
INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W BADANIU KLINICZNYM 

Tytuł badania: Ocena wpływu zastosowania ciągłego monitorowania glikemii na wyniki leczenia cukrzycy 
ciążowej. 
 
Szanowna Pani, 

Zapraszamy do udziału w badaniu klinicznym oceniającym wpływ zastosowania ciągłego monitorowania 
glikemii na wyniki leczenia cukrzycy ciążowej.  

Cukrzyca ciążowa jest to nietolerancja glukozy prowadząca do hiperglikemii, po raz pierwszy rozpoznana 
w ciąży, występująca u 3-10% populacji ciężarnych. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie krzywej obciążenia 
75g glukozy wg kryteriów WHO z 2013 roku (obowiązkowe badanie u ciężarnych pomiędzy 24 a 28 tygodniem 
ciąży). Cukrzyca ciążowa jest czynnikiem ryzyka rozwoju powikłań zarówno u matki jak i płodu. Ryzyko powikłań 
jest proporcjonalne do stopnia złej kontroli glikemii. U matki długoterminowo zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2. U płodu wiąże się z częstszym występowaniem makrosomii płodu tj. masy urodzeniowej >4000g. U 
noworodka zwiększa ryzyko hipoglikemii oraz zaburzeń oddychania o różnym nasileniu. W wielu badaniach 
wykazano, że cukrzyca ciążowa ma również wpływ długoterminowo na rozwój dziecka. Uważa się, że zwiększa u 
nich ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego. W związku z powyższym prawidłowa kontrola 
glikemii stanowi jeden z kluczowych elementów terapii cukrzycy ciążowej. Dodatkowo, w wielu badaniach 
wykazano, że duży wpływ na leczenie cukrzycy ciążowej ma aktywność fizyczna. 

Obecnie standardową metodą stosowaną w kontroli glikemii u pacjentek z cukrzycą ciążową jest 
oznaczanie stężenia glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą osobistego glukometru. Jedną z nowych metod 
pomiaru glikemii jest system ciągłego monitorowania glikemii w tkance podskórnej za pomocą sensorem 
umieszczonego na ramieniu.  Celem badania jest więc ocena zastosowania nowego systemu u ciężarnych z świeżo 
rozpoznaną cukrzycą ciążową w pierwszym miesiącu leczenia. Po wstępnej kwalifikacji i wyrażeniu zgody na 
badanie zostanie Pani losowo przydzielona do jednej z dwóch grup. W pierwszej grupie będziemy stosować przez 
cały okres leczenia standardowy sposób monitorowania glikemii za pomocą glukometru. W drugiej grupie przez 
okres 4 tygodni zastosujemy ciągłe monitorowanie glikemii w tkance podskórnej z użyciem sensora, a następnie 
standardowy sposób monitorowania za pomocą glukometru do końca ciąży. Sensor, który ma postać 
plastikowego dysku o średnicy 3cm i grubości 3mm, zostanie umieszczony za pomocą jednorazowego nakłucia 
na skórę na zewnętrznej stronie ramienia ręki niedominującej i utrzymywany przez okres 14 dni za pomocą 
znajdującego się pod nim przezroczystego plastra. Po 14 dniach zostanie wymieniony na nowy sensor. Urządzenie 
jest wodoodporne i nie może być zdejmowane podczas czynności pielęgnacyjnych. Mechaniczne odczepienie 
sensora uniemożliwia jego dalsze działanie. W miejscu założenia może dojść do podrażnienia, swędzenia oraz 
bardzo rzadko odczynu zapalnego. Poziomy glikemii będą odczytywane z sensora bezinwazyjnie za pomocą 
aplikacji wgranej do telefonu osobistego lub dedykowanego czytnika.  

Dodatkowo w ramach badania obie grupy zostaną włączone do pomiaru aktywności fizycznej za pomocą 
opaski biometrycznej umieszczanej na nadgarstku (za pomocą aplikacji możliwe liczenie dziennej liczby 
wykonanych kroków).  

Kwalifikacja do grupy badanej i kontrolnej, szkolenie dotyczące leczenia dietetycznego, monitorowania 
glikemii, aktywności fizycznej oraz porady lekarskie zostaną wykonane podczas wizyt w Ambulatorium I Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego przy Pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie. W ramach rutynowych badań zalecanych w ciąży zostanie 
dodatkowo oznaczony poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c), standardowego markera oznaczanego u 
pacjentów z cukrzycą.  Pragniemy nadmienić, iż udział w badaniu jest bezpłatny a stosowane metody należą do 
rutynowo stosowanych w przypadkach ciąż powikłanych cukrzycą i nie będą miały wpływu na dobrostan płodu. 

Badanie prowadzone jest przez I Katedrę I Klinikę Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Realizację badania nadzoruje lekarz z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii 
WUM: dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń. W skład zespołu badawczego wchodzą ponadto: dr n. med. Paweł 
Stanirowski oraz lek. Agata Majewska.  
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