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Aktywność ﬁzyczna nie poprawia wyników
leczenia cukrzycy typu 1 u młodzieży
Źródło: Aman J, Skinner TC, de Beaufort CE,
et al. Assiciations between physical activity,
sedentary behavior, and glycemic control in
a large cohort of adolescents with type 1 diabetes: the Hvidoere Study Group on Childhood
Diabetes. Pediatr Diab. 2009; w druku;
doi: 10.1111lj. 1399-5448.2008.00495. x
PICO
Pytanie: Czy czynniki dotyczące trybu życia znajdują przełożenie na kontrolę glikemiczną i zdrowie psychiczne młodzieży chorej na cukrzycę
typu 1 i czy czynniki te tłumaczą różnice metabolicznych wyników leczenia w różnych ośrodkach
diabetologicznych?
Rodzaj zagadnienia: Rokowanie
Projekt badania: Przekrojowe, opisowe
Hvidoere Study Group (HSG) on Childhood Diabetes stanowiąca ogólnoświatowe konsorcjum
diabetologów dziecięcych podjęła badania
nad zagadnieniem, czy różnice w aktywności ﬁzycznej lub siedzący tryby życia mogą tłumaczyć
zmienność kontroli metabolicznej u młodzieży
chorej na cukrzycę typu 1.
Do udziału w badaniu, prowadzonym
w 21 ośrodkach rozproszonych na kilku kontynentach, zaproszono młodzież w wieku
11-18 lat chorą na cukrzycę typu 1 w wywiadzie,
trwającą co najmniej rok. Oprócz standardowych
danych klinicznych prowadzono u pacjentów biorących udział w badaniu ocenę jakości życia z wykorzystaniem drukowanej wersji kwestionariusza
Diabetes Quality of Life-Short Form (DQOL-SF).
Oceniano stan psychiczny i samoocenę zdrowia badanych z wykorzystaniem zatwierdzonego przez Światową Organizację Zdrowia
kwestionariusza Health Behavior School-aged
Children Questionnaire (HBSC, 2001). Pytania dotyczyły liczby dni w ostatnim tygodniu, w których
badany był umiarkowanie aktywny ﬁzycznie
przez ponad godzinę, liczby godzin spędzanych
dziennie przed telewizorem, liczbę godzin przeznaczanych na odrobienie pracy domowej oraz
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liczbę godzin spędzanych codziennie przed ekranem komputera. Podstawowym monitorowanym wskaźnikiem była wartość hemoglobiny A1C
(HbA1C), której pomiar analizowano w jednym laboratorium centralnym.
Spośród 2269 chorych na cukrzycę typu 1, leczonych insuliną, kwestionariusze wypełniły 2093 (92%) osoby, a u 89% przeprowadzono
pomiar HbA1C. Zarówno wiek chłopców, jak
i dziewcząt, wynosił średnio 14,5±2,1 roku,
z pompy insulinowej korzystało 15,9% chorych.
Wskaźnik masy ciała (body mass index, BMI)
u dziewcząt wynosił średnio 22,8±4,2, u chłopców 21,7±3,7. Nie wykazano korelacji tych
wartości z HbA1C ani dawkowaniem insuliny.
Wartość HbA1C wynosiła średnio 8,2±1,5%
(u chłopców 8,1±1,3%, u dziewcząt
8,3±1,5%) i była dodatnia, chociaż umiarkowaną korelację wykazano z wiekiem i czasem
trwania cukrzycy. Stwierdzono, że u młodzieży
pochodzącej z rodzin, w których występował
problem niedostatecznej znajomości języka
angielskiego, wartości HbA1C były istotnie wyższe niż u pochodzących z rodzin, w których takie problemy nie występowały.
Starsi uczestnicy badania oraz dziewczęta wykazywali mniejszą aktywność ﬁzyczną od pozostałych. Aktywność ﬁzyczna nie wiązała się
z lepszymi metabolicznymi wynikami leczenia
(HbA1C), z częstością występowania hipoglikemii,
kwasicy ketonowej, ani z BMI. Miała jednak dodanie przełożenie na wszystkie wskaźniki zdrowia psychicznego, w tym również na ogólną
jakość życia.
Między pacjentami poszczególnych ośrodków
stwierdzono istotne różnice w zakresie aktywności ﬁzycznej, oglądania telewizji, korzystania z gier
komputerowych i czasu spędzonego nad pracą
domową. Różnice te nie znajdowały jednak odzwierciedlenia w wynikach metabolicznych. Autorzy dochodzą do wniosku, że aktywność
ﬁzyczna jest silnie związana z samooceną zdrowia ogólnego i psychicznego, ale nie z kontrolą
metaboliczną cukrzycy.
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W przypadku badań wieloośrodkowych, zwłaszcza prowadzonych na kilku kontynentach, o szerokim zakresie norm kulturowych, uzyskanie
jednoznacznych wniosków z wykorzystaniem
tych samych kwestionariuszy stanowi szczególnie
trudne wyzwanie.
Choć w badaniu wzięła udział duża grupa
młodzieży, złożoność objętych nim zagadnień
w poszczególnych kulturach może zakłócać znalezienie jasnego wytłumaczenia różnic w klinicznych wynikach leczenia. Autorzy badania sami
zauważają, że uczestnicy mogli udzielać mało
precyzyjnych odpowiedzi na postawione w kwestionariuszach pytania. Jednorazowe określenie
wartości HbA1C może z kolei nie odzwierciedlać
długotrwałej kontroli metabolicznej cukrzycy.
Nie budzi zdziwienia spostrzeżenie autorów,
że regularnej aktywności ﬁzycznej towarzyszyło
lepsze zdrowie psychiczne młodzieży. Aktywność
ﬁzyczna należy do podstawowych wspomagających metod leczenia chorych na cukrzycę typu 1. Stwierdzono, że poprawia wrażliwość
na insulinę i powoduje zwiększenie beztłuszczowej masy ciała. Poprawa odczuwanego zdrowia
ﬁzycznego i psychicznego ma również korzystny
wpływ na metabolizm lipidów.1
Konkluzja autorów, że nie ma korelacji między
aktywnością ﬁzyczną a kontrolą glikemiczną
u młodzieży może zniechęcać do jej propagowania. Stanowi również poparcie wyników wcześniej przeprowadzonych badań.2,3 Zalecanie
chorym na cukrzycę typu 1 codziennej aktywności ﬁzycznej powinno jednak zaowocować przynajmniej poprawą ich sytuacji psychospołecznej,
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co jest ważnym celem leczenia chorych na choroby przewlekłe.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds, Vol. 21,
No. 4, Aptil 2009, p. 40: Physical Activity Doies Not Improve
Control of Type 1 Diabetes in Adolescents, wydawanym przez
American Academy of Pediatrics (AAP). Polska wersja publiko-

wana przez Medical Tribune Polska. AAP iMedical Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy
wtreści artykułu, wtym wynikające ztłumaczenia zangielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą (bezpośrednio lub pośrednio)
zajakość ani skuteczność jakichkolwiek produktów lub usług zawartych w publikowanych materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma wpływu na treść publikowanego artykułu.
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Proﬁlaktyka po pierwszym ZUM może nie być konieczna
Źródło: Montini G, Rigon L, Zucchetta P,
et al. Prophylaxis after ﬁrst febrile urinary
tract infection in children? A multicenter,
randomized, controlled, noninferiority trial.
Pediatrics. 2008; 122 (5):1064-1071;
doi. 10.1542/pods. 207-3770
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Pytanie: Czy proﬁlaktyczne stosowanie antybiotyków u dzieci, które przebyły pierwszy epizod
ZUM przebiegający z gorączką, zapobiega nawrotowi zakażenia w ciągu następnego roku?
Rodzaj zagadnienia: Sposób leczenia
Projekt badania: Wieloośrodkowe randomizowane prospektywne badanie z grupą kontrolną
przyjmującą placebo
We Włoszech przeprowadzono wieloośrodkowe
randomizowane badanie kontrolowane placebo,
którego celem było wyjaśnienie, czy proﬁlaktyczne podawanie antybiotyków pomaga zapobiegać nawrotom zakażenia układu moczowego
(ZUM) i bliznowaceniu nerek w ciągu 12 miesięcy po pierwszym epizodzie ZUM przebiegającym
z gorączką. Od lipca 2000 r. do września 2005 r.
do badania włączano dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat.
Kryteriami włączenia były: prawidłowa czynność nerek, niewystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego (VUR) lub
odpływ I-III stopnia, stwierdzenie ropomoczu
w dwóch kolejnych badaniach moczu, zwiększenie stężenia czynników ostrej fazy i liczby krwinek
białych we krwi obwodowej oraz wyhodowanie
odpowiadającego za zakażenie moczu drobnoustroju �≥100 000 komórek tworzących kolonie
(CFU)/ml. Wykluczano dzieci ze złożonymi wadami układu moczowo-płciowego lub nieprawidłową czynnością co najmniej jednej nerki.
Pierwszy epizod ZUM leczono łącznie
przez 10 dni, kojarząc podawany dożylnie ceftriakson (trzy dni) z doustną amoksycyliną
z kwasem klawulanowym (siedem dni) lub
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przez 10 dni połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Po zakończeniu leczenia
ZUM u wszystkich dzieci zastosowano proﬁlaktycznie antybiotyki do czasu wykonania cystouretrograﬁi mikcyjnej (VCUG). W ciągu 10 dni
od rozpoczęcia podawania antybiotyków z powodu ZUM wszystkie dzieci przebyły też badanie ultrasonograﬁczne i scyntygraﬁę dynamiczną
nerek z użyciem kwasu dimerkaptobursztynowego (DMSA).
Po uzyskaniu wyników VCUG uczestniczące
w badaniu dzieci przydzielono losowo do grupy,
w której nie stosowano proﬁlaktyki lub do grupy
proﬁlaktycznie otrzymującej amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub trimetoprim z sulfametoksazolem. Badanie scyntygraﬁczne nerek
z użyciem DMSA powtarzano po roku od randomizacji lub wówczas, gdy w ciągu 6 miesięcy
od pierwotnego ZUM wystąpiło ono ponownie.
Średnia wieku 338 dzieci włączonych do badania wyniosła około 10 miesięcy, a 70% stanowiły dziewczynki. W grupie bez proﬁlaktyki
znalazło się łącznie 127 dzieci, zaś w grupie
proﬁlaktyki 211. U około 62% całej populacji nie
występował wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy, a odpływ I, II lub III stopnia
stwierdzono odpowiednio u 9, 17 i 12% dzieci.
Zgodność z protokołem badania wahała się
od 71 do 86%.
Częstość występowania nawrotów ZUM
przebiegających z gorączką nie różniła się istotnie
między grupami, obserwowano je bowiem
u 12 (9,45%) dzieci z grupy bez proﬁlaktyki
i u 15 (7,11%) z grupy proﬁlaktyki. Te wyniki nie
zmieniły się po przeprowadzeniu analizy w podgrupach wyodrębnionych na podstawie stopnia
VUR. W analizie dwuczynnikowej młodszy wiek
(7,1 vs 14,6 miesiąca, p=0,02) i większy stopień
VUR (zwiększający się od niewystępowania
do VUR od I do III stopnia, p<0,01) okazały się
niezależnie związane z nawrotem ZUM przebiegającym z gorączką. Podczas badania wykazano, że aby zapobiec pojedynczemu nawrotowi

ZUM z gorączką należałoby stosować proﬁlaktycznie antybiotyki przez rok u 41,7 dzieci.
Po roku powtórzono scyntygraﬁę nerek z użyciem DMSA ogółem u 295 (87%) dzieci. Pojawienie się nowych blizn w miąższu nerki stwierdzono
u dwojga (1,9%) spośród 108 dzieci z grupy bez
proﬁlaktyki oraz u dwojga (1,1%) spośród
187 dzieci z grupy proﬁlaktyki (różnica ryzyka 0,8%, 95% PU -2,1 do 3,7%). U 25 (7,3%)
dzieci, z których wszystkie należały do grupy proﬁlaktyki, w ciągu 12 miesięcy obserwacji występowały niewielkie działania niepożądane (głównie
ze strony układu pokarmowego).
Autorzy uznali, że u dzieci, u których nie
występuje VUR lub jest niewielkiego bądź umiarkowanego stopnia (I-III), proﬁlaktyczne zastosowanie antybiotyków nie zmniejsza częstości
nawrotów ZUM przebiegających z gorączką
po pierwszym epizodzie zakażenia.
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Dane, które zgromadzili Montini i wsp., dostarczają silnych argumentów przeciw profilaktycznemu stosowaniu antybiotyków
u dzieci, które przebyły pierwszy epizod
ZUM, jeśli nie występują u nich sprzyjające
zakażeniom wady wrodzone układu moczowo-płciowego, nieprawidłowa czynność nerek ani VUR >III stopnia.
Podczas badania stwierdzono również, że
niezastosowanie proﬁlaktyki antybiotykowej nie
zwiększa ryzyka wystąpienia nawrotu ZUM ani
uszkodzenia nerek. Od 2000 r. na łamach niniejszego pisma zagadnienie proﬁlaktyki antybiotykowej omawiano co najmniej sześć razy,
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