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Streszczenie

Cel pracy. W działaniach, które służą zapewnieniu optymalnej edukacji i opieki klinicznej
w codziennej praktyce, wsparciem dla personelu medycznego prowadzącego leczenie
cukrzycy mogą być wyniki uzyskiwane w badaniach naukowych. Napisano już wiele
na temat znaczenia opierania się na dowodach z badań naukowych dla zapewnienia
odpowiedniej jakości opieki nad chorymi. W niniejszym artykule zwrócono uwagę
na praktyczne strategie ułatwiające personelowi medycznemu zajmującemu się
leczeniem cukrzycy stosowanie praktyki opartej na dowodach z badań naukowych.
Zakres tematyki niniejszej pracy obejmuje: 1) przegląd najczęściej dostępnych rodzajów
dowodów z badań naukowych, 2) zalecenia dotyczące przydatnych zasobów służących
pozyskiwaniu tych dowodów oraz 3) przykłady strategii, które mogą być
wykorzystywane przez personel medyczny zajmujący się leczeniem cukrzycy do stałego
czerpania informacji o dostępnych dowodach z badań naukowych.
Wnioski. Dzięki wykorzystywaniu dostępnych zasobów do osobistej analizy dowodów
z badań naukowych personel medyczny zajmujący się leczeniem cukrzycy może
podejmować świadome decyzje dotyczące sposobów optymalnej edukacji i leczenia
chorych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych metod. W celu usprawnienia
pozyskiwania najlepszych dowodów oraz ich wykorzystywania w codziennej praktyce
zaleca się, aby lekarze znali dostępne rodzaje dowodów, wiedzieli, gdzie można znaleźć
najlepsze dowody z badań naukowych w celu ich wykorzystania w praktyce, posiadali
znajomość bieżących przełomowych randomizowanych kontrolowanych prób
klinicznych prowadzonych w tej dziedzinie, a także wykorzystywali dowody z badań
naukowych w praktyce klinicznej przez posługiwanie się tymi dowodami podczas
podejmowania codziennych decyzji klinicznych.

Jako klinicyści zaangażowani w opiekę
nad chorymi i troszczący się o ich dobrostan lekarze zajmujący się leczeniem cukrzycy starają się udzielać im najlepszych
i aktualnych informacji oraz zapewniać
im najlepszą opiekę kliniczną zgodnie
z obecnym stanem wiedzy w tej dziedzinie. W codziennej praktyce wsparciem
dla personelu medycznego prowadzącego
leczenie cukrzycy mogą być wyniki uzyskiwane w badaniach naukowych. Takie
postępowanie określa się mianem praktyki opartej na dowodach (evidence-based
practice).1 Głównym celem praktyki opartej na dowodach jest wspieranie klinicystów w dążeniach do leczenia chorych
z wykorzystaniem najlepszych dostępnych
metod terapeutycznych, w tym zarówno
farmakoterapii, jak i interwencji edukacyjnych i behawioralnych. Praktyka oparta
na dowodach obejmuje systematyczne
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

analizowanie dostępnych dowodów
z opublikowanych badań naukowych, dokonywanie syntezy wyników tych badań,
a także wykorzystywanie tych informacji
do udzielania odpowiedzi na pytania kliniczne i podejmowania decyzji związanych z codzienną praktyką kliniczną.
Informacje uzyskane podczas krytycznej analizy dostępnych dowodów z najnowszych badań naukowych mogą być na
bieżąco wykorzystywane w praktyce klinicznej do optymalizacji prewencji, edukacji i leczenia cukrzycy. Krytyczne przeglądy
dostępnych dowodów mogą być dokonywane przez różnych członków wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się leczeniem cukrzycy, a następnie wykorzystywane na różne sposoby, na przykład
w celu 1) ułatwienia poszczególnym klinicystom zdobywania aktualnej wiedzy
i podejmowania świadomych decyzji doty-

czących wyboru i stosowania strategii edukacyjnych, behawioralnych i klinicznych
(tj. postępowania zgodnie z zasadami najlepszej praktyki), 2) pomocy decydentom
w opracowywaniu standardów postępowania, 3) ułatwienia organizacjom opracowywania standardów akredytacji programów
terapeutycznych, 4) informowania innych
świadczeniodawców, przedstawicieli innych
dyscyplin medycyny oraz innych instytucji
o najlepszych zasadach praktyki w zakresie leczenia cukrzycy, a także 5) wspomagania decyzji dotyczących refundacji
świadczeń. Ponieważ napisano już wiele
na temat znaczenia opierania się na dowodach z badań naukowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki
nad chorymi,2 w niniejszym artykule zwrócono uwagę na praktyczne strategie, które
mogą pomóc zapracowanemu personelowi medycznemu zajmującemu się leczeniem cukrzycy w prowadzeniu praktyki
opartej na dowodach.
Medycyna oparta na dowodach ma
długą historię,3 a wprowadzenie Internetu
zapewniło klinicystom dostęp do ogromnych ilości informacji naukowych i klinicznych. Dostępność tak wielu informacji
pochodzących z różnych źródeł powoduje, że nikt nie ma możliwości czytania
wszystkich artykułów, które są istotne
z klinicznego punktu widzenia. Oszacowano nawet, że aby zapoznawać się na bieżąco z najnowszymi dowodami z badań
naukowych, lekarze zajmujący się medycyną rodzinną musieliby przeznaczać
na czytanie artykułów w czasopismach naukowych aż 20 godzin dziennie.4 Nie ulega
wątpliwości, że zapracowani klinicyści wymagają pomocy w celu identyﬁkacji, zrozumienia i skutecznego wykorzystywania
w praktyce klinicznej najlepszych dostępnych dowodów naukowych. Aby ułatwić
realizację tego z pozoru zniechęcającego
zadania, w niniejszym artykule przedstawiono 1) przegląd dostępnych rodzajów
dowodów z badań naukowych, 2) zalecenia dotyczące przydatnych zasobów służąTom 8 Nr 1, 2011 Diabetologia po Dyplomie
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Rycina.Piramida dowodów z badań naukowych. Przedrukowane za zgodą z pozycji
piśmiennictwa nr 6.
cychpozyskiwaniutychdowodóworaz
3)przykładystrategii,któremogąbyćwykorzystywaneprzezpersonelmedyczny
zajmującysięleczeniemcukrzycydoodpowiedniegopoinformowaniao dostępnychdowodachnaukowych.

Pozyskiwaniei ocena
dowodówz badańnaukowych
Przeglądnajczęściejdostępnych
rodzajówdowodów
Niestety,niewszystkiedowodyz badań
naukowychmajątakąsamąwartość.Czas
poświęcanyna lekturędoniesieńnaukowychw celubieżącegozapoznawaniasię
z nowymidanymi,abymócpostępować
zgodniez zasadaminajlepszejpraktyki,
możnaskrócić,jeżeliznasięrodzajei jakośćdostępnychartykułównaukowych
orazwie,jakoceniaćsiłębądźjakośćwynikówlubdanychsłużącychjakopodstawa
formułowaniazaleceńdotyczącychpraktykiklinicznej.5 Na rycinieprzedstawiono
deﬁnicjei przykładygłównychrodzajów
dowodówz badańnaukowych.6 U podstawytejpiramidyznajdująsięposzczególne
badania,którestanowiąbazęźródłowądla
opracowańdostarczającychdowodów
wyższychkategorii,w tymsyntez(np.przeglądysystematyczne),zestawień(np.bibliotekizasobówdowodów)i podsumowań(tab. 1).Badanianaukowemożna
podzielićna kilkakategorii,wśródktórych
wyróżniasięna przykładseriei opisy
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przypadków,badaniakliniczno-kontrolne
(retrospektywnebadaniaobserwacyjne),
badaniakohortowe(prospektywnebadaniaobserwacyjne)orazrandomizowane
kontrolowanepróbykliniczne.

Przydatnezasoby,któremożna
wykorzystywaćdo poszukiwania
dowodów
Informacjeprzedstawioneniżejopisują
przydatnezasoby,któremożnawykorzystywaćdo poszukiwaniadowodówz badańnaukowychodnoszącychsiędo
leczeniacukrzycy.Najpierwopisanoróżne
typyzasobów,a następnieprzedstawiono
proponowanestrategiewykorzystywania
tychzasobówdo czerpaniaodpowiednichinformacjio dostępnychdowodach
naukowych.
Ocenalubstopniowaniedowodów.Dostępnychjestwielezasobówułatwiających
ocenęlubstopniowaniedowodówpochodzącychz różnychtypówbadań,na przykładpodręcznikCochranedotyczący
systematycznychprzeglądówinterwencji
(CochraneHandbookforSystematicReviewsofInterventions),w którymopisano
procesprzygotowywaniai prowadzenia
systematycznychprzeglądówdotyczących
rezultatówinterwencjistosowanych
w opiecezdrowotnej,7 systemoceny
i opracowywaniazaleceńGRADE(Grading
ofRecommendationsAssessment,Development,andEvaluation),w którymwykorzystujesiękilkupoziomowepodejście

do stopniowaniajakościdowodówuzyskiwanychw badaniachw odniesieniu
do określonegowynikuleczenia,8 oraz
systemtaksonomiisiłyzaleceńSORT
(StrengthofRecommendationTaxonomy),
w którymoceniasięi stopniujeposzczególnebadaniapod względemdowodów
ukierunkowanychna pacjentówi choroby.9
W tychróżnychsystemachprzyjętokilkastandardówodnoszącychsięna przykładdo typubadańorazrygorystyczności
metodologiistosowanejw badaniach.Wieleorganizacjiwykorzystałotojakopodstawędo opracowaniawłasnychwytycznych
dotyczącychocenyzasobudowodów
w danejdziedzinie,któresłużądo opracowywaniawytycznychodnoszącychsię
do praktykiklinicznej.Przykłademtakiego
stopniowaniadowodówz badań,które
dotycząedukacjidiabetologicznej,mogą
byćniedawnowydanewytycznedotyczące praktykiedukacjidiabetologicznej
(GuidelinesforthePracticeofDiabetes
Education),10 którezostałyopartenaprzeglądziei stopniowaniudowodówodnoszącychsiędo edukacjii szkoleniaw zakresie
samodzielnegoudziałuchorychw leczeniucukrzycy.W tymprzedsięwzięciuwykorzystanozasadyopracowywania
wytycznychprzyjęteprzezAmericanAssociationofClinicalEndocrinologists,11 które
bazująna powszechnieakceptowanych
standardachocenyw medycynieopartej
na dowodach.Wewspomnianychwytycznychopisanokryteriaocenypoziomudowodóworazprocesstopniowaniazaleceń
odnoszącychsiędo poszczególnychdomenedukacjii szkoleniaw zakresiesamodzielnegoudziałuchorychw leczeniu
cukrzycy.10
Za źródłanajsilniejszychdowodówuważa
sięzasadniczorandomizowanekontrolowanepróbykliniczne,wieloośrodkowepróby
kliniczne,w którychzastosowanorygorystycznąmetodologię,a takżedużemetaanalizyz ocenąpoziomudowodów.11,12 Do
przykładówprzełomowychrandomizowanychkontrolowanychpróbklinicznych,
któredostarczyływażnychinformacjiprzydatnychw praktyceprewencjii leczenia
cukrzycy,należąDiabetesControlandComplicationsTrial(DCCT),13,14 UnitedKingdom
ProspectiveDiabetesStudy(UKPDS)15,16
orazDiabetesPreventionProgram(DPP).17,18
Przykładamiinnych,trwającychprogramów
badawczych,sąActionforHealthinDiabetes(LookAHEAD)19orazActiontoControl
CardiovascularRiskinDiabetes(ACCORD)20
[tapróbaklinicznazostałajużzakończona,
trwajedyniedalszanierandomizowanaobserwacjachorych,którzyzostaliwłączeni
do badania–przyp.tłum.].Zachęcasiępersonelmedycznyz różnychdyscyplinmedycyny,któryzajmujesięleczeniemcukrzycy,
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela1.Pięćkategoriiźródełdowodóworazprzykładyzasobów,wktórychmożnaposzukiwaćinformacji
zkażdegopoziomupiramidydowodówzbadańnaukowych*
Kategorieźródeł Ogólneprzykładyźródeł
dowodów

Przykładyźródeł
swoistedlacukrzycy

Przykładoweźródła

Poszczególne
badania

Oryginalne artykuły
Przełomowe randomizowane
w czasopismach
kontrolowane próby
naukowych, opisujące
kliniczne, takie jak
poszczególne badania,
DCCT, DPP,
takie jak randomizowane
UKPDS, ACCORD
kontrolowane próby kliniczne, i LookAHEAD
badania kohortowe, badania
kliniczno-kontrolne, serie
przypadków i opisy przypadków,
za źródło najsilniejszych
dowodów uważa się
zasadniczo randomizowane
kontrolowane próby kliniczne

• Opublikowany przegląd implikacji badania
DCCT dla nauczycieli diabetologicznych. Pełny
protokół dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.bsc.gwu.edu/bsc/studies/dcctprot.pdf
• Opublikowany przegląd implikacji badania
UKPDS dla nauczycieli diabetologicznych.
Patrz stanowisko American Association of
Diabetes Educators z 00 roku, dostępne
w Internecie pod adresem:
http://www.diabeteseducator.org/export/sites/
aade/_resources/pdf/IntenDiabMngmt.pdf
• Opublikowany opis interwencji z zakresu
stylu życia stosowanej w badaniu DPP, zasoby
na ten temat, w tym podręczniki interwencji,
dostępne w Internecie pod adresem:
http://www.bsc.gwu.edu.dpp/aboutdpp.htmlvdoc
• Opublikowany opis interwencji z zakresu
stylu życia stosowanej w badaniu LookAHEAD,
szczegółowy opis elementów składowych
protokołu dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.lookaheadtrial.org/public/
LookAHEADProtocol.pdf
• Protokół badania ACCORD dostępny w Internecie
pod adresem: http://www.accordtrial.org/web/
public/index.cfm

Syntezy

Przeglądy systematyczne
i metaanalizy

Przeglądy systematyczne
dotyczące edukacji
diabetologicznej
i poszczególnych zachowań
związanych z udziałem
chorych w leczeniu

Artykuły dostępne w specjalnej serii opublikowanej
w czasopiśmie „Diabetes Educator”.30
Dostępnych jest wiele metaanaliz odnoszących
się do leczenia cukrzycy. Przekłady można znaleźć
w spisie piśmiennictwa zamieszczonym na końcu
tego artykułu.-7

Podsumowania
(zwięzłe opisy
poszczególnych
badań lub
przeglądów
systematycznych)

Krytycznie ocenione artykuły
w czasopismach naukowych
i ich streszczenia

American Dietetic Association
Evidence Analysis Library

Dostępne w Internecie pod adresem:
https://www.adaevidencelibrary.com/default.cfm

Streszczenia

Wytyczne i podręczniki
oparte na dowodach
z badań naukowych

Dostępnych jest ponad
00 aktualnych opracowań
poświęconych cukrzycy, w tym
Clinical Practice Guidelines
wydawane przez American
Diabetes Association

National Guidelines Clearinghous: publicznie
dostępny zasób wytycznych dotyczących praktyki
klinicznej opartych na dowodach z badań
naukowych. Dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.guideline.gov.ADA aktualizuje
i publikuje swoje stanowisko dotyczące leczenia
cukrzycy, Standards of Medical Care in Diabetes,
a także liczne inne oﬁcjalne stanowiska dotyczące
poszczególnych zagadnień związanych z cukrzycą
w ramach opracowania Clinical Practice Guidelines,
wydawanego w styczniu każdego roku jako
suplement do czasopisma „Diabetes Care”.8

Systemy

Skomputeryzowane
wspomaganie decyzji

Diabetes Care Protocol:
oprogramowanie komputerowe
do zarządzania leczeniem cukrzycy
i ocenianymi wynikami leczenia,
w tym stężeniem hemoglobiny A1C
i czynnikami ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego

Artykuł opisujący ten system
opublikowano w czasopiśmie „Diabetes Care”.3

*Na podstawie piramidy przedstawionej na rycinie, przedrukowanej z pozycji piśmiennictwa nr .
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do analizymetodologiii protokołówleczeniazastosowanychw tychrandomizowanychkontrolowanychpróbachklinicznych,
ponieważtakieinformacjemogąokazać
sięprzydatnew konkretnychwarunkach
praktykiklinicznej.
Strategiewykorzystywaniainformacji
uzyskanychw wynikuocenylubstopniowaniadowodów. Przykłademwykorzystaniainformacjiz randomizowanych
kontrolowanychpróbklinicznychw codziennejpraktycemożebyćsytuacja,
w którejlekarzchceprzeanalizować
przełomowepróbykliniczne,abyzapoznaćsięz optymalnympodejściemdo
wyznaczaniaindywidualnychcelówleczeniaw zakresiekontrolistężeniaglukozy
wekrwiorazograniczaniaczynnikówryzykasercowo-naczyniowegou chorychna
cukrzycętypu 2z grupydużegoryzyka.
Zakładającznajomośćwcześniejszych
badań,lekarzmożebyćzainteresowany
najnowszymidanymina tematkosztów
i korzyścizwiązanychz dążeniemdo ścisłejkontroliglikemii.Analizadowodów
ujawniłabytrzyniedawnedużerandomizowanekontrolowanepróbykliniczne,
któremogłybydostarczyćpomocnych
wskazówek.
WspomnianejużbadanieACCORD,20
a takżebadaniaActioninDiabetesand
VascularDisease:PreteraxandDiamicron
ModiﬁedReleaseControlledEvaluation
(ADVANCE)21,22 orazVeteransAffairsDiabetesTrial(VADT)23,24 byłydużymi,dobrze
kontrolowanymi,długoterminowymirandomizowanymipróbamiklinicznymi,
w którychporównanowpływintensywnej
i standardowejkontroliglikemiina sercowo-naczyniowewynikileczeniau dorosłychchorychna cukrzycętypu 2.
W sumiewynikitychbadańniewykazały
istotnegozmniejszeniaryzykaincydentów
sercowo-naczyniowychw grupachintensywnejkontroliglikemii.Uzyskanedane
wskazująjednakna korzyściu pewnych
osóbi w pewnychpodgrupach(chorzy
z mniejsząliczbąproblemówzdrowotnych
i mniejszymryzykiemhipoglikemii).Znajomośćtychbadańmożeułatwićlekarzom
podejmowanieświadomychdecyzjidotyczącychwyznaczaniacelówleczeniaw zależnościod indywidualnejcharakterystyki
chorych.
Podsumowaniai standardy
medycznychtowarzystwnaukowych,
uczelnimedycznychorazorganizacji
na rzeczjakościw opiecezdrowotnej.
Abyogarnąćogromstalepojawiającychsię
nowychdowodówi uzyskaćwskazówki,
któredowodynależyuwzględnić,lekarze
zwracająsięzwyklez prośbąo pomoc
do ekspertów,polegajączwłaszczana spe-
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cjalistycznychmedycznychtowarzystwach
naukowych,uczelniachmedycznychoraz
organizacjachna rzeczjakościw opiece
zdrowotnej,takichjakNationalQualityForumorazAgencyforHealthcareResearch
andQuality(AHRQ).Wykorzystujesiętakżezespołyekspertówklinicznych,którzy
analizująnajnowszebadaniaz uwzględnieniemopublikowanychwytycznychw celu
oceny,czyinterwencje(na przykładleki
lubinterwencjebehawioralne)sąwystarczającoskuteczne,abymożnajebyłouznać
za opartena dowodach.Tecieszącesiępoważaniemgrupymogąbyćwykorzystywane
jakocenneźródłazestawieńi podsumowań,któredostarczająwskazówekprzydatnychw praktyce.Zaproponowano,aby
uważaćprzeglądysystematyczne (syntezy),
metaanalizyrandomizowanychkontrolowanychpróbklinicznych(syntezy)oraz
opartena dowodachz badańnaukowych
wytycznedotyczącepraktykiklinicznej
(podsumowania)za źródładostarczające
dowodównajwyższegopoziomu,na którychmożnaopieraćdecyzjew praktyce
klinicznej.12 Niezwykleważnejestzapoznawaniesięna bieżącoz wszelkimiopublikowanymisyntezami,zestawieniami
i podsumowaniami,któreodnosząsię
do praktykiw danejdziedzinie.
Strategiewykorzystywaniapodsumowań
i standardów.Ostatnioopublikowanometaanalizydotycząceróżnychważnychzagadnieńzwiązanychz leczeniem
cukrzycy,takichjakskutecznośćinterwencjiz udziałemfarmaceutów,25 programysamodzielnegoudziałustarszych
chorychw leczeniu26orazwpływdepresji
na przestrzeganiezaleceńterapeutycznychprzezchorych.27 Doskonałymprzykłademopartychna dowodach
wytycznychdotyczącychpraktykiklinicznejsącorocznieuaktualnianeprzezAmericanDiabetesAssociation(ADA)
i publikowanew styczniukażdegoroku
standardyleczeniacukrzycy(Standards
ofMedicalCareinDiabetes).28 W standardachz 2010rokuprzeanalizowano,
w kontekściewytycznychdotyczących
praktykiklinicznej,wyżejwspomniane,
niedawnoopublikowanebadania
ADVANCE,ACCORDi VADT.28
Przeglądysystematyczne.Przeglądy
systematycznesączęstowykorzystywane
do syntezydowodówdotyczącychokreślonychzagadnieńterapeutycznychlub
populacjipacjentów.W ramachtych
uporządkowanychprzeglądówpiśmiennictwadokonujesięobiektywnychi systematycznychposzukiwań,identyfikacji
i podsumowańdostępnychdowodów,
któreodnosząsiędo określonegopytaniaklinicznego,zwracającszczególną

uwagęna jakośćmetodologii.29 Metoda
tapolegana krytycznejoceniepiśmiennictwadotyczącegodanegozagadnienia,
a następniewyborzei synteziedanych,
któresłużądo formułowaniawniosków
wynikającychzezidentyfikowanegozasobudanych.
Strategiewykorzystywaniaprzeglądów
systematycznych.Przykłademmożebyć
seriaprzeglądówsystematycznychw edukacjidiabetologicznej,któredotyczyły
określonychzachowańw ramachaktywnegoudziałuchorychw leczeniu,w tym
zdrowegoodżywiania,aktywnościﬁzycznej,samodzielnegomonitorowania,
przyjmowanialeków,rozwiązywaniaproblemów,zdrowychsposobówradzenia
sobiezestresemorazzmniejszaniazagrożeń.30 W ramachtychprzeglądówdokonywanosystematycznieidentyﬁk
 acji,oceny
i syntezyopublikowanychbadań,ułatwiającprzeztoczytelnikomzapoznaniesię
z procesemprowadzeniaprzeglądówsystematycznychprzezbadaczy,a takżeniezależnąocenęuzyskanychwyników.
Skomputeryzowanesystemywsparcia.
W ramachsystemówopiekizdrowotnej
dostępnemogąbyćskomputeryzowane
metodywspomaganiadecyzji,takiejak
elektronicznadokumentacjamedyczna,
któreułatwiająoptymalnąopiekęklinicznąopartąna dowodach.
Strategiewykorzystywaniaskomputeryzowanychsystemówwsparcia.Stwierdzono,żeskomputeryzowanesystemywspomaganiadecyzjizwiększajądokładność
diagnostykii leczeniachorych.31 Z przeglądubadańdotyczącychtegozagadnienia
wynikajednak,żetemetodyniezostały
jeszczepowszechniewprowadzone.31

Wykorzystywaniedowodówz badań
naukowychjakoinformacjiw opiece
klinicznej
Wyżejopisanestrategieilustrujązasady,
na któr ychopierająsięmetodyoceny
dowodówz badańnaukowych.Strategie
tedostarczająwieluinformacjiprzydatnychw leczeniucukrzycy.Jakjednak
uczyhistoria,dowodyi daneniesą
od razuwykorzystywanew praktyceklinicznej.Oszacowanona przykład,że
istniejeprzeciętnie17-letnieopóźnieniew wykorzystywaniuwynikówbadań
naukowychw codziennejpraktyceklinicznej.32
Na szczęścieopracowanoliczneśrodki
pomagającezapracowanymlekarzom
ograniczyćczaspotrzebnydo zapoznawaniasięna bieżącoz najnowszychdowodamiz badańnaukowych,którewpływają
na praktykękliniczną.W tychzasobach
dokonujesięsyntezyi krytycznejoceny
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela2.Zasoby,któremogąułatwiaćpersonelowimedycznemuzajmującemusięleczeniemcukrzycy
wyszukiwaniedowodówzbadańnaukowych
Zasób

Opis

Adresinternetowy

Cochrane Library

Zawiera bazy danych obejmujące wiele dziedzin
medycyny opartej na dowodach z badań naukowych
(niektóre części są dostępne bezpłatnie)

http://www.cochrane.org/reviews

Task Force on Community
Preventive Services

Zawiera oparte na dowodach z badań naukowych
przeglądy zagadnień z zakresu zdrowia publicznego

http://www.thecommunityguide.org

U.S. Preventive Services
Task Force

Zawiera przeglądy dowodów z badań naukowych
w wielu dziedzinach klinicznych świadczeń
prewencyjnych

http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfab.htm

Agency for Healthcare Research
and Quality

Główna instytucja w Stanach Zjednoczonych
zajmująca się praktyką opartą na dowodach
z badań naukowych

http://www.ahrq.gov

National Guideline
Clearinghouse

Publicznie dostępny zbiór wytycznych dotyczących
praktyki klinicznej oraz pokrewnych materiałów

http://www.guideline.gov

ACP Physicians’ Information
and Education Resource

Dostarcza opartych na dowodach z badań naukowych
wskazówek klinicznych dotyczących różnych
zagadnień, warunkiem dostępu jest członkostwo w ACP

http://pier.acponline.org/index.html

Centers for Disease Control
and Prevention Community
Guide

Przewodnik, oparty na przeglądzie >00 interwencji,
jest bezpłatnym zasobem dotyczącym programów
i polityki zdrowotnej, cukrzyca jest jednym z zagadnień
uwzględnionych w tym opracowaniu

http://www.thecommunityguide.org/
index.html

dostępnegopiśmiennictwanaukowego
w celuwspomaganianajlepszejpraktyki
opartejna dowodach.Do przykładówtakichzasobównależąbazadanychna tematprzeglądówsystematycznych
Cochrane(CochraneDatabaseofSystematicReviews)33 orazzasobyinformacyjne
i edukacyjnedlalekarzy(Physicians’InformationandEducationResource,PIER)
AmericanCollegeofPhysicians(ACP),
któredostarczająopartychna dowodach
wskazówekdotyczącychzagadnieńklinicznych.34 Wieleinstytucjisubskrybujetakie
zasoby,jakUptoDate,bazadanychopartychnadowodachz badańnaukowych,
recenzowanychprzeglądówdotyczących
różnychzagadnień,do którejdostępmożnauzyskiwaćprzezkomputerlubza pomocąprzenośnegourządzenia.35
Pewnezasobydlapersonelumedycznego,czytoreprezentującegojedną,czy
wieledyscyplin,mogąrównieżudostępniaćorganizacje.AmericanDieteticAssociationudostępniaswoimczłonkombazę
danychEvidenceAnalysisLibrary(EAL),
którąmożnaprzeszukiwać.Dostępdo tegoźródłamająrównieżczłonkowieAmericanAssociationofDiabetesEducators
(AADE).BazadanychEALumożliwia
użytkownikomdostępdo zgromadzonychzasobóww poszukiwaniudanych
dotyczącychokreślonegostanu(na przykładneuropatiacukrzycowa),rodzajuinterwencji(na przykładzorganizowana
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

aktywnośćfizyczna)lubparametrówstanowiącychwynikileczenia(na przykład
wartościhemoglobinyA1C,stężeniecholesterolulubciśnienietętnicze).Użytkownicymogąnastępnieidentyfikować
metodyleczenialubinterwencje,które
uznanoza skuteczne.
Na stronieinternetowejdlaczłonków
AADEzamieszczonoodnośnikido kilku
inicjatywi publikacjitejorganizacji,które
dotycząwynikówbadańnaukowychw zakresieedukacjidiabetologicznej,a także
strategiiwykorzystywaniatychwyników
w praktyceklinicznej.36
CentersforDiseaseControlandPrevention(CDC)DivisionofDiabetesTranslationzapewniadostępdo dodatkowego
zasobu,jakimjestCDCCommunityGuide.W tymprzewodnikudokonanosyntezydostępnychdanychi przedstawiono
zaleceniadotycząceróżnychzagadnień
związanychz cukrzycą.37Do zasobówodnoszącychsięswoiściedo edukacjii szkoleniaw zakresiesamodzielnegoudziału
chorychw leczeniucukrzycynależązaleceniai wynikizebraneprzezTaskForceon
CommunityPreventiveServicesRecommendationsandFindingsRelatedtoCase
ManagementInterventionstoImprove
GlycemicControl,DiseaseManagement
Programsi Self-ManagementEducationin
CommunityGatheringPlaces,któreodnosząsiędo indywidualnychinterwencjimającychna celupoprawękontroliglikemii,

programówleczeniacukrzycy,a takżeedukacjiw zakresiesamodzielnegoudziału
chorychw leczeniucukrzycyprowadzonej
w miejscachpublicznych.Do pokrewnych
zagadnieńomówionychw przewodniku
należąrównież:promowanieaktywności
ﬁzycznej,zapobieganieotyłościorazpromocjazdrowiaw miejscachpracy.W tabeli 2zamieszczonoprzeglądzasobów,które
mogąbyćwykorzystywaneprzezpersonel
medycznyzajmującysięleczeniemcukrzycydo pozyskiwaniadanychi zaleceńopartychna przeglądachdowodówz badań
naukowych.
Wykorzystywaniewieluzasobówdo
odnajdywaniadowodówodnoszącychsię
do danejkwestiimożedostarczyćzbieżnychi uzupełniającychsięinformacji.
Poniższeopisyprzypadkówilustrująwykorzystywanietychzasobówdo poszukiwaniadowodówpotwierdzającychzalecenia
dotyczącepraktykiklinicznej.

Przypadek 1
Lekarzpodstawowejopiekizdrowotnej
konsultujesięz diabetologiemw kwestii 65-letniegomężczyznychoregona
cukrzycętypu 2z neuropatiąobwodową,
którywyraziłzainteresowanierozpoczęciemprogramutreningusiłowego
w miejscowejsiłowni.Lekarzpodstawowejopiekizdrowotnejzadajepytanie
o przydatnośći bezpieczeństwotakiego
programu.
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Sprawdzanezasoby.Diabetologi lekarz
podstawowejopiekizdrowotnejmogliby
poszukaćinformacjina tematskutecznościtreninguwytrzymałościowegou starszychmężczyznchorychna cukrzycę
typu 2w standardachleczeniacukrzycy
opublikowanychprzezADAw 2010roku.28 W standardachtychzacytowano
kilkawłaściwiezaprojektowanychrandomizowanychkontrolowanychpróbklinicznychodnoszącychsiędo starszych
mężczyznchorychna cukrzycętypu 2.
Z tychpróbklinicznychwynika,żetreningwytrzymałościowymatakisamlub
nawetwiększywpływna wartościhemoglobinyA1C jakćwiczeniaaerobowe,a ponadtoprzynosiw tejpopulacjikorzyści
addytywnew stosunkudo rezultatów
ćwiczeńaerobowych.
Pomocnamożebyćdodatkowaanaliza
bazydanychCochrane(tab. 1),zwłaszcza
dlatego,żetoźródłoumożliwiaprzeszukiwanietematyczne.W tymprzypadkudostępnyjestprzegląddotyczącywysiłku
ﬁzycznegou osóbz neuropatiąobwodową.W przeglądzietymuwzględniono
badaniaprzeprowadzonew różnychpopulacjachdorosłychchorychz neuropatią
obwodową,w tymchorychna cukrzycę.
Mimożeprzeglądprotokołówbadańi wynikówuzyskanychw tejdziedzinieniedostarczaodpowiednichdowodów,które
pozwoliłybyna ocenęwpływuwysiłkuﬁzycznegona niesprawnośću osóbz neuropatiąobwodową,tojednakwynika
z niego,żetreningsiłowypowoduje
umiarkowanezwiększeniesiłymięśni
u dorosłychz neuropatiąobwodową.
Rezultaty.Klinicystamożewykorzystaćinformacjeuzyskanez tychprzeglądów,abyudzielićchoremuwskazówek
uwzględniającychobecnedowody,
na któr ychopierasięnajlepszapraktyka
w tejkwestii.Na podstawiedostępnych
danychempir ycznychlekarzpodstawowejopiekizdrowotnejmożewyjaśnić
choremu,żetreningwytrzymałościowy
przynosilicznekorzyści,i zaakceptować
jegouczestnictwow programietreningu
siłowego.

Przypadek 2
Konsultantdiabetologicznypracujez 50-letnimmężczyznąchorymna cukrzycętypu 2
z chorobąukładusercowo-naczyniowego.
Chorychceuzyskaćinformacjena temat
optymalnegosposobuodżywianiasię,
a konsultantchciałbyprzedstawićmuaktualnezaleceniaopartena dowodach.
Sprawdzanezasoby.Poszukiwanieinformacjidotyczącychcukrzycyi choróbukładusercowo-naczyniowegona stronie
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internetowejbazydanychEAL(tab. 1)
ujawnia,żepytaniategodotyczyłsystematycznyprzeglądpiśmiennictwa.Jakiedowodyprzemawiajązaokreślonymi
interwencjamiżywieniowymiw leczeniu
choróbukładusercowo-naczyniowego
u chorychna cukrzycę?
Rezultaty.Z tegoprzeglądukonsultant
dowiadujesię,żedobrzekontrolowane
badaniawskazująna znacznąsiłędowodówna to,żedietytypuśródziemnomorskiegoi o zmniejszonejzawartościsodu
korzystniewpływająna czynnośćśródbłonka,ciśnienietętniczei parametrylipidowe
u dorosłychchorychna cukrzycęz chorobąukładusercowo-naczyniowego.Toposzukiwaniei uzyskanedziękiniemu
informacjesąpodstawądo sformułowania
przezkonsultantaopartychna dowodach
zaleceńżywieniowychoptymalnychdla
chorego.

Przypadek 3
Wielodyscyplinarnyzespółprowadzącyleczeniecukrzycyomawiastrategieograniczaniaczynnikówryzykachoróbukładu
sercowo-naczyniowegoi cukrzycy,w tym
zmianyzachowańzwiązanychzezdrowiem,wprowadzanew ramachleczenia
żywieniowegoorazleczeniacukrzycy.
Członekzespołuzajmującysięmedycyną
behawioralnąproponujestrategieterapii
poznawczo-behawioralnejjakopodstawę
interwencjiprowadzonejw warunkach
ambulatoryjnychi klinicznych.Niektórzy
członkowiezespołusłyszelio wykorzystywaniutychmetodw leczeniudepresji
i chcielibyuzyskaćinformacjena temat
przeprowadzonychbadań,w których
ocenianozmianyzachowańzwiązanych
zezdrowiem.
Sprawdzanezasoby.Członkowiezespołu
sięgajądo bazydanychEALi odnajdują
przeglądsystematyczny,w którymocenianowykorzystaniemetodterapiipoznawczo-behawioralnejdo uzyskaniazmiany
zachowańzwiązanych zezdrowiemi odżywianiemsięw celuograniczeniaczynnikówryzykachoróbukładusercowo-naczyniowegoi cukrzycy,ułatwieniaredukcjimasyciałaorazwsparcialeczenia
cukrzycy.
Rezultaty.W przeglądzieodnalezionym
przezzespółpodsumowanoi skategor yzowanobadaniadotyczącekrótkoterminowejterapiipoznawczo-behawioralnej
(czastrwania 6miesięcy),terapiipoznawczo-behawioralnejo pośrednim
czasietrwania(6-13miesięcy)orazdługoterminowejterapiipoznawczo-behawioralnej(czastrwania>12miesięcy).

Przeglądwskazujena dobredowody,
którepotwierdzają,żeterapiapoznawczo-behawioralnaprzynosikorzyści
w zakresiezmianyzachowańzwiązanych
z odżywianiemsię,takichjakzmniejszeniespożyciatłuszczówi soduoraz
zwiększeniespożyciaowocówi warzyw.
Uzyskanorównieżsilnedowodyprzemawiającezaintensywnąśrednio- i długoterminowąterapiąpoznawczo-behawioralnąstosowanąw celuzapobiegania
cukrzycylubopóźnieniajejwystąpienia
(stosowanąnaprzykładw badaniuDPP),
bądźuzyskaniapoprawyw zakresienadciśnieniatętniczegoi innychczynników
ryzykasercowo-naczyniowego.Zespół
stwierdził,żemateriałydotyczącestosowaniaterapiipoznawczo-behawioralnej
w badaniuDPPsądostępnew Internecie(tab. 1).Znajomośćtychdowodówułatwiłazespołowipodjęciedecyzji
dotyczącychzastosowaniatejstrategii,
a następniezaplanowaniaprogramuleczenia.

Podsumowanie:implikacje
poszukiwaniai pozyskiwania
dowodówz badańnaukowych
dlapraktykileczeniacukrzycy
Abypodejmowaćświadomedecyzje,zachęcasiępersonelmedycznyzajmujący
sięleczeniemcukrzycydo spełnienia
czterechwar unków: 1)zapoznaniasię
z dostępnymirodzajamidowodówz badańnaukowych, 2)sprawdzenia,gdzie
możnaznaleźćnajlepszedowodyz badańnaukowychw celuichwykorzystania
w praktyce, 3)śledzeniana bieżącoprzełomowychrandomizowanychkontrolowanychpróbklinicznychprowadzonych
z tegozakresuoraz 4)wykorzystywania
dostępnychdowodówz badańnaukowychprzezposługiwaniesięnimipodczaspodejmowaniacodziennychdecyzji
klinicznych.
Należyzauważyć,żerównieżi inne
czynnikiwpływająna upowszechnianiei wykorzystywanienowychdanych
z badańnaukowychw codziennejpraktyceklinicznej.Bradleyi wsp.38 zidentyfikowalinastępująceczynnikijakoniezbędnew celuprzyspieszeniawykorzystywaniatychnowychinformacji
w praktyceklinicznejopartejna dowodach:
1.Koniecznejestsilnewsparciezestrony
starszegopersoneluzarządzającego
ośrodkiem,w którymmająbyćwprowadzonenowedanez badańnaukowych
do praktykiklinicznej. Do wprowadzeniausprawnieńklinicznychkonieczne
jestwsparcieadministracyjnena stanowiskuumożliwiającymzmianyzarządzania(personelzarządzający).Zasadnicze
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

znaczeniedlawprowadzanianowych
metodopartychna dowodachmawięc
posiadanieorędownikatychzmian
w administracji.
2. Efektywneprzywództwokliniczne
w ośrodkach,w któr ychmajązostać
wprowadzonenowedanez badańnaukowychdo praktykiklinicznej,przyspieszawprowadzenietychzmian.
Zaangażowanekierownikówklinicznych
(na przykładkierownictwapersonelu
pielęgniarskiegolubpowszechnieszanowanegolokalnegoautorytetu),
wiarygodnychdlaklinicystówi rozumiejącychdynamikęorganizacyjną(na przykładnormykulturowe,schematy
podejmowaniadecyzjiorganizacyjnych
orazuznaneprotokołyleczenia)może
pomócw stworzeniuodpowiednichwarunkówdo wprowadzenianowychdanychz badańnaukowychdo praktyki
klinicznej.
3. Daneprzemawiająceza podejmowaniem,wdrażaniemi stałąocenąinicjatywopartychna dowod achmusząbyć
wiar ygodnei przekonujące. Wprowadzanienowychdanychz badańnaukowychdo praktykiklinicznejma
głębokisensnietylkoz perspektywy
klinicznej,alerównieżfunkcjonowania
danejinstytucji.Usprawnianiesposobusprawowaniaopiekiklinicznej
na podstawiewynikównowychbadań
naukowychpoprawiaogólnąjakośćleczenia.Administratorzymogądostrzec
dodatkowąwartośćinnowacjiopartychna dowodach,któremogąpomóc
całejinstytucjiw realizacjijejstrategicznychcelów.Personelmedyczny
zajmującysięleczeniemcukrzycyma
dostępdo wieluzasobówi publikacji,
w któr ychmożnaznaleźćdanedowodząceefektywnościkosztowejwprowadzaniainterwencjistosowanych
w badaniachDPP39i DCCT.40 Pełne
listypublikacjii odnośnikido wszystkichprzełomowychpróbklinicznych
sądostępnena stronachinternetowychwymienionychjakopozycjepiśmiennictwa 39i 40.
Podsumowując,dziękiwykorzystywaniuzasobówopisanychw niniejszym
artykuleadministratorzy,kierownicykliniczniorazpersonelmedycznyzajmujący
sięleczeniemcukrzycymogąaktywnie
i skuteczniesamodzielnieanalizowaćdostępnedowodyz badańnaukowych.Tego
rodzaju aktywnośćstawiaw korzystniejszejsytuacjipersonelmedycznyzajmującysięleczeniemcukrzycy,umożliwiając
mupodejmowanieświadomychdecyzji
w celuzapewnieniaedukacjii leczenia
chorychzgodniez najlepsządostępną
praktyką.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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