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Badanie INNODIA 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Informacje dla dzieci  
w wieku od 5 do 8 lat 

z podwyższonym ryzykiem 
zachorowania na cukrzycę  

typu 1 
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Co to jest INNODIA? 

Kiedy mówimy, że prowadzimy 

badania naukowe, to znaczy, że 

szukamy odpowiedzi na pytania. 

Chcemy opowiedzieć Ci o badaniu 

naukowym pod nazwą INNODIA. 

Jest to naprawdę duże badanie prowadzone w wielu 

różnych miejscach w Europie.    

 

 

 

Dzięki pracy z dziećmi takimi jak Ty, 

które mogą znajdować się w grupie 

podwyższonego ryzyka zachorowania 

na cukrzycę typu 1 (T1D), lekarze będą 

mogli dowiedzieć się więcej o tej 

chorobie i poznać odpowiedzi na różne pytania. 
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Nadal nie wiemy jak wyleczyć cukrzycę  

typu I. Jednak lekarze na całym świecie 

szukają sposobu na to, aby ludzie na nią nie 

chorowali.   

 

Co się wydarzy, jeśli wezmę udział w badaniu 

INNODIA?  

Jeśli postanowisz wziąć udział w badaniu, 

a Twoi rodzice się na to zgodzą, poprosimy 

Ciebie i Twoich rodziców  

o podpisanie specjalnego formularza. 

Będziesz wtedy mógł wziąć udział w badaniu.   

 

Przystąpienie do badania oznacza, że Ty i Twoja mama 

lub tata będziecie musieli spotkać się z pielęgniarką 

prowadzącą badanie.  

 

Pielęgniarka zada Tobie  

i twojej mamie lub tacie kilka 

pytań na temat tego, jak się 

czujesz. 

http://www.clipartpanda.com/categories/globe-drawing
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Będziemy musieli pobrać Ci z ręki 

trochę krwi. Nie chcemy, żeby cię 

bolało więc możemy posmarować ci 

rękę specjalnym kremem albo 

popryskać chłodnym płynem, żeby 

nie bolało.  

 

  

Ilość krwi, którą musimy pobrać to 

około 2 łyżeczki.  

 

 

 

 

 

Dlaczego muszę mieć pobraną próbkę krwi? 

 Mierząc we krwi coś, co nazywa się 

autoprzeciwciałami, lekarze mogą 

stwierdzić, czy dana osoba może  

w przyszłości zachorować na 

cukrzycę. 
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Te autoprzeciwciała są wytwarzane przez układ 

odpornościowy, który pomaga zwalczać infekcje, takie 

jak: przeziębienie, grypa czy ból gardła. Ale czasami 

mogą one pomylić zdrowe komórki z komórkami 

niezdrowymi i zacząć je atakować. Tak właśnie dzieje się 

w przypadku T1D. 

 

Zbadamy również Twoje geny. Geny to coś, co dostajesz 

od swojej mamy i taty. Decydują one o takich rzeczach 

jak twój kolor włosów i oczu oraz budowa ciała. 

 

Po pobraniu krwi możesz wrócić do domu lub do szkoły. 

Powiadomimy twoją mamę i tatę o wynikach tego 

badania krwi tak szybko, jak tylko będziemy mogli. 

 

Co się stanie, jeśli w mojej krwi znajdzie się jedno 

lub żadne autoprzeciwciało? 

 

Możemy poprosić Cię o ponowne 

przyjście raz lub dwa razy w celu pobrania 

kolejnych próbek krwi. 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/paperwork-13732434
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Co się stanie, jeśli w mojej krwi zostaną wykryte 

2 lub więcej autoprzeciwciała? 

 

Jeśli lekarze stwierdzą, że  

masz we krwi dwa lub więcej 

autoprzeciwciała, poprosimy cię 

o zgłoszenie się do szpitala na 5 

wizyt kontrolnych z mamą  

lub tatą.  

 

Co będzie się działo podczas wizyt w szpitalu? 

 

Po przebudzeniu rano będziesz 

mógł pić wyłącznie wodę.   

 

 

Bardzo ważne jest, aby nie spożywać 

żadnych pokarmów przed przyjazdem 

do szpitala, ponieważ musimy wykonać 

specjalny test zwany DTTG. W trakcie 

badania będziesz mógł jednak pić wodę. 
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W szpitalu zmierzymy Twój wzrost i wagę. 

 

Podczas testu DTTG będziesz mógł wygodnie siedzieć 

w łóżku i oglądać telewizję, grać w gry lub czytać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.childrenataddenbrookes.org.uk/under6/outpatient-appointments
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Będziemy musieli pobrać jeszcze trochę krwi  

z twojego ramienia, ale tym razem będziemy musieli 

pobrać próbki krwi o różnych godzinach, więc włożymy 

do twojego ramienia bardzo małą rurkę, która zostanie 

wyjęta przed twoim powrotem do domu. 

 

Zanim włożymy małą rurkę do ramienia, użyjemy 

specjalnego kremu lub zimnego sprayu, tak jak to 

robiliśmy wcześniej, aby nie bolało. 

 

Ile krwi zostanie ode mnie pobrane? 

Podczas wizyty będziemy musieli pobrać około  

10-15 łyżeczek krwi. 

 

 

 

 

 

Na początku testu DTTG poprosimy Cię  

o wypicie słodkiego napoju. Po wypiciu 

pielęgniarka lub lekarz pobiorą jeszcze trochę 

krwi.  

http://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/Food/Drink_and_Beverage_Clipart/little-boy-drinking-water-from-glass-clipart-1220_jpg.htm
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Test DTTG potrwa cały ranek, a po jego zakończeniu 

zanim pójdziesz do domu lub szkoły, dostaniesz 

smaczny napój i coś do jedzenia! 

 

 

 

Czasami po wykonaniu testu DTTG możemy dać ci 

urządzenie do ciągłego monitorowania poziomu glukozy 

(CGM) do użytku domowego. Jest to specjalny gadżet, 

który rejestruje pomiary glukozy przez cały czas  

(w dzień i w nocy) poprzez umieszczenie maleńkiej rurki 

pod skórą, zwykle na brzuchu. Zanim go założymy, 

ponownie użyjemy kremu znieczulającego lub zimnego 

sprayu. Przed powrotem do domu pokażemy Tobie i 

Twojemu rodzicowi lub dorosłej osobie, która się Tobą 

opiekuje, jak używać CGM. 

 



ID IRAS: 210497    PIR PIS 5-8 years    Wersja 1.0     Data 8 lutego 2022 r.    Strona 10 z 10 

 

Zanim zdecydujesz się na udział  

w naszym badaniu naukowym,  

po przeczytaniu informacji dobrze  

by było porozmawiać z rodzicami, 

pielęgniarką lub lekarzem.   

 

Kiedy nie jesteś czegoś pewien, zawsze 

warto zadawać pytania.  

 

Być może zdecydujesz, że nie chcesz brać udziału  

w badaniu INNODIA i nie ma w tym nic złego.   

 

Dziękujemy bardzo za przeczytanie informacji  
o badaniu INNODIA 

Lekarz prowadzący badanie:  
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot 
 

Adres:  

 Klinika Diabetologii Dziecięcej 
 Wydział Lekarski w Katowicach 
 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 ul. Medyków 16 
 40-752 Katowice 
 

Pielęgniarka: 

Urszula Bielec 
Lilianna Gremlowska 
Numer telefonu: 665 324 395 
 

e-mail: innodia@sum.edu.pl 
 


