckiem 
z cukrzycą – świetnego pomysłu opisania swoich bogatych doświadczeń 
w tym zakresie. Wzbogaca to wartość tej książki i czyni ją gotowym 
kompedium wiedzy dla rodziców i opiekunów na co dzień stykających 
się z  problemem młodego diabetyka w rodzinie.
Jestem przekonany, że Poradnik Młodego Diabetyka pomoże rodzicom 
i opiekunom, a ich małym ,,cukiereczkom” zapewni długoletnie i szczęś-
-liwe życie.
Życzę wszystkim czytelnikom satysfakcji z posługiwania się tą książką 
i odkrywania w niej jak najwięcej tajników dotyczących życia z tą trud-
ną i podstępną chorobą – cukrzycą.

Andrzej Bauman
Prezes Zarządu Głównego 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
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Moi drodzy!

Każdy z nas pamięta dzień, kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy dia-
betykami. Szok, niedowierzanie, wielki stres – bo to przecież choroba 
na całe życie, z którą trzeba nauczyć się żyć. W moim przypadku było 
podobnie. Pojawiały się pytania: dlaczego ja, co teraz zrobię, czy sobie 
poradzę, jak TERAZ będzie wyglądało moje życie? Ale równocześnie po-
jawiła się nadzieja: diagnoza jest jednoznaczna, lek (insulina) jest zna-
ny, dzięki nowoczesnym metodom leczenia i kontroli cukrzycy można 
normalnie żyć, o czym jeszcze kilkanaście lat temu można było tylko 
pomarzyć.

Do mnie przemawiał jeszcze jeden argument – historia Stevena Redgra-
ve’a, legendy wioślarstwa, pięciokrotnego mistrza olimpijskiego, który 
przez ostatnie kilka lat swojej kariery trenował i startował w mistrzo-
stwach mimo cukrzycy. 
„Musiałem spróbować, nie widziałem siebie w innej roli, po prostu nie 
mogłem od razu przestać trenować, za rok miały być igrzyska olimpij-
skie, a ja marzyłem o kwalifi kacji. Jak można się domyślać, początki były 
bardzo trudne, deprymowały mnie wysokie cukry, spadki podczas tre-
ningów i w nocy – wszystko, co wpisane jest w życie diabetyka. Dlatego 
właśnie zwycięstwa cieszyły tak bardzo. Jako mistrz olimpijski i cztero-
krotny mistrz świata mogę z dumą powiedzieć, że to ogromny sukces, 
iż pomimo choroby osiągnąłem tak wiele. Złoty medal, szczególnie ten 
olimpijski, jest znaczący – udowadnia, że cukrzyca nie musi nas ograni-
czać. Ktoś może powiedzieć, że miałem dużo szczęścia: trzeba jednak pa-
miętać, że za wynik odpowiadamy wszyscy – cała osada. Wioślarstwo 
to nie tylko ogromny wysiłek – równie ważna jest technika i „myślenie 
w torze”. Kilka razy podczas badań wydolnościowych osiągałem wyni-
ki, do których nie zbliżyłem się jako zdrowy zawodnik. To mówi więcej 
niż zdobycie medalu – cukrzyca to nie wyrok, to tylko niedobór insuliny, 
z którym można normalnie żyć”.

Diabetyk.indb   5Diabetyk.indb   5 11-05-20   11:4511-05-20   11:45



Konsekwentna praca, wiara we własne siły, dbanie o siebie i możliwie 
najlepsze wyrównanie cukrzycy to środki, które bardzo zbliżają nas do 
osiągnięcia upragnionych celów – kolejnego zdanego egzaminu, awan-
su w pracy, spełnienia jakiegoś marzenia czy udanego występu w za-
wodach sportowych. Wybór należy do Ciebie. Chyba warto spróbować?

Michał Jeliński
mistrz olimpijski w wioślarstwie

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION
WHO, znana w Polsce jako Światowa Organizacja Zdrowia, 
szacuje, że obecnie na całym świecie jest ponad 250 milio-
nów ludzi chorych na cukrzycę, a do roku 2030 ta liczba ma 
się podwoić. W Polsce co roku diagnozuje się około 3 tysięcy 
nowych pacjentów chorych na cukrzycę typu 1. Stanowi około 
12% wszystkich zachorowań i właśnie z powodu alarmujących 
statystyk napływających z Europy Organizacja Narodów Zjed-
noczonych ogłosiła dzień 14 listopada Światowym Dniem Cu-
krzycy oraz mianowała rok 2008 Rokiem Dziecka Chorego na 
cukrzycę typu 1. 
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Według danych epidemiologicznych, na świecie żyje ponad 430 000 
dzieci chorych na cukrzycę typu 1 poniżej 15. roku życia, a każdego roku 
choroba ta jest rozpoznawana u kolejnych 65 000 młodych osób. W Pol-
sce co roku cukrzycę typu 1 rozpoznaje się u ponad 1500 dzieci. Szcze-
gólnie niepokojący jest zaobserwowany w ostatnich latach dynamiczny 
wzrost zachorowań w grupie dzieci najmłodszych. Na obecnym etapie 
wiedzy cukrzyca typu 1 jest chorobą nieuleczalną, a jej leczenie polega 
na terapii insulinowej, ale jest to tylko leczenie substytucyjne. Dlatego 
cukrzyca typu 1 jest chorobą, której nie można skutecznie leczyć bez za-
angażowania pacjenta, rodziny oraz najbliższego otoczenia w proces 
terapii i samoopieki. 
Głównym warunkiem dobrej kontroli cukrzycy i poprawy jakości ży-
cia chorych dzieci jest posiadanie przez pacjenta oraz członków jego 
rodziny jak najlepszej wiedzy i informacji o chorobie, jej przyczynach, 
sposobach leczenia i odżywiania, a także o powikłaniach i zasadach sa-
mokontroli. Leczenie dziecka chorego na cukrzycę typu 1 ma szczególne 
znaczenie, ponieważ powinno być tak prowadzone, aby zapewniało nie 
tylko prawidłowe wyrównanie metaboliczne, pełną sprawność fi zyczną 
i intelektualną, ale równocześnie stwarzało możliwość uczestniczenia we 
wszystkich rodzajach aktywności życiowych na równi z rówieśnikami. 
Realizując ten cel, pacjent z cukrzycą i jego opiekunowie muszą ciągle 
pogłębiać swoją wiedzę o chorobie, regularnie „ucząc się cukrzycy”.
Edukacja chorych na cukrzycę i ich rodzin pozwala na doskonale-
nie umiejętności zarządzania cukrzycą w codziennym życiu. Pewnym 
wkładem w ten proces edukacji może stać się książka Poradnik Młodego 
Diabetyka. Już sam tytuł jednoznacznie określa cel autorki, którym jest 
przekazanie wiedzy osobom chorym na cukrzycę i ich opiekunom, tak 
aby mogli prawidłowo zarządzać chorobą w codziennym życiu. Autor-
ka, będąca matką dziewczynki chorej na cukrzycę typu 1, na podstawie 
własnych doświadczeń i dostępnej literatury diabetologicznej polskiej 
oraz amerykańskiej, w sposób przejrzysty i przystępny omówiła historię 
cukrzycy, istotę choroby, postępowanie w stanach nagłych związanych 
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z jej niewyrównaniem metabolicznym, metody insulinoterapii i sa-
mokontroli oraz odżywiania. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział 
książki poruszający problem obecności dziecka chorego na cukrzycę 
w przedszkolu, szkole oraz w podróży, na wycieczkach, a także rozdział 
opisujący korzystny wpływ wysiłku fi zycznego na uzyskanie lepszego 
wyrównania metabolicznego cukrzycy, jak i stanu psychicznego pacjen-
tów. Autorka daje liczne wskazówki dotyczące postępowania zarówno 
przed rozpoczęciem wysiłku fi zycznego, w trakcie jego trwania, a także 
po jego zakończeniu, tak aby dziecko chore na cukrzycę mogło bezpiecz-
nie uprawiać swój ulubiony sport i czerpać z niego korzyści. 
Dużym walorem książki jest jej układ, który pozwala na osobną analizę 
problemu nurtującego czytelnika w danej sytuacji poprzez przeczytanie 
tylko interesującego go rozdziału. Poradnik Młodego Diabetyka napisa-
ny został z myślą o dzieciach, młodzieży i ich opiekunach, którzy nagle 
znaleźli się na drodze swojego życia pomiędzy dotychczasową stabiliza-
cją  a zmianami, jakie niesie za sobą diagnoza: cukrzyca.
Wyrażam radość, że na polski rynek zostanie wprowadzona książka 
w formie poradnika dla rodziców i ich dzieci chorych na cukrzycę typu 1, 
a autorce książki dziękuję w imieniu wszystkich chorych na cukrzycę za 
przekazanie rzetelnych informacji, wskazówek oraz własnych doświad-
czeń na temat „jak żyć normalnie z cukrzycą”. Bo tak jak autorka książ-
ki napisała: „Nikt nie zrozumie problemu tak jak ktoś, kto sam musiał 
przez to przejść”.

dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec
Oddział Diabetologii Dziecięcej

Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
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KILKA SŁÓW OD AUTORA

Kiedy cukrzyca u dzieci zawitała w progi naszego domu, nie było do-
stępu do żadnych materiałów wspomagających proces edukacyjny przez 
jaki młodzi diabetycy i ich rodzice muszą przejść, zanim będą w stanie 
prawidłowo kontrolować cukrzycę. Samokontrola oparta jest na trzech 
podstawowych aspektach leczenia – insulinoterapii, diecie oraz wysiłku 
fi zycznym. Wszystkie trzy formy leczenia są ze sobą ściśle związane, tak 
więc uzyskanie prawidłowego wyrównania metabolicznego wymaga od 
nowo zdiagnozowanych pacjentów i ich opiekunów odpowiedniej eduka-
cji diabetologicznej. Nauka o cukrzycy nie musi być stresująca i wyczer-
pująca, nie musi również opierać się na dziesiątkach luźnych kartek, które 
ciężko później skatalogować, a jeszcze trudniej z nich korzystać po po-
wrocie do domu. Wszystkie informacje powinny być rzetelne, poukładane 
i łatwe do czytania i zrozumienia, bez zbędnej terminologii medycznej, 
oraz wspomagane kolorowymi ilustracjami. Pamiętajmy, że umysł ro-
dzica w stresie niełatwo przyswaja wiedzę naukową, a nauka za pomocą 
obrazów jest łatwiejsza niż ta z kartek pełnych tekstu. Poradnik Młode-
go Diabetyka napisany jest właśnie z myślą o dzieciach, młodzieży i ich 
opiekunach, którzy znaleźli się na torze kolizyjnym między komfortem 
codzienności i stabilizacji, jakie znali przed zdiagnozowaniem cukrzycy, 
a życiem – nowym, pełnym wyzwań, przed jakim teraz zostali postawieni. 
Życiem z cukrzycą.

Na początek proponuję, żebyście zapoznali się z historią cukrzycy. 
Uważam, że jej podstawowa znajomość jest niezbędna. Dzięki tym infor-
macjom każdy, kto uważa, że przytrafi ła się mu okropna tragedia, z której 
nie ma wyjścia, szybko ujrzy światło w tunelu, a podróż w czasie okaże 
się szeroko uświadamiająca i budująca, nauczy też szacunku dla osiągnięć 
współczesnej medycyny.

Rozdział pierwszy poradnika poświęcony jest podstawowym mechani-
zmom postępowania choroby, jak również zrozumieniem jej komplekso-
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wej natury w relatywnie prosty sposób. Mam nadzieję, że te informacje 
uzupełnią wiedzę nabytą w szpitalu bezpośrednio po rozpoznaniu cho-
roby. Jeśli ktoś rozumie, dlaczego powstały takie a nie inne symptomy, 
czyli pozna ich źródła, będzie mu dużo łatwiej przyswajać dalszą wiedzę 
niezbędną do prawidłowego prowadzenia cukrzycy w warunkach domo-
wych. Wiadomości zebrane w tym, jak również w następnych rozdziałach, 
pochodzą z różnych źródeł. Ja nabywałam wiedzę stopniowo przez prawie 
trzy lata. Zrozumienie i poukładanie sobie wszystkiego też zabiera sporo 
czasu i nie przychodzi od razu, więc i Wy, drodzy czytelnicy, miejcie dla 
siebie dużo wyrozumiałości i cierpliwości. Własne doświadczenia i obser-
wacje, próby i błędy uczą najlepiej i najszybciej. Oczywiście bardzo po-
mocne są rozmowy z lekarzami diabetologami, edukatorami, serfowanie 
po Internecie, czytanie prac naukowych oraz obecność na konferencjach 
naukowych z dziedziny diabetologii. Właśnie z takiej konferencji przy-
wiozłam książkę ATTD 2009 Yearbook Advanced Technologies & Tre-
atments for Diabetes wydaną przez Wiley-Blackwell Publishing, w której 
znalazły się streszczenia prac naukowych i opis najnowszych technologii 
w leczeniu cukrzycy. 

Dr Ewa Pańkowska posiadająca szeroką wiedzę diabetologiczną, na-
pisała jeszcze nie opublikowaną broszurkę dla nauczycieli zatytułowaną 
Informacja dla Nauczycieli oraz poradnik dla rodziców pod tytułem Daw-
kowanie insuliny na posiłek. Obie prace odegrały znaczącą role w roz-
działach o żywieniu przy insulinoterapii, ale przede wszystkim upewniły 
mnie, że wiem, o czym piszę. 

Kiedy moja córka była jeszcze w Centrum Zdrowia Dziecka i przecho-
dziłam nauki dietetyczne, przeliczanie wymienników, miałam z jakiegoś 
powodu wielki problem z prostym równaniem. Pochłaniałam wtedy dzie-
siątki stron prac naukowych nadsyłanych do mnie przez mojego kolegę, 
który pracuje nad lekami dla diabetyków, a nie mogłam wyliczyć proste-
go równania matematycznego potrzebnego do przeliczania WW z opako-
wania produktu. Niesamowite jest, jak umysł w stresie potrafi  zawieść 
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w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Właśnie wtedy narodził się 
pomysł tabel wymiennikowych. Informacje dietetyczne można znaleźć na 
stronach producentów żywności, ale ja używałam do tego trzech książek: 
Liczymy kalorie autorstwa Hanny Kunachowicz, Ireny Nadalnej, Beaty 
Przygody i Krystyny Iwanow, Calorie, Fat & Carbohydrate Counter oraz 
The Calorie King.

Dr Javier Aisenberg z Molly Center for Diabetes przy szpitalu akademii 
medycznej Hackensack Medical Center w Hackensack w New Jersey jest 
lekarzem prowadzącym moją córkę Lisę i dzięki jego wiedzy oraz podej-
ściu do młodego diabetyka nauczyłam się dużo na temat insulinoterapii 
przy użyciu osobistej pompy insulinowej.

Jako że mieszkam też w USA, miałam możliwość przeczytania kilku ksią-
żek poleconych przez dr Aisenberga. Niektóre z nich dzięki Amerykańskiej 
Fundacji Na Rzecz Walki z Cukrzycą (JDRF) rodzice nowo zdiagnozowa-
nych diabetyków dostają bezpłatnie – drugą edycję Diabetes for Dummies, 
czyli Cukrzycy dla bystrzaków autorstwa dr Alana L. Rubina i niesamowi-
tą książeczkę dla dzieci The First Book For Understanding Diabetes, czyli 
Pierwszą Książkę dla Zrozumienia Cukrzycy napisaną przez dr H. Pete-
ra Chase’a opublikowaną dzięki Children’s Diabetes Foundation. Niestety 
obie nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski.

Powrót do szkoły to stresujący moment dla dziecka i dla rodziny. Dużo 
miejsca w poradniku poświęciłam właśnie tym zagadnieniom. Chciałabym, 
aby ten okres przejściowy minął jak najlepiej dla każdego z Was. Szkoła, 
do której wraca dziecko z cukrzycą lub innymi schorzeniami przewlekły-
mi, powinna zadbać o dostęp do serii książeczek One są wśród nas wyda-
nych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej 
i wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda z nich poru-
sza inny problem, ale wszystkie mają wspólny cel, a jest nim wyczulenie 
nauczycieli na choroby przewlekłe często występujące u dzieci i młodzie-
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ży. Zapraszam również na strony internetowe Fundacji CUD Cukrzyca 
U Dzieci (www.fundacjacud.org), skąd można pobrać Medyczny Plan 
Zarządzania Cukrzycą oraz Plan Działania Wobec Ucznia Chorego na 
Cukrzycę. Oba zostały opracowane na podstawie planów Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Diabetologicznego i chronią prawa ucznia przewlekle 
chorego, ale również odpowiednio informują placówki edukacyjne, jak 
postępować z uczniem na co dzień, w różnych sytuacjach specyfi cznych 
dla otoczenia szkolnego oraz co należy robić w nagłych przypadkach. Pliki 
są w formacie PDF gotowym do wydruku i do wypełnienia przez rodziców 
i lekarza prowadzącego oraz do podpisania przez wszystkich zaintereso-
wanych włącznie z dyrekcją szkoły.

Jak można się domyślić, większość informacji zawartych w Poradni-
ku Młodego Diabetyka czytelnik może zdobyć sam. Każdy kto ma dużo 
czasu na poszukiwania, ma możliwości zgromadzenia wielu materiałów 
na temat cukrzycy u dzieci, ale czy o to chodzi? Wydaje mi się, że nie! 
Duża część moich zbiorów jest trudna w lekturze lub zawiera tylko kilka 
pożytecznych informacji, podczas gdy reszta jest bezużyteczna. Nikt nie 
zrozumie problemu tak jak ktoś, kto sam musiał przez to przejść. Moim 
celem jest pomoc Wam wszystkim, świeżo po diagnozie, w oswojeniu się 
z cukrzycą wieku dziecięcego tak, aby nie odebrała Wam radości życia.

Monika Chrzanowski
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Pierwsza wzmianka o cukrzycy pojawiła się w papirusie Ebersa napisanym 
w 1552 r. p.n.e. przez egipskiego lekarza Hesy-Ra. Papirus Ebersa jest jed-
ną z dwóch pierwszych książek medycznych na świecie; drugą jest papirus 
Edwina Smitha z 1600 r. p.n.e. Papirus Ebersa zawiera 108 rozdziałów 
z opisami ówczesnych specjalistów z dziedziny medycyny wewnętrznej 
oraz chirurgii. Wśród nich znajduje się zapis Hesy-Ra o tajemniczej dole-
gliwości, która nosi nazwę choroby „częstego oddawania moczu”. Medyk 
opisuje jej symptomy oraz podaje nazwy i metody przygotowania mikstur 
z ziół jako formy leczenia tej przypadłości.

250 r. p.n.e. – o cukrzycy pisał Arateusz z Kapadocji, lekarz praktykują-
cy za panowania Nerona i Wespazjana. O cukrzycy napisał: „topniejące 
ciało i kości zamieniające się w mocz”. Arateusz nadał chorobie łacińską 
nazwę diabetes, która po grecku znaczy syfon. Zauważył też, że najostrzej-

PODRÓ˚ W CZASIE,
CZYLI HISTORIA CUKRZYCY
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szy jej przypadek ma charakter chroniczny, rzadko dopada mężczyzn, że 
przebieg choroby jest zimny i potliwy, pacjenci nigdy nie przestają wy-
twarzać wody, a częstomocz nasila się i jest ciągły niczym w akwedukcie. 
Arateusz stwierdził, że diabetes trwa długo, ale śmierć przychodzi szybko. 
Najprawdopodobniej opis właśnie symptomy cukrzycy typu 1, która była 
wówczas śmiertelna. 

164 n.e. – grecki medyk Galen z Pergamonu omyłkowo stawia diagno-
zę w przypadku cukrzycy jako przypadłość nerek, a jako „rozwolnienie 
nerek” opisał cukrzycę w swoich pracach Jalinoos, muzułmański autor 
najważniejszych ksiąg medycznych. Połączenie polyurii z cukromoczem 
opisano dopiero w XII wieku. 
W swoich notatkach prominenci medycyny muzułmańskiej Shaikh–Ul–
Rais Bu Ali Ibne Sina oraz Musa Bin Maimoon pozostawili zapisy ob-
serwacji w leczeniu cukrzycy, opisując nawet symptomy ran otwartych, 
sugerując gangrenę oraz dysfunkcji u mężczyzn, nawiązując do proble-
mów krążenia. Ponieważ u około dwudziestu pacjentów zaobserwowano 
wówczas słodki mocz, muzułmańscy lekarze uważali, że jest on najpraw-
dopodobniej spowodowany słodkimi wodami Nilu i gorączką nerek. 

1425 – dopiero w tym roku nazwa cukrzyca została użyta po raz pierwszy 
w języku angielskim jako diabete. 

1635 – Phillipus Aureolus Paracelsus, szwajcarski lekarz i chirurg, po 
raz pierwszy uznał cukrzycę jako groźną chroniczną przypadłość charak-
teryzującą się oddawaniem moczu z dziwną substancją, po wyschnięciu 
pozostawiającą biały pył, którym jego zdaniem była sól.

1674 – profesor Thomas Willis z Uniwersytetu w Oksfordzie jako pierw-
szy odkrył cukier w moczu pacjenta chorego na cukrzycę. Mimo że istnie-
ją wcześniejsze opisy tego zjawiska, Willis jako pierwszy zidentyfi kował 
słodkość moczu jako symptom, którego przyczyną jest cukier. Jednak 
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identyfi kacja glukozy odbędzie się wiele lat później. Willis nazywał cu-
krzycę „diabłem siusiania” i zanotował, że mocz chorego ma słodki, mio-
dowy smak i że jest to choroba krwi, a nie nerek, oświadczając, że słodkość 
najpierw jest wyczuwalna we krwi, a dopiero później w moczu. W tym 
samym czasie Thomas Sydenham spekulował, że diabetes jest systema-
tyczną chorobą zaczynającą się we krwi. 

1682 – Johann Conrad Brunner był bardzo blisko połączenia cukrzy-
cy z chorą trzustką, kiedy to zaobserwował, że po częściowej amputacji 
trzustki u psa, zwierzę zaczęło bardzo dużo pić i niewspółmiernie często 
oddawać mocz.

1776 – eksperymenty przeprowadzane przez angielskiego lekarza Mat-
thew Dobsona potwierdziły obecność cukru w moczu i we krwi pacjen-
tów chorych na cukrzycę. Wtedy to cukrzycę uznano za chorobę, a nie 
rzadką przypadłość. Dobson odparował litr moczu, ujawniając kryształki 
na dnie naczynia i potwierdzając obecność cukru jako materiału pomoc-
nego w późniejszych diagnozach cukrzycy. Dobson napisał: pozostały 
kryształowe cząsteczki, łamały się łatwo w palcach; pachniały słodko 
jak brązowy cukier i nie mogły być od niego odróżnione poza tym, że 
ich słodkość dawała lekki chłód na podniebieniu. Jego opis sugeruje, że 
uczony osobiście posmakował odparowany osad.

1788 – skojarzono cukrzycę z trzustką; THOMAS CAWLEY opisał, że cu-
krzyca może mieć następstwa, a są nimi uszkodzenia trzustki takie jak 
„zwapnienia”. Dwadzieścia lat po Dobsonie Matthew Baillie stwierdził, że 
początek choroby może mieć miejsce we krwi, gdzie nadprodukcja słod-
kiej substancji mobilizuje nerki do ciężkiej pracy. 

1797 – szkocki chirurg John Rollo opracował pierwszą terapię w leczeniu 
cukrzycy, a była nią dieta bezwęglowodanowa oparta na tłuszczu i białku. 
Rollo twierdził, że diabetes to schorzenie o podłożu trawiennym, w któ-
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rym substancje warzywne zawierające cukry, nazywane wtedy sacharyną, 
przyczyniają się do ciężkiej choroby żołądka. Sugerował, że chylus (płyn 
w jelicie cienkim) nie formuje się prawidłowo, co sprawia, że nerki usuwa-
ją cukier z warzyw jako ciało obce i zmieniają krew w słodką. Dodatkowo 
dzięki niemu odizolowano jeden z symptomów cukrzycy u dzieci jakim 
jest zapach acetonu z ust i to on dodał cukrzycy końcówkę mellitus, co 
miało ją odróżniać od podobnej choroby, w której nie zaobserwowano cu-
kromoczu. William Prout opisywał, że przyczynami cukrzycy są najpraw-
dopodobniej zimno, reumatyzm i picie zimnych napojów przy rozgrzaniu 
oraz mentalny stan pobudzenia i zaniepokojenia. Prout pierwszy rozpo-
znał śpiączkę cukrzycową jako skutek tej choroby.

1869 – niemiecki student Paul Langerhans odkrył wysepki na trzust-
ce, ale nie był w stanie ustalić ich funkcji w organizmie i dopiero w 1893 
roku jego następca Edouard Laguesse zasugerował, że wysepki komó-
rek mogą być tkanką endokrynologiczną trzustki i nazwał je wysepkami 
Langerhansa.

1871 – francuski naukowiec Apollinaire Bouchardat zauważył, że symp-
tomy cukromoczu znikają u jego pacjentów pod wpływem braku zasobów 
pożywienia podczas oblężenia Paryża w trakcie trwania wojny francusko-
-pruskiej i indywidualnie opracowuje dietę jako formę leczenia choroby. 
Ten rodzaj diety z limitowaną ilością węglowodanów będzie służyć jako 
podstawa leczenia diabetes mellitus przez wiele kolejnych lat. 
Claude Bernard odkrył, że wątroba produkuje substancję kontrolującą po-
ziom cukru we krwi. W 1875 roku odizolował pudrową w konsystencji we-
wnętrzną wydzielinę z wątroby, którą nazwał Glucagen. Ta obserwacja 
utwierdziła go w przekonaniu, że wątroba pełni podstawową rolę w cukrzycy.

1876, maj – w Indianapolis w stanie Indiana w USA pułkownik Eli Lilly 
zakłada fi rmę farmaceutyczną Eli Lily. Była to pierwsza fi rma farmakolo-
giczna w USA.
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1883 – Moses Barron podsumował związek między wysepkami Langer-
hansa a cukrzycą. Jego zdaniem wyspy Langerhansa produkują hormon, 
który przedostaje się bezpośrednio do krwi lub do węzłów chłonnych 
i kontroluje metabolizm węglowodanów. Hormon ten jest formą wydzie-
liny z trzustki.

1889 – Oskar Minkowski i Józef von Mering z Uniwersytetu w Strasbur-
gu demonstrują, jak usunięcie trzustki u psa wywołuje u niego śmiertelną 
w skutkach cukrzycę, potwierdzając teorię Brunnera sprzed ponad dwu-
stu lat i udowadniają ważną rolę tego organu w organizmie istot żywych.

1901 – Eugene Undsay Opie opracowuje patologię cukrzycy i dochodzi 
do wniosku, że diabetes mellitus jest wywołana stanem zapalnym takiego 
stopnia, że wysepki Langerhansa zostają okaleczone albo zniszczone. 

1908 – Georg L. Zuelzer wraz z kolegą Nicolasem Paulesco sporządzi-
li silny ekstrakt z trzustki na trzynaście lat przed rokiem 1921, a w 1909 
roku Jean De Meyer nazwał ten ekstrakt insuliną, od łacińskiego słowa 
insula – wyspa. Ten życiodajny hormon w tym czasie istniał tylko w jego 
marzeniach.

1916, grudzieƒ – bostoński patolog Elliott Joslin wydał książkę Leczenie 
Cukrzycy (The Treatment of Diabetes Mellitus). W swoich raportach profe-
sor zanotował, że śmiertelność w 1916 roku jest o około 20% niższa niż w 1915 
roku, a powodem jest wprowadzenie pacjentom głodówek i nakaz zwiększo-
nej aktywności fi zycznej. Eliott Joslin ma wielkie zasługi dla diabetologii. 
W Bostonie mieści się ośrodek badawczy i szpital dziecięcy jego imienia.

1920 – Banting przeprowadza się do Toronto, gdzie wraz ze studentem 
medycyny Charlesem Bestem przez następny rok pracuje nad ekstrakta-
mi, które wstrzykuje psom diabetykom po tym, jak zwierzęta dostały cu-
krzycy po usunięciu trzustki.
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1921 – nastąpił prawdziwy przełom w leczeniu cukrzycy. Studenci medy-
cyny Frederick Banting i Charles Best wraz z pomocą profesora Jamesa 
MacLeoda – eksperta w dziedzinie fi zjologii i specjalisty w metabolizmie 
węglowodanów – wspólnie dokonali cudu, odizolowali i skutecznie wy-
dobyli insulinę z psiej trzustki. W swojej pracy Wewnętrzna wydzieli-
na trzustki (ang. The internal secretion of the pancreas) autorzy opisali 
przebieg swoich badań i stwierdzili, że dzięki iniekcji owej wydzieliny są 
w stanie odwrócić zmiany metaboliczne u wielu zwierzęcych pacjentów 
z cukrzycą. Po wielokrotnych próbach okazało się, że obecność cukru we 
krwi i w moczu zwierząt ewidentnie zmniejszała się, potwierdzając tezę, 
że wydzielina, jaką im wstrzykują, musi zawierać ekstrakty z wysepek 
Langerhansa. Dodatkowo odkrywają duże zasoby hormonu w trzustkach 
krowich płodów, udostępniając sobie w ten sposób nieograniczone ilo-
ści insuliny do dalszych badań. Best i Banting sprzedają prawa do nowe-
go leku swojemu uniwersytetowi za dolara z zastrzeżeniem, że nie będą 
w przyszłości pobierali żadnych tantiem ze sprzedaży nowego leku.

1922 – ten rok stanowi przełom w historii insulinoterapii – 14-letni Le-
onard Thombson jest pierwszym ludzkim pacjentem, który otrzymał za-
strzyk z nową insuliną. Leonard żył z cukrzycą typu 1 kolejne trzynaście 
lat, zanim zginął w wypadku samochodowym. 

1922, maj – po raz pierwszy publicznie użyto słowa insulina zamiast eks-
trakt z trzustki, a rezultaty, jakie przyniosły badania Bantinga i jego ze-
społu w Toronto, uznano za największy wyczyn nowoczesnej medycyny.

1922, sierpieƒ – Best i Banting rozpoczęli insulinoterapię pięcioletniego 
Teddy’ego Rydera, który ważył tylko dziesięć kilogramów. Teddy dosta-
wał tylko jeden zastrzyk dziennie, ale szybko zaczął przybierać na wadze. 
Pan Ryder powrócił do Toronto w 1990 roku, aby oddać hołd lekarzom 
podczas wernisażu ku czci Charlesa Besta. Był on wtedy najstarszym ży-
jącym dzieckiem ojców insuliny. Również w sierpniu 1922 roku 13-letnia 
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córka sekretarza stanu w USA przyjechała do Toronto, aby poddać się no-
woczesnym metodom leczenia cukrzycy u dzieci. Elizabeth Evans Hughes 
ważyła tylko 22 kilogramy i miała trudności z chodzeniem. Terapia insu-
linowa dała natychmiastowe efekty. Elizabeth przeżyła 73 lata. 

1923, paêdziernik – Banting i MacLeod otrzymali Nagrodę Nobla. Decy-
zja o przyznaniu jej Jamesowi MacLeodowi zamiast Charlesowi Bestowi 
wzbudziła duże kontrowersje. Banting podzielił się swoją częścią z Be-
stem, a MacLeod z kolegą Collipem. W tym samym roku insulina trafi ła 
do aptek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dzięki fi rmie Eli Lilly, któ-
ra rozpoczęła produkcję insuliny o nazwie rynkowej Letin Insulin.

1925 – pojawiły się paski do badania moczu nadające się do użytku do-
mowego. W tym samym roku pracę rozpoczyna Nordisk Insulinlabo-
ratorium. Bracia Herald i Trovald Pedersen rozpoczęli w Kopenhadze  
produkcję insuliny o nazwie Insulin Novo, ktora osiągnęła olbrzymi suk-
ces i była eksportowana do kilkudziesięciu krajów. 

1936 – po serii badań, Harold Himsworth z Uniwersytetu Medycznego 
w Londynie odkrywa, że istnieją dwa rodzaje cukrzycy różniące się to-
lerancją na hormon insuliny. Jego odkrycie doprowadzi do rozróżnienia 
choroby na cukrzycę typu 1 i typu 2.

1936 – Hans Christian Hagedorn, założyciel fi rmy Novo Nordisk, odkry-
wa, że dodanie protaminy do insuliny przedłuża jej działanie. 

1944 – zostaje oddana do użytku pierwsza strzykawka insulinówka, co 
ułatwiło pacjentom dawkowanie insuliny. I choć była ze stali i szkła, miała 
duży plus – dawkowanie insuliny stało się bezpieczniejsze. 

1946 – fi rma Nordisk opracowuje neutralną insulinę o przedłużonym 
czasie działania. 
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1949 – Charles Best zakłada Stowarzyszenie Diabetyków w Kanadzie.

1951 – naukowcy i lekarze Lawrence i Bornstein mierzą stężenie insuliny 
we krwi pacjentów chorych na cukrzycę i notują zasadnicze różnice w wy-
nikach tych pomiarów. Starsi pacjenci, którzy są grubi, mają znaczne ilości 
hormonu we krwi, natomiast u dzieci i młodzieży uczeni nie są w stanie 
odnotować obecności hormonu insuliny. Mimo tego, dopiero w roku 1959 
formalnie uznano, że istnieją dwa rodzaje cukrzycy – cukrzyca wieku doj-
rzałego – typu 2 i cukrzyca u dzieci, znana jako cukrzyca typu 1.

1953 – Novo dopuszcza do sprzedaży insulinę Lente – długo działającą 
zawiesinę insuliny i cynku. 

1961 – fi rma Becton Dickingson wyprodukowała pierwszą jednorazową 
strzykawkę dla pacjentów z cukrzycą.

1964 – udoskonalono pierwsze paski do domowego badania stężenia glu-
kozy w moczu. Paski zmieniały kolor z niebieskiego na pomarańczowy, 
kiedy cukier był obecny, ale nie pokazywały poziomu stężenia.

1966 – dokonano pierwszej na świecie transplantacji trzustki u człowie-
ka. W latach 60. doktor Arnold Kadish z Los Angeles skonstruował pro-
totyp osobistej pompy insulinowej. Ten aparatus wielkością przypominał 
zbiorniki na tlen w plecaku. Pompa robiła pomiary glikemii i dozowała 
insulinę, jednak problemem była jej wielkość i trudności w obsłudze.

1970 – opracowano pierwszy glukometr fi rmy Ames. 

1971, wrzesieƒ – Anton Hubert Clemens otrzymał pierwszy patent za 
swój prototyp przenośnego glukometru, a doktor Richard K. Bernstein 
jako pierwszy diabetyk insulinozależny używa owego glukometru w domu 
i pisze pracę naukową na ten temat.
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1976 – opracowano nową metodę badania kontroli glikemicznej u pa-
cjentów z cukrzycą, jest nią badanie hemoglobiny glikowanej. Badanie 
AC pozwala na precyzyjny wgląd w średnie poziomy cukrów u pacjentów 
z ostatnich trzech miesięcy. 
Pod koniec lat 70. przedstawiono pierwsze pompy insulinowe, które 
wyglądały jak duża niebieska cegła i taką nosiły nazwę. Pompy od razu 
wzbudziły zainteresowanie wśród lekarzy, bo potencjalnie mogły wyeli-
minować strzykawki. Choć technologia była ciekawa, pierwszy komer-
cyjny egzemplarz miał zbyt niedopracowane dozowanie, aby bezpiecznie 
prowadzić insulinoterapię.

1980 – ośmioletni Scott Lowns z Kanady jako pierwszy był podłączony 
do osobistej pompy insulinowej w fazie badań klinicznych urządzenia. 
Dziecko radziło sobie całkiem dobrze, choć wkłucia były bardzo prymityw-
ne i powodowały ciągłe stany zapalne, a samo urządzenie miało limitacje 
w dawkowaniu, ponieważ była to pompa przeznaczona i wykorzystywana 
w chemioterapii.

1982 – ten rok przeszedł do historii fi rmy Eli Lily. Wtedy insulinowy ma-
gnat opracował pierwszą biosyntetyczną ludzką insulinę o nazwie Humu-
lin. Miała identyczną strukturę co insulina produkowana przez zdrową 
trzustkę człowieka i co najważniejsze mogła być produkowana na wielką 
skalę. Prawie równorzędnie fi rma Novo ruszyła z produkcją insuliny iden-
tycznej jak ta produkowana przez człowieka, ale wydobywanej z trzustki 
świni. Świńska insulina była następnie genetyczne modyfi kowana i po-
przez zaszczepienie jej pewną bakterią zmieniała się w identyczną jak 
ludzka.

1983 – na rynek trafi a glukometr Refl olux, nazwany później Accu–Chek, 
pozwalający wszystkim diabetykom na monitorowanie glikemii we wła-
snym domu.
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1985 – na rynek trafi a NovoPen – automatyczny wstrzykiwacz insuli-
ny fi rmy Novo. Zamiast długich igieł wstrzykiwacz miał krótkie ostrza, 
idealne dla dzieci i młodzieży. Dozowanie było możliwe dzięki pokrętłu 
z wyraźnymi odstępami między każdą jednostką insuliny – ta prosta tech-
nologia wyeliminowała błędy w dawkowaniu i chroniła pacjentów przed 
niebezpiecznymi niedocukrzeniami.

1989, lipiec – królowa Elżbieta zapaliła znicz nadziei w domu Bantin-
ga w Ontario. Będzie się palił przez całą dobę do dnia, w którym zostanie 
wynaleziona skuteczna metoda wyleczenia cukrzycy. Nordisk Insulinlabo-
ratorium, Fundacja Novo i Fundacja Nordisk Insulin połączyły się w Fun-
dację Novo Nordisk. Celem fuzji było zagwarantowanie stabilności grupie 
Novo oraz prowadzenie i wspomaganie dalszych badań naukowych.

1996 – zostaje dopuszczony do sprzedaży pierwszy analog insuliny o na-
zwie Humalog fi rmy Eli Lily. 

1999 – zostaje dopuszczona do sprzedaży pierwsza dla Novo Nordisk 
nowoczesna insulina NovoRapid – NovoLog. Jest zaprojektowana w taki 
sposób, aby lepiej odtwarzała naturalne zmiany, jakie zachodzą w ludz-
kim organizmie pod wpływem insuliny wydzielanej ze zdrowej trzustki.

2000 – w kanadyjskim mieście Alberta zespół naukowy przedstawił wyni-
ki badań klinicznych nad przeszczepem komórek beta trzustki. U sześciu 
pacjentów organizm wznowił produkcję insuliny i wszyscy przez rok od 
transplantacji żyli bez insulinoterapii. Choć wstępne badania były bardzo 
obiecujące, wszyscy musieli przyjmować leki immunosupresyjne, naraża-
jąc swój system odpornościowy na inne schorzenia.

2002 – Novo Nordisk wprowadza na rynek nowy produkt – NovoMix 30
 – insulinę o podwójnym czasie działania, a w 2004 Levemir – długo dzia-
łający analog insuliny. 
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2007 – w Brazylii piętnaścioro nowo zdiagnozowanych dzieci zostało 
poddanych nowatorskiej metodzie leczenia komórkami macierzystymi. 
Komórki wygenerowano ze szpiku pochodzącego od pacjentów, następ-
nie zaprogramowano je w taki sposób, aby utworzyły nowe komórki beta 
trzustki. Dzieci były poddane chemioterapii, aby w ich organizmach zu-
pełnie wyeliminować barierę odpornościową, następnie wykonano trans-
fuzję nowych komórek macierzystych i zresetowano ponownie system 
immunologiczny. Trzynastu z piętnastu młodych diabetyków rozpoczęło 
własną produkcję insuliny. Chociaż dokonał się wielki przełom, to metoda 
przeszczepu komórek macierzystych nie jest doskonała. Cała procedura 
jest bardzo inwazyjna i wyjątkowo niebezpieczna, bo młody pacjent na-
rażony jest na wiele powikłań. Obecnie prowadzone są dalsze badania, 
a inicjatorzy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, że z czasem dokonają 
perfekcyjnego przeprogramowania immunologicznego u chorego na cu-
krzycę dziecka. Dążą oni bowiem do zatrzymania procesu autoimmuno-
logicznego przeciw komórkom beta trzustki, który jest odpowiedzialny za 
cukrzycę typu 1 i przywrócenia ich normalnego funkcjonowania. 

2007, paêdziernik – rozpoczęła działalność Fundacja CUD Cukrzy-
ca U Dzieci, pierwsza fundacja poświęcona tylko młodym diabetykom. 
Fundacja CUD zarejestrowana jest również jako Polish Juvenile Diabetes 
Foundation i ma pomóc nowo zdiagnozowanym dzieciom i ich rodzinom.

Na całym świecie zespoły badawcze pracują nad urządzeniami wspo-
magającymi leczenie cukrzycy i prawidłową samokontrolę. Trwają prace 
nad programem sztucznej trzustki, czyli pompy insulinowej z zamknię-
tym obiegiem, która będzie w stanie częściowo myśleć za dziecko i sa-
moistnie w miarę potrzeby dozować insulinę. Będzie to możliwe dzięki 
komunikacji, najprawdopodobniej technologią blue tooth między całodo-
bowym systemem pomiarów glikemii podłączonym poprzez dodatkowe 
wkłucie do pacjenta i samej pompy. 

Insulina z plasterka? To możliwe. Plaster z insuliną jest pod czułym 
okiem jego konstruktorów. Sprawdzane są jego możliwości i niedoskona-
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łości, bo w założeniu ma wyeliminować zastrzyki. Czy to się uda? Tego 
dziś jeszcze nie wiadomo. 

Trwają również prace nad szybko działającym analogiem insuliny, 
która wykazuje się bardzo szybkim szczytowaniem i relatywnie krótkim 
okresem działania, trwającym tylko 90 minut, co jest jej pozytywną cechą. 
Krótki okres działania minimalizuje nawarstwianie się ewentualnych bo-
lusów, minimalizując w ten sposób ryzyko niedocukrzenia spowodowane-
go zbyt dużym stężeniem insuliny w organizmie diabetyka.

Insulina w aerozolu do wdychania przez nos miała już swoje pięć mi-
nut na rynku, ale okazała się niedoskonała, bo źle wpływała na płuca. Ba-
dania nad usprawnieniem tej technologii trwają. 

Ku końcowi zmierzają prace nad pasem noszonym przez śpiącego dia-
betyka podczas hipoglikemii nocnych. Pas z kilku źródeł pobiera dane 
o zmianach temperatury ciała, nawodnieniu, sygnałach elektromagne-
tycznych i neurologicznych podczas ataku hipoglikemii i następnie poka-
zuje wyniki. Transmiter przesyła dane, odbiornik je potwierdza i w razie 
potrzeby sygnałem dźwiękowym budzi śpiącego lub jego rodzinę. 

Lekarze poszukują przyczyny wywołania procesu autoimmunologicz-
nego na komórki beta trzustki. Mają nadzieję, że już wkrótce będą mogli 
mu przeciwdziałać, na przykład szczepionką na cukrzycę. Szczepionka 
jest jednym z priorytetów, bo potencjalnie może doprowadzić do zupeł-
nego wyleczenia cukrzycy u dzieci, jak również do skutecznej eliminacji 
przyszłych zachorowań. Prace nad jej wynalezieniem trwają w każdym 
zakątku kuli ziemskiej.
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Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki 
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