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51%  
Pacjentow w  

praktyce stanowią  
chorzy na cukrzycę

57.5%   Biali

21.7%  Czarni

17.0%   Cape Malay 

3.6%      Azjaci   
0.2%      Mieszanki innych ras

W praktyce autora

Pacjenci w Południowej Afryce chorzy na cukrzycę... 


Mieszkańców Południowej Afryki... 

9.5%

Zapadalność na cukrzycę w 
RPA (w oparciu ooznaczenie 

HbA1c) u osób powyżej  
15 roku życia (dane z 2017)1

45%  
osób z tej grupy 

cukrzycą byla jeszcze 
nie rozpoznana

9%  
upośledzona tolerancja  
glukozy w populacji RPA  

34,9%  
Stopa bezrobocia  

jest najwyższa na świecie2

87.05% 
populacji potrafi  

czytać i pisać (2017)2

Religia2  

78%    Chrześcijanie   

1.6%   Muzułmanie

  1.0%   Hinduizm



4.4%   Tradycyjne religie plemienne  

10%   Inne religie

W RPA na 
cukrzycę choruje 

ponad 4.5 mln 
osób1

4.5
miliona

Autor (GP) od 1991 pracuje w Republice Południowej Afryki (RPA) w prywatnej praktyce 
internistycznej o profilu diabetologicznym.  

RPA jest krajem wieloetnicznym i wielokulturowym.  
Jedenaście języków w RPA ma status języka urzędowego (angielski, afrikaans, isiZulu, siswani, 
isiNdebele, sesotho, pedi, xitsonga, setswana, tshivenda i isiXhosa). Znaczna część 
społeczeństwa jest wielojęzyczna. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo zróżnicowana.2



Oznacza to, ze w RPA na cukrzycę choruje ponad 4.5 mln osób, najwięcej na kontynencie 
afrykanskim i umieralność z powodu tej choroby też jest najwyższa na kontyencie.1



Mając do czynienia z ogromnie zrożnicowaną populacją pacjentów z cukrzycą (pod względem 
językowym, umiejętnoscia czytania i pisania, stopniem wykształcenia, statusem ekonomicznym, 
religią i kulturą), osiągnięcie celów terapeutycznych jest zadaniem jeszcze trudniejszym. 
Znalezienie interwencji pomocnych w usuwaniu tych przeszkód jest pilną potrzebą.





 Pochodzący z jednej, prywatnej praktyki chorzy z cukrzycą typu 1 i 2,  
w okresie między 8 Marca 2020 i 9 lutego 2021 zostali w sposób losowy (1:1) 
zakwalifikowani do grupy badawczej i grupy kontrolnej

 W badaniu wzieło udział 113 chorych (16 z typem 1 i 97 z typem 2 cukrzycy) 
 76 chorych (9 z typem 1 i 76 z typem  2 cukrzycy) ukonczyło badanie i ich wyniki 

poddano analizie. 

Karta Konsultacji Diabetyka (KKD), Skala Stresu w Cukrzycy (SSC)  

i zmodifikowana punktacja Clark i Gold (źrodło: King’s College Hospital, Londyn)

Poziom istotności: test T-Studenta dla prób niezależnych i wielkość efektu Cohena


Wpływ pomiaru swiadomości hipoglikemii, poziomu stresu, wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c)  
i ich graficznej reprezentacji na zachowanie chorych z cukrzycą i glikemie po 6 miesiącach interwencji 

MATERIAL

METODY

STATYSTYKA

Cel



 test T-studenta 2.8
 SD 0.2
 dla prób niezależnych p 0.0
 przedział ufności : średnia róznica 0.7
 zakres ufności 0.23 - 1.24 

 test T-studenta 1.4
 SD 0.1
 dla prób niezależnych p 0.3
 przedział ufności: średnia róznica 0.2
 zakres ufności 0.11 - 0.64  

 test T-studenta 2.2
 SD 0.1
 dla prób niezależnych p 0.04
 przedział ufności: średnia róznica 0.2
 zakres ufności 0.04 - 0.5
 efekt Cohena 0.14


 test T-studenta 0.4
 SD 0.1
 dla prób niezależnych p 0.6
 przedział ufności: średnia róznica 0.0
 zakres ufności  0.16 - 0.25 

Wyniki
SSC

PUNKTUACJA CLARK I  GOLD

HbAc

GRUPA KONTROLNA



Pomiar poziomu stresu (SSC) i graficzna reprezentacja wyników HbA1c z wykorzystaniem 
tarczy strzelniczej obniża znacząco poziom stresu (1 punkt) i poziom HbA1c (0.3%)  
u chorych na cukrzycę, i pomaga w ukierunkowaniu tematyki konsultacji. 



Nie zaobserwowano istotnych różnic w punktacji Clark I Gold (świadomość hipoglikemii). 
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Pismiennictwo



 Wyniki prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych udowodniły, że późne powikłania naczyniowe cukrzycy (mikroangiopatia) zależy 
od stopnia kontroli glikemii

 Stres może mieć negatywny wpływ na zdrowie i pacjenci chorzy na cukrzycę mogą być bardziej narażeni na jego ujemne skutki. Adaptacja 
fizjologiczna pociagą za soba zwiększone wydzialanie hormonow stresowych i mobilizację energii. Dodatkowo, stres wpływa w sposób 
pośredni na dietę, wysiłek fizyczny i inne zachowania.



 Zmiana o 10% czasu optymalnej glikemii (3.9-10.0 mmol/l) odpowiada zmianie o 0.5% wartości HbA1c.3

 Dlatego obniżenie wartości HbA1c o 0.3% przy pomocy HDKD i jeden punkt SSC może mieć istotne znaczenie kliniczne. Redukcja poziomu 
stresu wraz z graficzną reprezentacją celów terapii i uzyskanych wyników może ułatwić zrozumienie i śledzenie postępów leczenia w tej,  
tak bardzo zróżnicowanej populaci chorych na cukrzycę

 International Operations Hypoglycaemia Assessment Tool (IO HAT) projekt miał za zadanie zbadać częstotliwość hipoglikemii u chorych na 
cukrzycę typu 1 i 2 w 9 krajach, analiza populacji chorych z RPA (pierwsza tego typu w tym kraju) wykazała, że dane dotyczące epizodów 
hipoglikemii są zaniżone.

 Jednym z powodów może być brak objawow hipoglikemii. Punktacja Clark I Gold pozwala zidentyfikować pacjentów z brakiem objawów 
hipoglikemii ale przedstawiona interwencja nie wpłynęła na jej zmianę.  





Dyskusja


