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Grudniowy numer Diabetologii po Dyplomie otwierają dwa 
artykuły poświęcone wpływowi chirurgii bariatrycznej na 
gospodarkę węglowodanową. Wraz z rozwojem epidemii 
otyłości i jej coraz częstszym leczeniem operacyjnym 
zaobserwowano ustępowanie wielu towarzyszących 
nieprawidłowości metabolicznych, w tym cukrzycy. Jaki 
jest tego mechanizm, czy remisja cukrzycy jest trwała, czy 
chirurgię bariatryczną można by wykorzystać do leczenia 
cukrzycy w przypadku niewielkiego stopnia otyłości 
i nadwagi? To tylko niektóre pytania, na które próbują 
odpowiedzieć autorzy pierwszego artykułu.

Oprócz lepiej poznanego i częściej występującego 
zespołu poposiłkowego powikłaniem operacji wyłączenia 
żołądkowego, które może pojawić się miesiące lub lata 
po leczeniu, jest ciężka hipoglikemia wymagająca nawet 
częściowego usunięcia trzustki lub odwrócenia pierwotnej 
operacji bariatrycznej. O tym, jaki jest jej patomechanizm, 
diagnostyka i leczenie, traktuje kolejny artykuł.

O zaletach farmakoterapii inhibitorami dipeptydylopepty-
dazy IV, czyli gliptynami, przekonuje nas na kanwie niedawno 
opublikowanego badania prof. Józef Drzewoski. Inne omawiane 
w tym numerze badanie analizuje wpływ statyn na progresję 

miażdżycy naczyń wieńcowych, a kolejna przedstawiana próba 
kliniczna ocenia intensyfikację leczenia cukrzycy typu 2 u na-
stolatków.

Historia glukometrów ma już prawie 60 lat. Trudno 
byłoby wyobrazić sobie dziś bez nich monitorowanie 
leczenia cukrzycy. Musimy jednak pamiętać, że w pewnych 
warunkach pomiary dokonywane za pomocą glukometrów 
nie są wiarygodne. Jakie to sytuacje i na co zwracać uwagę, 
aby pomiary były jak najbliższe rzeczywistości, dowiemy się 
z następnego artykułu.

Historia smartfonów to zaledwie kilka ostatnich 
lat. Przy mnogości dostępnych aplikacji nie dziwi też 
obecność poświęconych kontroli glikemii. Najciekawsze 
z nich przeanalizowali autorzy następnego artykułu. Czy 
glukometry współpracujące ze smartfonami okażą się 
niebawem faktycznie standardem monitorowania glikemii 
przez chorych?

Na koniec przedstawiamy ciekawy opis przypadku świeżo 
rozpoznanej cukrzycy typu 1 i nadczynności tarczycy. 

Życzę Państwu ciekawej lektury i wszystkiego najlepszego 
na Święta i Nowy Rok.
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