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1 WPROWADZENIE 

Cukrzyca stanowi grupę zaburzeń metabolicz-
nych, które łączy występowanie przewlekle 
podwyższonego poziomu glukozy we krwi, 
związanego z bezwzględnym lub względnym 
niedoborem insuliny. Cukrzyca typu 1 jest cho-
robą zapalną o podłożu autoimmunologicznym, 
charakteryzującą się wybiórczym niszczeniem 
komórek beta wysp trzustkowych u predyspo-
nowanych genetycznie osób. Schorzenie to 
może wystąpić w każdym wieku, najczęściej 
jednak dotyczy dzieci i młodych dorosłych.  

Dzięki odkryciu insuliny i jej zastosowaniu 
w 1922 roku u człowieka, przebieg i znaczenie 
kliniczne tej jednostki chorobowej zmieniło się 
radykalnie. Ze schorzenia prowadzącego do 
szybkiego wyniszczenia i śmierci cukrzyca typu 
1 stała się chorobą przewlekłą, wymagającą 
stałego leczenia insuliną i systematycznej samo-
kontroli, jednak nadal obarczoną ryzykiem 
ostrych i przewlekłych powikłań. 

Zapadalność na cukrzycę typu 1 w skali 
świata wzrasta systematycznie o około 2-5% 
rocznie. Z drugiej strony postęp w zakresie diag-
nostyki i leczenia cukrzycy typu 1 zaowocował 
znacznym wydłużeniem czasu życia tej grupy 
osób. Stał się on porównywalny do obserwo-
wanego u ich zdrowych rówieśników. Zwięk-
szenie wskaźników chorobowości wiąże się ze 
wzrostem znaczenia problemów klinicznych 
i społecznych, związanych z przewlekłymi po-
wikłaniami cukrzycy typu 1. Dlatego też zapo-
bieganie im jest jednym z zasadniczych celów 
leczenia i istotnym kryterium oceny przydat-
ności nowych metod postępowania. 

W leczeniu osób z cukrzycą typu 1, oprócz 
substytucji insuliny, istotne znaczenie ma mody-
fikacja stylu życia, edukacja, a także zapewnie-
nie wsparcia psychologicznego. 

Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak: 
leczenie kwasicy cukrzycowej i postępowanie 
okołooperacyjne, które wymagają stosowania 
dożylnego wlewu insuliny krótkodziałającej, 
w leczeniu przewlekłym hormon ten podawany 
jest podskórnie. Istnieje kilka podstawowych 
metod leczenia insuliną, różniących się rodza-
jem stosowanych preparatów, liczbą wstrzyk-
nięć w ciągu doby, częstością wymaganej samo-
kontroli glikemii, jak również skutecznością.  

Zalecana od 1993 roku w terapii cukrzycy 
typu 1 metoda intensywnej czynnościowej insu-
linoterapii stwarza warunki do najlepszego 
odwzorowania dobowego rytmu wydzielania 
insuliny. Umożliwia też elastyczne dostosowa-
nie sposobu leczenia do normalnej aktywności 
pacjenta. Insulina egzogenna wykorzystywana 
w tym modelu terapii pokrywa zarówno zapo-
trzebowanie podstawowe, jak i związane 
z przyjmowaniem posiłków. Pozwala również 
na korektę ewentualnych epizodów hipergli-
kemii. Dobowa dawka insuliny dzielona jest na 
dawkę „bazową”, zastępującą podstawową sek-
recję insuliny, oraz na obliczane przez pacjenta 
dawki okołoposiłkowe, imitujące sekrecję hor-
monu fizjologicznie stymulowaną przez bodziec 
pokarmowy. 

Celem postępowania terapeutycznego w cuk-
rzycy jest zapobieganie rozwojowi ostrych 
i przewlekłych powikłań schorzenia, przy rów-
noczesnym zapewnieniu jak najlepszej jakości 
życia. Wśród przewlekłych powikłań cukrzycy 
wyróżnia się zmiany o charakterze mikro- 
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i makroangiopatii. Pierwsze, dotyczące małych 
naczyń i obszaru mikrokrążenia obejmują nefro-
patię, retinopatię i neuropatię cukrzycową. Dru-
gie ujawniają się klinicznie w postaci choroby 
niedokrwiennej serca, choroby naczyń mózgo-
wych oraz miażdżycy tętnic kończyn dolnych. 
W zapobieganiu przewlekłym powikłaniom 
cukrzycy zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
dobrego wyrównania metabolicznego. Obejmuje 
ono kontrolę glikemii, parametrów gospodarki 
lipidowej, ciśnienia tętniczego, a także masy 
ciała. 

U części pacjentów z cukrzycą typu 1, w krót-
kim czasie po rozpoczęciu insulinoterapii, wy-
raźnie zmniejsza się zapotrzebowanie na egzo-
genną insulinę. Czas trwania tego zjawiska, 
nazywanego okresem częściowej remisji, jest 
zmienny i wynosi od kilku tygodni do kilku lat 
[6]. Przyczyny jego powstawania nie zostały 
dotąd w pełni wyjaśnione. Sugeruje się, że 
zasadnicze znaczenie w patomechanizmach pro-
wadzących do klinicznej remisji cukrzycy typu 1 
ma zmniejszenie toksycznego wpływu hiper-
glikemii na komórki beta za pomocą skutecznej 
insulinoterapii. Ograniczenie zjawiska gluko-
toksyczności może bowiem poprawić czynność 
wydzielniczą tych komórek i zmniejszyć skalę 
ich apoptozy. Zwiększa się również w tych 
warunkach wrażliwość tkanek docelowych na 
działanie insuliny.  

Znaczenie wystąpienia i długości okresu re-
misji wydaje się być klinicznie istotne. Okazuje 
się bowiem, że przedłużona, zachowana nawet 
w niewielkim stopniu sekrecja insuliny związa-
na jest zarówno z lepszym długoterminowym 
wyrównaniem metabolicznym schorzenia, jak 
również z mniejszą częstością występowania 
powikłań o charakterze mikroangiopatii cukrzy-
cowej [10]. U osób z zachowanym resztkowym 
wydzielaniem insuliny występuje też mniejsze 
ryzyko cukrzycowej kwasicy ketonowej, a także 
rzadsze epizody hipoglikemii [1]. Być może jest 
to następstwem utrzymywania powiązań czyn-
ności wydzielniczych komórek alfa i beta wysp 
Langerhansa. Nie bez znaczenia jest także fakt, 
że dłuższy okres remisji wpływa korzystnie na 
jakość życia pacjentów i bardziej stabilny prze-
bieg cukrzycy. Mniejsza jest w tym okresie licz-
ba iniekcji insuliny w ciągu doby, niższe ryzyko 
hipoglikemii oraz większa łatwość utrzymania 
prawidłowego wyrównania metabolicznego. 

Sugerowany wcześniej wpływ remisji cukrzy-
cy na późniejszy przebieg schorzenia stał się 

przyczyną poszukiwania czynników wpływa-
jących na długość remisji choroby, a tym samym 
na odległe losy osób z cukrzycą typu 1. 

2 CEL PRACY 

Z uwagi na oddziaływanie czynników patofizjo-
logicznych i środowiskowych na przebieg cukr-
zycy typu 1 postanowiono ustalić ich wpływ na 
wystąpienie i długość okresu częściowej remisji 
choroby. Przeprowadzone badania mają umożli-
wić uzyskanie odpowiedzi na następujące 
pytania: 
1 Czy istnieje związek pomiędzy wybranymi 

danymi klinicznymi i elementami stylu życia 
a wystąpieniem i długością okresu remisji 
klinicznej u chorych z cukrzycą typu 1? 

2 Czy istnieje powiązanie pomiędzy nasileniem 
dekompensacji metabolicznej, stwierdzanej 
przy rozpoznaniu cukrzycy, oraz wartościami 
wybranych parametrów biochemicznych 
i immunologicznych, a wystąpieniem i dłu-
gością okresu remisji klinicznej u chorych 
z cukrzycą typu 1? 

3 MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

Do badania włączono 197 kolejnych osób 
(w tym 133 mężczyzn i 64 kobiety) hospitalizo-
wanych z powodu noworozpoznanej cukrzycy 
typu 1 w Klinice Chorób Wewnętrznych i Dia-
betologii.  

Kryteria włączenia stanowiły:  
1 Nowe rozpoznanie cukrzycy typu 1, zgodnie 

z kryteriami ADA (American Diabetes Asso-
ciation) 1997, 

2 Wiek 16–35 lat, 
3 Zgoda pacjenta na udział w badaniu. 

Wszyscy chorzy podczas pobytu w Klinice, 
a także w późniejszym okresie, leczeni byli 
metodą intensywnej czynnościowej insulino-
terapii, ze stosowaniem wielokrotnych wstrzyk-
nięć insuliny. Z badań wykluczono 12 osób 
z powodu niepewnej typologii cukrzycy (4 oso-
by), wykładników uszkodzenia wątroby (2 oso-
by), leczenia przed hospitalizacją doustnymi 
lekami przeciwhiperglikemicznymi (3 osoby) 
oraz leczenia przed hospitalizacją insulinote-
rapią konwencjonalną: (3 osoby). 

Obserwacją prospektywną objęto 185 pac-
jentów z typem 1 cukrzycy, spośród których 
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z powodu utraty kontaktu wykluczono dalszych 
19 osób. Ostatecznie do analizy włączono 166 
pacjentów. 

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu 
zostały poinformowane o jego celu i wyraziły na 
nie zgodę. Program pracy przedstawiono Ko-
misji Bioetycznej przy Akademii Medycznej 
(obecnie Uniwersytet Medyczny) im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu i uzyskano zgodę 
na jej przeprowadzenie.  

Podczas pierwszej hospitalizacji przeprowa-
dzono wstępną analizę, obejmującą ocenę czyn-
ników modyfikujących przebieg choroby (wy-
wiad od pacjenta, analiza dokumentacji 
medycznej z czasu hospitalizacji, dane kliniczne 
i antropometryczne, wybrane parametry labora-
toryjne). Analizę wstępną przeprowadzano 
w średnim (±SD) czasie 4±9 dni od momentu 
rozpoznania cukrzycy (mediana: 0, zakres: 0–32 
dni). Dane dotyczące przebiegu choroby groma-
dzono podczas kontrolnych wizyt pacjentów 
w Poradni Diabetologicznej (odbywanych co 3 
miesiące) oraz telefonicznie. Obejmowały one: 
 wywiad dotyczący potencjalnych czynników 

modyfikujących przebieg choroby, 
 wywiad dotyczący stosowanej dawki egzo-

gennej insuliny i ilości spożywanych węglo-
wodanów, 

 analizę wybranych parametrów laboratoryj-
nych (wartość hemoglobiny glikowanej – 
HbA1c, stężenie peptydu C w surowicy, war-
tości glikemii w zeszytach samokontroli 
pacjentów), 

 rejestrację wystąpienia i zakończenia okresu 
remisji. 

3.1 Definicja okresu remisji cukrzycy typu 1 

Remisję cukrzycy typu 1 definiowano jako czas, 
w którym: 
 wartość HbA1c <6,5 % oraz 
 dawka egzogennej insuliny <0,3 j/24 godz. 

oraz 
 stężenie peptydu C w surowicy >0,5 ng/ml. 

Ponieważ na wartość HbA1c ma wpływ gli-
kemia w czasie około 100 dni poprzedzających 
pomiar, użyteczność tego parametru do oceny 
wyrównania metabolicznego w początkowym 
okresie leczenia cukrzycy jest ograniczona. 
Obecność remisji oceniano więc po upływie 3 
miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Z tego po-
wodu pacjenci, u których wartości glikemii 

i sekrecja insuliny typowe dla remisji występo-
wały jedynie przed upływem trzeciego miesiąca 
choroby, byli klasyfikowani jako osoby bez 
remisji cukrzycy. Długość remisji obliczano od 
dnia rozpoczęcia leczenia choroby, zgodnie 
z koncepcją przyjętą przez Scholin i wsp. [8]. 

3.2 Ocena statystyczna wyników 

Oceny statystycznej wyników dokonano za 
pomocą programu STATISTICA. 

Zgodność rozkładu danych interwałowych 
z rozkładem normalnym oceniono przy pomocy 
testu Kołmogorowa-Smirnowa. Ponieważ roz-
kłady wielu z analizowanych zmiennych nie 
spełniały warunku zgodności z rozkładem nor-
malnym, w dalszej analizie wykorzystano meto-
dy nieparametryczne. 

Istotność międzygrupowych różnic rozkładów 
rozpatrywanych danych interwałowych i porząd-
kowych oceniano testem U Manna-Whitneya. 
Istotność różnic w zakresie danych kategorial-
nych oceniono dokładnym testem Fishera. 

W celu uwzględnienia w analizie pacjentów, 
których okres remisji nie zakończył się podczas 
trwania badania (obserwacje ucięte) zastoso-
wano metody analizy przeżycia. Po wykluczeniu 
pacjentów, u których remisja nie wystąpiła, 
porównywano długość remisji w grupach róż-
niących się rodzajem lub wartościami badanych 
zmiennych, wykorzystując test log-rank i test 
Wilcoxona w modyfikacji Gehana. Parametry 
występujące w skali interwałowej lub porząd-
kowej poddano dychotomizacji, przyjmując 
medianę jako wartość graniczną podziału. 

Wyniki przedstawiono jako mediany i rozstę-
py międzykwartylowe (IQR) lub jako liczeb-
ności i procenty w analizowanych podgrupach. 
W opisie wyników metod analizy przeżycia 
podano mediany czasu trwania remisji, definio-
wane jako czas wystąpienia pierwszego zdarze-
nia (zakończenia remisji), dla którego funkcja 
przeżycia Kaplana-Meiera przyjmuje wartość 
mniejszą lub równą 0,5.  

Za podstawę odrzucenia hipotezy zerowej 
przyjęto wartość p<0,05. 
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4 WYNIKI 

4.1 Dane kliniczne przy rozpoznaniu cukrzycy 

Remisję cukrzycy typu 1 obserwowano u 124 
(75%) pacjentów. Mediana długości remisji dla 
obserwacji zakończonych wyniosła 302 dni 
(IQR: 210-440), natomiast mediana czasu trwa-
nia remisji wyliczona na podstawie wartości 
funkcji przeżycia Kaplana-Meiera dla wszyst-
kich osób z remisją wyniosła 510 dni (IQR: 298-
904). Dane kliniczne w zależności od wystąpie-
nia remisji zestawiono w tabeli 1. 

Czas trwania częściowej remisji klinicznej 
cukrzycy był istotnie dłuższy u mężczyzn niż 
u kobiet (mediana czasu trwania remisji 585 vs 
339 dni, p=0,037; rys. 1), natomiast różnica 
w częstości występowania remisji między płcia-
mi była nieistotna statystycznie (p=0,45). 

Pacjenci, u których wystąpiła częściowa re-
misja kliniczna cukrzycy, w porównaniu z oso-
bami bez remisji charakteryzowali się istotnie 
niższymi wartościami wskaźnika masy ciała 
(BMI), zarówno przed początkiem objawów 
klinicznych hiperglikemii: 23,6 kg/m2 (IQR: 
21,1-25,1) vs 24,9 kg/m2 (IQR: 22,4-28,2), 
p=0,039, jak i przy rozpoznaniu choroby: 21,5 
kg/m2 (IQR:19,8-23,4) vs 23,1 kg/m2 (IQR: 
20,5-24,9), p=0,025. Po wykluczeniu osób bez 
remisji w teście log-rank niższa wartość BMI 
przy rozpoznaniu (poniżej 21,6 kg/m2) wiązała 
się ze znamiennym przedłużeniem czasu remisji 
(mediana 652 vs 437 dni, p=0,032).  

Wśród kobiet większy obwód talii przy 
rozpoznaniu cukrzycy stwierdzono w grupie bez 
remisji w porównaniu z osobami, u których ona 
wystąpiła: 74 cm (IQR: 67-81) vs 69 cm (IQR: 
65-73), p=0,030. Z kolei u mężczyzn większy 
obwód talii przy rozpoznaniu zanotowano u pac-
jentów, u których remisja nie przekroczyła roku, 
w porównaniu z osobami, u których trwała dłu-
żej: 83 cm (IQR: 78-88) vs 80 cm (IQR: 75-84), 
p=0,024. 

Wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego oraz 
proporcja osób z klinicznymi wykładnikami in-
fekcji stwierdzanymi przy rozpoznaniu cukrzycy 
nie wykazywały związku z wystąpieniem ani 
z długością okresu remisji. 

4.2 Objawy kliniczne poprzedzające rozpoz-
nanie cukrzycy 

Wystąpienie częściowej remisji cukrzycy było 
związane z istotnie krótszym okresem utrzymy-
wania się typowych objawów klinicznych hiper-
glikemii przed rozpoczęciem leczenia (tabela 1). 
Różnica w częstości występowania utraty masy 
ciała przed rozpoznaniem cukrzycy pomiędzy 
grupami pacjentów z remisją i bez remisji nie 
była istotna statystycznie (odpowiednio 82% 
i 93%, p=0,076). 

4.3 Wywiad rodzinny 

Nie zanotowano istotnego związku pomiędzy 
obecnością oraz czasem trwania częściowej re-
misji a występowaniem cukrzycy u krewnych 
pierwszego i drugiego stopnia, również porów-
nując oddzielnie wywiad rodzinny w kierunku 1 
i 2 typu schorzenia. W dodatkowej analizie, 
nieuwzględniającej występowania cukrzycy 
u dziadków pacjentów, obciążenie rodzinne 
w kierunku cukrzycy typu 2 było nieistotnie 
częstsze wśród osób z remisją krótszą niż rok 
w porównaniu z grupą z dłuższym czasem 
remisji – odpowiednio 16% vs 6%, p=0,069.  

4.4 Pozostałe dane kliniczne 

Wśród pacjentów z remisją trwającą powyżej ro-
ku w porównaniu z osobami, u których była ona 
krótsza, procent osób fizycznie aktywnych był 
zdecydowanie wyższy (68% vs 42%, p=0,003). 
Również po wykluczeniu osób bez remisji 
pacjenci aktywni fizycznie charakteryzowali się 
istotnie dłuższym czasem trwania remisji (me-
diana 622 vs 428 dni, p=0,03; rys. 4). Odsetek 
osób deklarujących się jako aktywne fizycznie 
był nieistotnie wyższy w grupie osób z częś-
ciową remisją w porównaniu z pacjentami, 
u których remisji nie stwierdzono (57% vs 41%, 
p=0,10). 

Wśród pacjentów z remisją krótszą niż rok 
istotnie więcej było osób palących papierosy 
w porównaniu z grupą, w której remisja trwała 
dłużej (51% vs 28%, p=0,0068). Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę jedynie pacjentów, u których 
wystąpiła remisja, stwierdzono istotnie krótszy 
jej przebieg u palących (mediana 401 vs 650 
dni, p=0,011; rys. 3). 

Nie wykazano istotnego wpływu na wystąpie-
nie lub czas trwania remisji ilości spożywanych 
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węglowodanów, liczby wykonywanych przez 
pacjenta pomiarów glikemii na dobę oraz częs-
tości wizyt w poradni diabetologicznej. Nie za-
obserwowano również zależności pomiędzy 
miejscem zamieszkania (miasto/wieś) oraz po-
ziomem wykształcenia a faktem wystąpienia 
i długością okresu remisji. 

4.5 Nasilenie dekompensacji metabolicznej przy 
rozpoznaniu cukrzycy 

Kwasica ketonowa przy rozpoznaniu występo-
wała częściej w grupie osób, u których remisja 
cukrzycy nie przekroczyła roku, w porównaniu 
z pacjentami z dłuższym okresem remisji (29% 
vs 11%, p=0,0049). Również po wykluczeniu 
osób bez remisji kwasica ketonowa przy 
rozpoznaniu choroby wiązała się z istotnym 
skróceniem czasu trwania częściowej remisji 
(306 vs 548 dni, p=0,022). Kwasicę ketonową 
przy rozpoznaniu cukrzycy stwierdzano rzadziej 
w grupie osób, u których następnie obserwo-
wano remisję choroby, w porównaniu z osobami 
bez remisji, jednak różnica ta nie była istotna 
statystycznie (17% vs 29%, p=0,064). 

Ketonuria przy rozpoznaniu cukrzycy była 
częstsza w grupie osób z remisją schorzenia 
krótszą niż rok (93% vs 81%, p=0,033). Przy 
porównaniu przeprowadzonym metodą analizy 
przeżycia, ze względu na małą liczebność 
podgrupy osób bez ketonurii przy rozpoznaniu, 
jako punkt odcięcia przyjęto nasilenie ketonurii 
„2” w teście półilościowym. Stosując tę metodę 
porównania, u osób z nasileniem ketonurii co 
najmniej „2” zanotowano krótszy czas trwania 
remisji (464 vs 711 dni u pozostałych pacjen-
tów, p=0,025; rys. 2). 

Wartość HbA1c przy rozpoznaniu była istot-
nie niższa u osób, u których wystąpiła remisja 
w porównaniu z grupą pacjentów bez remisji: 
10,5% (IQR: 9,4-11,7) vs 12,2% (IQR: 9,5-
13,4), p=0,029. Odsetek hemoglobiny gliko-
wanej różnicował także grupy z remisją trwającą 
powyżej i poniżej roku, choć różnica ta była 
mniejsza: 10,4% (IQR: 9,3-11,3) vs 10,9% 
(IQR: 9,5-12,9), p=0,022. 

Nie zanotowano związku pomiędzy wartością 
glikemii przy rozpoznaniu cukrzycy a wystąpie-
niem i długością remisji. 

Stężenie peptydu C w surowicy po rozpozna-
niu cukrzycy było nieistotnie wyższe w grupie 
pacjentów, u których następnie wystąpiła remis-
ja, w porównaniu z osobami bez remisji (0,90 vs 
0,78; p=0,12), a także w grupie z remisją trwa-
jącą powyżej roku w porównaniu z osobami, 
u których była ona krótsza (0,94 vs 0,74; 
p=0,16). 

Grupa pacjentów, u których wystąpiła re-
misja, charakteryzowała się wyższym stężeniem 
cholesterolu frakcji HDL: 46 mg/dl (IQR: 38-
54) vs 44 mg/dl (IQR: 34-49), p=0,048 oraz 
niższym stężeniem triglicerydów w surowicy: 
99 mg/dl (IQR: 71-135) vs 110 mg/dl (IQR: 92-
188), p=0,029, w porównaniu z pacjentami, 
u których nie obserwowano remisji. Również 
osoby z remisją dłuższą niż rok miały przy roz-
poznaniu cukrzycy niższe stężenie triglicerydów 
w surowicy: 96 mg/dl (IQR: 69-138) vs 109 
mg/dl (IQR: 90-163), p=0,028. Po wykluczeniu 
z analizy osób bez remisji w teście log-rank 
stwierdzono znamiennie dłuższy czas trwania 
remisji u osób z niższym stężeniem w surowicy 
cholesterolu frakcji LDL (615 vs 441 dni, 
p=0,025) oraz triglicerydów (608 vs 439 dni, 
p=0,037).  

4.6 Markery reakcji zapalnej 

Wartość odczynu opadania krwinek czerwonych 
była znamiennie wyższa u osób bez remisji 
w porównaniu z pacjentami, u których remisja 
wystąpiła: 8 mm/1godz (IQR: 4-16) vs 
5 mm/1godz (IQR: 3-9), p=0,028. Również 
u osób z remisją krótszą niż rok w porównaniu 
z pacjentami, u których trwała ona dłużej, 
wartość OB była wyższa: 6 mm/1godz (IQR: 4-
12) vs 5 mm/1godz (IQR: 2-7), p=0,0046). 

Stężenie białka C-reaktywnego w surowicy 
było nieistotnie niższe u pacjentów z remisją 
trwającą powyżej roku w porównaniu z oso-
bami, u których remisja była krótsza: 0,71 mg/l 
(IQR: 0,39-1,70) vs 1,0 mg/l (IQR: 0,47-2,90), 
p=0,11).  

4.7 Autoprzeciwciała 

Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy 
obecnością lub mianem oznaczanych autoprze-
ciwciał a wystąpieniem lub długością częścio-
wej remisji cukrzycy. 



Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 202 

Tabela 1. Porównanie wybranych parametrów laboratoryjnych w zależności od występowania remisji cukrzycy. Dane przed-
stawiono jako mediany (rozstęp międzykwartylowy) oraz jako liczebności/liczebność podgrupy (procent z całości podgrupy). 

Oceniane zmienne 
Bez remisji 

n=42 
Remisja obecna 

n=124 
p 

Dane kliniczne przy rozpoznaniu cukrzycy    

Płeć (K/M) 16/26 38/86 0,45 
Wiek zachorowania [lata] 24,0 (21,0 – 29,0) 25,0 (21,0 – 29,5) 0,45 
BMI przed wystąpieniem objawów [kg/m

2
] 24,9 (22,4 – 28,2) 23,6 (21,1 – 25,1) 0,039 

BMI przy rozpoznaniu [kg/m
2
] 23,1 (20,5 – 24,9) 21,5 (19,8 – 23,4) 0,025 

Obwód talii przy rozpoznaniu [cm]    
   kobiety 74 (67 – 81) 69 (65 – 73) 0,030 
   mężczyźni 84 (79 – 89) 80 (76 – 86) 0,073 
RR skurczowe [mmHg] 116 (110 – 120) 120 (110 – 120) 0,096 
RR rozkurczowe [mmHg] 80 (70 – 80) 80 (70 – 80) 0,28 
Cechy infekcji przy rozpoznaniu [n] 18/42 (43 %) 43/124 (35 %) 0,36 

Objawy poprzedzające rozpoznanie    

Czas trwania poliurii lub polidypsji [dni] 30 (14 – 60) 21 (14 – 30) 0,027 
Utrata masy ciała w wywiadzie [n] 38 / 41 (93 %) 100/122 (82 %) 0,076 
Czas trwania utraty masy ciała [dni] 30 (14 – 90) 21 (7 – 45) 0,011 

Obciążony wywiad rodzinny (krewni pierwszego i drugiego stopnia)  

w kierunku cukrzycy (ogółem) [n] 19/41 (46 %) 53/124 (43 %) 0,72 
w kierunku cukrzycy typu 1 [n] 8/41 (20 %) 14/124 (11 %) 0,19 
w kierunku cukrzycy typu 2 [n] 11/41 (27 %) 42/124 (34 %) 0,45 

Pozostałe dane (przy rozpoznaniu)    

Mieszkańcy miast [n] 29/42 (69 %) 85/124 (69 %) 1 
Wykształcenie (wyższe lub studenci) [n] 12/40 (30 %) 52/122 (43 %) 0,19 

Dane z dalszej obserwacji    

Osoby aktywne fizycznie [n] 17/41 (41 %) 71/124 (57 %) 0,10 
Osoby palące papierosy [n] 20/41 (49 %) 47/122 (39 %) 0,27 

Parametry laboratoryjne przy rozpoznaniu    

Kwasica ketonowa [n] 12/41 (29 %) 20/121 (17 %) 0,064 
Ketonuria [n] 34/36 (94 %) 97/114 (85 %) 0,11 
Glikemia [mg/dl] 422 (320 – 514) 396 (306 – 498) 0,38 
HbA1c [%] 12,2 (9,5 – 13,4) 10,5 (9,4 – 11,7) 0,029 
Cholesterol całkowity [mg/dl] 170 (140 – 206) 166 (138 – 203) 0,73 
Cholesterol LDL [mg/dl] 114 (91 – 140) 109 (85 – 138) 0,62 
Cholesterol HDL [mg/dl] 44 (34 – 49) 46 (38 – 54) 0,048 
Triglicerydy [mg/dl] 110 (92 – 188) 99 (71 – 135) 0,029 
OB [mm/1h] 8 (4 – 16) 5 (3 – 9) 0,028 
Białko C-reaktywne [mg/l] 1,21 (0,43 – 3,13) 0,78 (0,40 – 2,20) 0,28 
Liczba krwinek białych [x10

9
/l] 7,28 (6,18 – 8,55) 6,81 (5,69 – 8,30) 0,23 

Peptyd C [ng/ml] 0,78 (0,54 – 0,95) 0,90 (0,55 – 1,24) 0,12 

Autoprzeciwciała    

ICA [j. JDF] 80 (20 – 320) 80 (20 – 320) 0,81 
anty-GAD [U/ml] 208,50 (26,02 – 385,42) 335,33 (37,62 – 546,65) 0,18 
anty-IA2 [U/ml] 14,40 (9,17 – 415,99) 38,15 (12,89 – 769,19) 0,071 
Liczba autoprzeciwciał [n] 2 (2 – 3) 2 (2 – 3) 0,24 

 

5 OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Dane dotyczące częstości występowania remisji 
klinicznej są bardzo zróżnicowane, co może 
wynikać w znacznym stopniu ze stosowania róż-
nych kryteriów rozpoznawania remisji. W bada-
niach własnych odsetek ten był wysoki i wynosił 
75%, co może wynikać ze stosunkowo niewiel-
kiej częstości kwasicy ketonowej przy rozpoz-

naniu cukrzycy oraz stosowanego u wszystkich 
badanych pacjentów leczenia metodą intensyw-
nej czynnościowej insulinoterapii – czynnika 
o udokumentowanym wpływie na częstsze 
występowanie remisji [4]. 

Wpływ wieku zachorowania na pojawianie 
się remisji cukrzycy sugeruje fakt częstszego jej 
występowania u osób dorosłych niż u dzieci. 
Tłumaczone jest to najczęściej większą dynami-
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ką destrukcji komórek beta u młodszych cho-
rych, u których przy rozpoznaniu cukrzycy 
stwierdza się zwykle niższe stężenia peptydu 
C [11]. Dane dotyczące wpływu wieku na wys-
tępowanie i długość remisji u osób dorosłych nie 
są jednoznaczne. W badaniach własnych nie 
zanotowano wpływu wieku na długość remisji. 

 

 mężczyźni

 kobiety
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Czas [dni]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

S
ku

m
u

lo
w

a
n

a
 p

ro
p

o
rc

ja
 o

só
b

 p
o

zo
st

a
ją

cy
ch

 w
 r

e
m

is
ji

 

Rys. 1. Czas trwania remisji cukrzycy w zależności od płci. 
Mediana czasu trwania remisji u mężczyzn: 585 dni, u kobiet: 
339 dni, p=0,037 (test log-rank). 
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Rys. 2. Czas trwania remisji cukrzycy w zależności od wystę-
powania ketonurii (≥2 w teście półilościowym) przy rozpozna-
niu choroby. Mediana czasu trwania remisji dla grupy z keto-
nurią: 464 dni, bez ketonurii: 711 dni, p=0,025 (test log-rank). 

W przeciwieństwie do prawie wszystkich 
narządowo swoistych schorzeń z autoagresji na 
cukrzycę typu 1 częściej zapadają mężczyźni niż 
kobiety. U mężczyzn i chłopców obserwowano 
również przedłużoną remisję cukrzycy [6], co 
potwierdzają także wyniki badań własnych. 
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Rys. 3. Czas trwania remisji cukrzycy w zależności od palenia 
papierosów. Mediana czasu trwania remisji dla osób niepa-
lących: 650 dni, dla palących: 401 dni, p=0,011 (test log-rank). 
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Rys. 4. Czas trwania remisji cukrzycy w zależności od dekla-
rowanej regularnej aktywności fizycznej pacjenta. Mediana 
czasu trwania remisji dla deklarujących aktywność fizyczną: 
622 dni, dla osób nieaktywnych fizycznie: 428 dni, p=0,03 (test 
log-rank). 

Zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała 
a wystąpieniem i długością remisji cukrzycy 
prawdopodobnie ma złożony charakter. W bada-
niach własnych w grupie pacjentów, u których 
wystąpiła remisja, w porównaniu z osobami bez 
remisji stwierdzono zarówno znamiennie niższe 
wartości BMI przy rozpoznaniu, jak również 
wartości BMI przed ujawnieniem się objawów 
hiperglikemii. Dodatkowo remisja trwała dłużej 
u osób z niższym BMI przy rozpoznaniu. Wy-
niki te sugerują, że wyższy BMI negatywnie 
wpływa na wystąpienie remisji, ponieważ jest 
czynnikiem związanym z insulinoopornością.  

Zależność pomiędzy obwodem talii a wystę-
powaniem remisji cukrzycy typu 1 również nie 
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była wcześniej oceniana. W obserwacji własnej 
stwierdzono związek większego obwodu talii 
przy rozpoznaniu z niewystępowaniem remisji 
u kobiet oraz z krótszym czasem jej trwania 
u mężczyzn, co może sugerować niekorzystny 
wpływ zmniejszonej wrażliwości tkanek obwo-
dowych na działanie insuliny na obecność 
remisji. 

Wartości ciśnienia tętniczego mieściły się 
w granicach prawidłowych i nie wykazywały 
związku z występowaniem i długością okresu re-
misji. Chorobowość z powodu nadciśnienia tętni-
czego była zbyt niska, aby w sposób wiarygodny 
analizować jej związek z remisją cukrzycy. 

Znane jest zjawisko zmniejszonej wrażliwoś-
ci na insulinę związane z infekcją, zarówno 
ostrą, jak i przewlekłą, nawet nieujawniającą się 
klinicznie. Sugerować to może niekorzystny 
wpływ procesu zapalnego na wystąpienie re-
misji. W obserwacji własnej nie potwierdzono 
jednak tej zależności.  

Białko C-reaktywne (CRP) należy do pozy-
tywnych białek ostrej fazy i jest produkowane 
w wątrobie pod wpływem IL-6 i TNFα. Jakkol-
wiek dotąd nie oceniano związku pomiędzy 
CRP a występowaniem remisji cukrzycy, to 
wykazano, że wyższe stężenia tego białka są 
związane z gorszym wyrównaniem metabolicz-
nym w pierwszym roku trwania cukrzycy typu 
1, pomimo wyższego u tych pacjentów stężenia 
peptydu C [7]. W badaniach własnych stwier-
dzono jedynie nieistotną statystycznie tendencję 
do niższych wartości CRP przy rozpoznaniu 
cukrzycy w grupie pacjentów z późniejszą re-
misją schorzenia trwającą dłużej niż rok. 

Czas trwania typowych objawów klinicznych 
przed rozpoznaniem cukrzycy i włączeniem le-
czenia odzwierciedla długość ekspozycji komó-
rek beta na hiperglikemię i ich zwiększonego 
obciążenia czynnościowego [6]. Można się więc 
spodziewać, że szybkie rozpoznanie i rozpoczę-
cie leczenia cukrzycy zwiększa szansę na wystą-
pienie lub przedłużenie remisji. Przypuszczenia 
te znajdują potwierdzenie w dotychczasowym 
piśmiennictwie, a także w obserwacji własnej, 
w której krótki czas trwania objawów hiper-
glikemii był związany z częstszym występowa-
niem remisji. 

Dotychczas nie analizowano wpływu dodat-
niego wywiadu rodzinnego w kierunku cukrzycy 
na wystąpienie okresu remisji. W badaniach 
własnych stwierdzono jedynie nieistotną ten-
dencję w kierunku przedłużenia czasu remisji 

u osób, których młodzi krewni – rodzice lub ich 
rodzeństwo chorowali na cukrzycę typu 2. 

W poprzednich badaniach nie analizowano 
wpływu aktywności fizycznej pacjentów na 
wystąpienie i przedłużenie remisji cukrzycy ty-
pu 1. Tymczasem wysiłek fizyczny jest istotnym 
czynnikiem zwiększającym wrażliwość tkanek, 
a zwłaszcza mięśni szkieletowych, na działanie 
insuliny. Dodatkowo podczas wysiłku obserwu-
je się zwiększony wychwyt glukozy przez mięś-
nie szkieletowe, związany z niezależną od insu-
liny translokacją glukotransporterów GLUT-4 
z przestrzeni wewnątrzkomórkowej miocytów 
do obszaru przybłonowego. W badaniach włas-
nych stwierdzono korzystny związek pomiędzy 
deklarowaną przez pacjentów aktywnością 
fizyczną, związaną z uprawianiem sportu lub 
wykonywaniem pracy fizycznej, a przedłuże-
niem remisji. 

W dotychczasowym piśmiennictwie nie oce-
niano wpływu palenia tytoniu na okres remisji 
cukrzycy typu 1. Stwierdzony w badaniach 
własnych wyraźny związek palenia papierosów 
z krótszym okresem remisji można tłumaczyć 
zarówno bezpośrednim wpływem palenia na 
procesy patofizjologiczne, jak również oddziały-
waniem dodatkowych czynników charakteryzu-
jących grupę pacjentów palących. 

Trudno rozpatrywać oddzielnie wpływ posz-
czególnych elementów składających się na po-
przedzającą rozpoznanie cukrzycy dekompen-
sację metaboliczną. Są one bowiem jedynie 
efektem pierwotnego zaburzenia, które stanowi 
bezwzględny niedobór insuliny, w różnym stop-
niu współistniejący z jej nieprawidłowym 
działaniem. Należy więc spodziewać się podob-
nego związku z wystąpieniem remisji w odnie-
sieniu do wielu ocenianych parametrów bioche-
micznych, odzwierciedlających wyjściowe nasi-
lenie zaburzeń metabolicznych. Spośród tych 
czynników kwasica ketonowa ma najlepiej udo-
wodniony, negatywny wpływ zarówno na częs-
tość występowania remisji [3, 8], jak i na jej 
długość [2, 6]. Również obecność ketonurii przy 
rozpoznaniu choroby wiązała się z rzadszym 
występowaniem remisji [8]. Podobne zależności 
obserwowano także w badaniach własnych, 
szczególnie w odniesieniu do czasu trwania 
remisji schorzenia. 

Przewlekła hiperglikemia nie tylko zwiększa 
obciążenie czynnościowe komórek beta, ale 
może również oddziaływać na nie bezpośrednio 
toksycznie i zwiększać skalę zjawiska apoptozy. 
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W ocenie wpływu początkowej hiperglikemii na 
wystąpienie remisji większe znaczenie niż 
wyjściowe stężenie glukozy w surowicy może 
mieć wartość HbA1c przy rozpoznaniu, z uwagi 
na znacznie większą stabilność tego parametru 
i jego związek z czasem trwania hiperglikemii. 
W badaniach własnych niższa wyjściowa war-
tość HbA1c wiązała się z dłuższym czasem 
trwania remisji. Nie wykazano natomiast istot-
nego związku wyjściowej glikemii z obecnością 
oraz czasem trwania remisji, ponieważ ten 
labilny parametr prawdopodobnie nie odzwier-
ciedla w wiarygodny sposób stanu metabolicz-
nego i w przeciwieństwie do wartości HbA1c 
nie koreluje z zachowaną czynnością wydzielni-
czą komórek beta [12]. 

Ze względu na podstawowe znaczenie zacho-
wanej sekrecji insuliny w patomechanizmie re-
misji cukrzycy podejmowano próby określenia 
związku pomiędzy wystąpieniem tego zjawiska 
a wydzielaniem insuliny przy rozpoznaniu 
choroby. Stężenie peptydu C w surowicy krwi 
odzwierciedla czynność komórek beta o wiele 
miarodajniej niż poziom insuliny. Jakkolwiek 
charakterystyczną cechą cukrzycy typu 1 jest 
bezwzględny niedobór insuliny, przy rozpoz-
naniu choroby u wielu pacjentów stwierdza się 
stężenia peptydu C przekraczające próg wykry-
walności, a nierzadko nawet mieszczące się 
w zakresie wartości prawidłowych [9]. Nie 
zapobiega to jednak klinicznemu ujawnieniu 
choroby. Wyższe stężenia peptydu C przy roz-
poznaniu były związane w poprzednich bada-
niach z częstszym występowaniem remisji scho-
rzenia [8, 12]. Podobną tendencję zaobserwo-
wano również w obserwacji własnej, jednak nie 
była ona istotna statystycznie. 

Zaburzenia lipidowe stwierdzane u osoby 
z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 są najczęś-
ciej następstwem niedoboru insuliny i hipergli-
kemii, które prowadzą do złożonych zmian 
w metabolizmie lipoprotein. Ponieważ na 
stwierdzane na początku cukrzycy wartości pa-
rametrów lipidowych może wpływać wiele 
czynników, interpretacja ich jest trudna 
i w praktyce klinicznej zwykle oznacza się je 
dopiero po ustabilizowaniu wartości glikemii. 
W badaniach własnych stwierdzono istotnie 
wyższe wyjściowe stężenie triglicerydów w su-
rowicy, zarówno w grupie osób bez remisji, jak 
i w grupie z krótszym czasem jej trwania, 
w której również wyższe były stężenia choles-
terolu LDL. Dodatkowo brak remisji związany 

był z niższym stężeniem cholesterolu frakcji 
HDL w surowicy przy rozpoznaniu. Obserwacje 
te potwierdzają istotny wpływ nasilenia począt-
kowych zaburzeń metabolicznych na wystą-
pienie i długość remisji cukrzycy. 

Dotychczasowe dane dotyczące związku po-
między wykładnikami humoralnymi odpowiedzi 
autoimmunologicznej w cukrzycy typu 1 a dłu-
gością remisji oraz zachowaniem sekrecji insu-
liny nie są jednoznaczne. Poza oceną wpływu 
obecności przeciwciał przeciwko poszczegól-
nym antygenom zwracano uwagę na odwrotnie 
proporcjonalną zależność pomiędzy liczbą swo-
istości autoprzeciwciał a długością okresu re-
misji oraz zachowaniem sekrecji insuliny [5, 8]. 
W badaniach własnych nie stwierdzono jednak 
zależności pomiędzy występowaniem poszcze-
gólnych autoprzeciwciał w surowicy, a także po-
między liczbą stwierdzanych swoistości prze-
ciwciał, a pojawieniem się i długością remisji. 

Badania własne potwierdzają negatywny 
wpływ znacznego nasilenia zaburzeń metabo-
licznych przy rozpoznaniu cukrzycy na wystę-
powanie remisji klinicznej. Stan kwasicy keto-
nowej, jak również przewlekła, znaczna hiper-
glikemia odzwierciedlona wysoką wyjściową 
wartością HbA1c i długim czasem utrzymywa-
nia się objawów klinicznych przed rozpozna-
niem cukrzycy, a także wyższe stężenia choles-
terolu LDL i triglicerydów w surowicy zmniej-
szają szansę pacjenta na długotrwałą remisję. 
Z kolei korzystny wpływ niższych wartości BMI 
oraz aktywności fizycznej na wystąpienie 
i przedłużenie remisji potwierdza istotną rolę 
zachowanej wrażliwości tkanek obwodowych na 
działanie insuliny w patogenezie tego zjawiska. 
Czynniki, na których związek z remisją cuk-
rzycy wskazuje prezentowane badanie, często są 
wzajemnie powiązane i prawdopodobnie jedynie 
w niewielkim stopniu mogą wyjaśniać różnice 
pomiędzy pacjentami w jej występowaniu. 
Z tego też powodu wydają się być konieczne 
dalsze badania, prowadzone w większych gru-
pach pacjentów. Stworzy to możliwość bardziej 
wiarygodnej oceny szans wystąpienia i przedłu-
żenia remisji. Istotne znaczenie kliniczne ma 
fakt, że wiele spośród czynników związanych 
z wystąpieniem lub przedłużeniem remisji może 
podlegać modyfikacji. 

Na podstawie własnych badań można 
sugerować, że im wcześniej zostanie rozpoznana 
cukrzyca typu 1 oraz im wcześniej rozpocznie 
się skuteczne jej leczenie, tym większa szansa 
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na wystąpienie remisji i lepszą kontrolę metabo-
liczną w dalszym przebiegu choroby. Stwarza to 
nadzieję na zapobieganie w przyszłości rozwo-
jowi cukrzycowych powikłań naczyniowych. 

6 WNIOSKI 

 U znacznego odsetka pacjentów (75%) z cu-
krzycą typu 1 rozpoznaną w wieku 16–35 lat, 
leczonych od początku metodą intensywnej 
czynnościowej insulinoterapii, udaje się 
uzyskać częściową remisję schorzenia. 

 Wystąpienie i długotrwałość remisji charak-
teryzują pacjentów z mniejszym nasileniem 
zaburzeń metabolicznych stwierdzanych 
w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1. 
Opóźnienie rozpoznania choroby zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia remisji. 

 Niższa wartość wskaźnika masy ciała oraz 
regularna aktywność fizyczna warunkują 
wystąpienie i dłuższy czas trwania remisji 
cukrzycy typu 1. 

 Palenie tytoniu jest związane ze skróceniem 
okresu remisji. 

 Wystąpienie i długość remisji nie wykazują 
związku z poziomem przeciwciał swoistych 
dla typu 1 cukrzycy. 
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