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Cukrzyca i stany przed-
cukrzycowe a choroby 
sercowo-naczyniowe

Dr n. med. Elżbieta Kozek
Katedra i Klinika Chorób 
Metabolicznych CM UJ w Krakowie

Definicja i epidemiologia 
cukrzycy

Pojęcie cukrzycy obejmuje grupę 
chorób metabolicznych o różnorod-
nej etiologii, charakteryzujących się 

przewlekłą hiperglikemią i zaburze-
niami metabolizmu węglowodanów, 
tłuszczów i białek w wyniku defektu 
wydzielania insuliny i(lub) jej działa-
nia. Przewlekła hiperglikemia wiąże 
się z uszkodzeniem, dysfunkcją i nie-
wydolnością różnych narządów: re-
tinopatią cukrzycową, nefropatią 

cukrzycową, neuropatią, z ryzy-
kiem rozwoju stopy cukrzycowej, 
dysfunkcją układu autonomicznego 
oraz zwiększonym ryzykiem chorób 
serca, naczyń obwodowych i choroby 
naczyniowej mózgu1.

Na całym świecie dynamicznie 
wzrastają zapadalność i chorobo-

wość związane z cukrzycą. Według 
prognoz w roku 2030 liczba chorych 
na cukrzycę na świecie może osią-
gnąć nawet 500 mln2. Wzrost zacho-
rowań na cukrzycę jest spowodowa-
ny głównie cukrzycą typu 2, która 
stanowi 90% wszystkich przypadków 
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1. Kryteria rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej:
Cukrzyca:

– glikemia przygodna ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) u chorych z objawami hipergli-
kemii (wzmożone pragnienie, wielomocz, zmniejszenie masy ciała) lub

– glikemia na czczo ≥7,0 mmol/l (126 mg/l) stwierdzona dwukrotnie w kolejnych 
badaniach bez względu na obecność objawów hiperglikemii lub

– glikemia ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) po 120 min od doustnego podania 75 g glukozy 
(doustny test tolerancji glukozy – OGTT, ang. oral glucose tolerance test)

Stany przedcukrzycowe:
– nieprawidłowa glikemia na czczo: 5,6–6,9 mmol/l (100–125 mg/dl) 

na czczo, a w 120. min OGTT glikemia <7,8 mmol/l (140 mg/dl)
– nieprawidłowa tolerancja glukozy: w 120 min OGTT glikemia 7,8–

–11,0 mmol/l (140–199 mg/dl)
Zaleca się oznaczanie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej w laboratorium 

objętym zewnętrzną kontrolą jakości.
2. Częstość występowania cukrzycy na świecie dynamicznie wzrasta. W Polsce 

częstość występowania cukrzycy w populacji ogólnej osób dorosłych szacuje się 
na 7% u mężczyzn i 6% u kobiet. Częstość występowania cukrzycy wzrasta z wie-
kiem i w grupie wiekowej 65–74 lata wynosi około 16% u mężczyzn i 20% u kobiet. 
U pacjentów zgłaszających się do lekarza częstość występowania cukrzycy jest 
większa niż w populacji ogólnej i wynosi około 15%; w tym 2/3 to przypadki cukrzy-
cy znanej, a wykrycie pozostałych wymaga badania przesiewowego. W Polsce nie 
ma wiarygodnych danych epidemio logicznych dotyczących występowania cukrzy-
cy nieznanej oraz występowania cukrzycy w starszych grupach wiekowych.

3. Cukrzyca typu 2 oraz cukrzyca typu 1 z nefropatią zwiększa ryzyko chorób 
układu krążenia na tle miażdżycy zwanych dalej chorobami sercowo-naczynio-
wymi (ChSN) – 2–3-krotnie u mężczyzn i 3–5-krotnie u kobiet. Wzrost ryzyka 
jest również związany ze stanem przedcukrzycowym. Glikemia po obciążeniu 
glukozą jest lepszym niż glikemia na czczo wskaźnikiem ryzyka ChSN.

4. Skuteczne leczenie cukrzycy typu 1, tj. utrzymanie stężenia glukozy na po-
ziomie zbliżonym do normoglikemii, około 2-krotnie zmniejsza ryzyko zachoro-
wania i zgonu z powodu ChSN, a ponadto redukuje ryzyko rozwoju i progresji 
retinopatii, nefropatii i neuropatii cukrzycowej. W cukrzycy typu 2 obniżenie 
odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) o 1% redukuje ryzyko powikłań mikro-
naczyniowych o 37%, zawału serca o 14%, udaru o 12%, niewydolności krążenia 
o 16% i zgonu związanego z cukrzycą o 21%. W cukrzycy typu 2 utrzymanie od-
setka HbA1c <6% redukuje ryzyko zawału serca do poziomu stwierdzanego u osób 
bez cukrzycy. W cukrzycy typu 2 wykazano korzystny wpływ leków poprawia-
jących insulinowrażliwość na ryzyko ChSN. U osób z nieprawidłową tolerancją 
glukozy regularna aktywność fizyczna i zmniejszenie masy ciała zmniejszają 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o prawie 60%.

5. Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy powinny być wykony-
wane u kobiet i mężczyzn >45. roku życia, a w grupach podwyższonego ryzyka 
zachorowania na cukrzycę bez względu na wiek. Do grup podwyższonego ryzyka 
należą osoby: z nadwagą (BMI ≥25kg/m2), z cukrzycą w rodzinie (rodzice lub ro-
dzeństwo), mało aktywne fizycznie, z poprzednio stwierdzoną nieprawidłową gli-
kemią na czczo lub nietolerancją glukozy, z hiperlipidemią (stężenie cholesterolu 
frakcji HDL <1 mmol/l [40 mg/dl] dla obu płci i[lub] triglicerydów >2,85 mmol/l 
[250 mg/dl]), z nadciśnieniem tętniczym, z ChSN, a także kobiety z: cukrzycą 
ciężarnych w wywiadzie, zespołem policystycznych jajników oraz kobiety, które 
urodziły dziecko o masie >4 kg. Badania przesiewowe powinny być pro-
wadzone w ramach istniejącego sytemu opieki zdrowotnej, a główną 
rolę i ciężar powinni ponieść lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wstępnym badaniem powinno być oznaczenie glikemii na czczo. U osób z niepra-
widłową glikemią na czczo w zakresie 5,6–6,9 mmol/l, a także u osób z prawidłową 
glikemią na czczo z ChSN, cechami zespołu metabolicznego, glikozurią, u kobiet 
ciężarnych i osób starszych zaleca się dodatkowo wykonanie OGTT. U osób 
z normoglikemią badanie przesiewowe należy powtarzać nie rzadziej niż co 3 
lata. U osób ze stanami przedcukrzycowymi zaleca się przeprowadzanie badań 
kontrolnych w kierunku cukrzycy co 1–2 lata.

6. Cukrzyca typu 2 i stany przedcukrzycowe często współistnieją z innymi 
modyfikowalnymi czynnikami ryzyka chorób na tle miażdżycy: nadciśnieniem 
tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i otyłością.

U osób z cukrzycą lub ze stanami przedcukrzycowymi w celu redukcji ryzyka 
rozwoju ChSN zaleca się: edukację i wdrażanie intensywnej zmiany stylu życia 
(dieta, regularna aktywność fizyczna, redukcja nadwagi, zaprzestanie palenia 
tytoniu) oraz kontrolę i leczenie innych czynników ryzyka miażdżycy – nadci-
śnienia oraz zaburzeń lipidowych.

W leczeniu cukrzycy należy dążyć do osiągnięcia wszystkich wartości docelo-
wych dotyczących gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz ciśnienia tętnicze-
go, a także normalizacji masy ciała. Intensywność dążenia do wartości docelowych 
należy indywidualizować, uwzględniając stopień ryzyka hipoglikemii, stopień 
edukacji pacjenta oraz relacje korzyści i ryzyka uzyskania tych wartości.

Cele leczenia u chorych na cukrzycę typu 2

HbA1c (%) wg standaryzacji DCCT
Glukoza w osoczu krwi żylnej na czczo i przed posiłkami (mmol/l [mg/dl])
Glukoza podczas samokontroli:

na czczo i przed posiłkami (mmol/l [mg/dl])
po posiłkach (mmol/l [mg/dl])

≤6,1 do ≤6,5
≤6,0 (110)

4,0–5,0 (70–90)
do 7,5 (135)

Ciśnienie tętnicze (mm Hg) <130/80

Cholesterol całkowity (mmol/l [mg/dl])
Cholesterol LDL (mmol/l [mg/dl])
Cholesterol LDL u chorych na cukrzycę i chorobę wieńcową (mmol/l [mg/dl])
Cholesterol HDL (mmol/l [mg/dl])

Cholesterol „nie HDL” (mmol/l [mg/dl])
Triglicerydy (mmol/l [mg/dl])

<4,5 (175)
<2,5 (100)
<1,9 (70)
>1,0 (40),
(dla kobiet wyższy o 0,275 [10])
<3,4 (130)
<1,7 (150)

7. W niektórych przypadkach osiągnięcie celu terapeutycznego może być trud-
ne i u tych chorych należy dążyć do wartości najbardziej zbliżonych do przed-
stawionych celów leczenia.

Wartość docelowa HbA1c ≤6,1% jest akceptowana u wyedukowanych pacjentów 
bez zwiększonego ryzyka hipoglikemii. Kontrolę HbA1c zaleca się 2 razy w roku 
(co 3 miesiące u dzieci i młodzieży oraz w cukrzycy o chwiejnym przebiegu).

Ciśnienie tętnicze krwi powinno być mierzone podczas każdej rutynowej wi-
zyty lekarskiej.

W cukrzycy typu 2 zaleca się badanie stężenia lipidów w momencie jej rozpo-
znania, a następnie kontrolę raz w roku w przypadku normolipidemii lub częściej 
w zależności od ich wartości aż do momentu osiągnięcia zalecanego stężenia. 
W cukrzycy typu 1 zaleca się kontrolę stężenia lipidów co 2–5 lat zależnie od ry-
zyka ChSN. U osób z cukrzycą kontrola powinna obejmować pełny lipidogram.

Podczas każdej wizyty lekarskiej należy oceniać masę ciała, glikemię przed 
posiłkami i po posiłkach na podstawie samokontroli, prowadzić edukację i moty-
wować pacjenta do leczenia oraz zmiany stylu życia. W zaleceniach dietetycznych 
należy uwzględnić wartość kaloryczną oraz skład pożywienia: węglowodany 
45–50% (o niskim indeksie glikemicznym <50), tłuszcze 30–35% (tłuszcze na-
sycone <10%, tłuszcze trans <2%), białka 15–20% wartości kalorycznej diety. 
Wysiłek fizyczny jest integralną częścią leczenia cukrzycy.

8. W cukrzycy typu 2 leczenie farmako logiczne powinno uwzględniać insu-
linooporność i zaburzenia wydzielania insuliny, glikemię na czczo i po posiłku, 
a także postępujący charakter choroby. Do osiągnięcia i utrzymania wyrówna-
nia metabolicznego konieczna jest stopniowa intensyfikacja leczenia doustnego 
i ewentualne zastosowanie insulinoterapii. Postępowanie w każdym okresie cho-
roby powinno uwzględniać edukację. Program edukacyjny powinien obejmować 
nabycie umiejętności prowadzenia samokontroli oraz znajomości celu leczenia, 
a także wdrażanie zasad intensywnej modyfikacji stylu życia.

9. U chorych na cukrzycę duże ryzyko ChSN powinno być uwzględnione w zle-
caniu badań diagnostycznych w kierunku choroby wieńcowej, choroby naczyń 
mózgowych oraz choroby naczyń obwodowych.

10. W prewencji wtórnej ChSN, a także w prewencji pierwotnej u chorych 
na cukrzycę typu 1 i 2 >40. rż. lub obciążonych poza cukrzycą dodatkowymi 
czynnikami ryzyka (ChSN w rodzinie, nadciśnienie tętnicze, palenie, dyslipide-
mia lub albuminuria) zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego. Cukrzyca 
nie stanowi przeciwwskazania do stosowania pochodnych tienopirydyny, a także 
leków przeciwzakrzepowych, które należy wdrażać zgodnie z rekomendacjami 
dla osób bez cukrzycy.

Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczący cukrzycy
Elżbieta Kozek, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Andrzej Pająk, Andrzej Tykarski, Tomasz Zdrojewski, Marek Naruszewicz,
Maciej Godycki-Ćwirko, Jerzy Stańczyk, Anetta Undas, Grzegorz Opala, Wojciech Drygas, Jacek Sieradzki

Czytaj dalej – s. 2–4.

Członkowie PFP

OD REDAKCJI

Według prognoz International Diabetes Institute liczba 
chorych na cukrzycę na całym świecie osiągnie w 2010 r. 
liczbę około 240 mln. Natomiast prognoza World Health 
Organization zakłada, że w 2025 r. liczba chorych prze-
kroczy 360 mln. W Polsce cukrzycą dotkniętych jest 
dzisiaj ponad 2 miliony osób, z czego 10% chorych cierpi 
na typ 1 tej choroby.

Trudno znaleźć przykład schorzenia, które wymagałoby 
od pacjentów równie sporej dawki wiedzy. Życie z cukrzycą 
to nieustanna nauka, przy czym edukacji pacjentów i tera-
pii nie sposób traktować oddzielnie. To również ciągła, arcy-

trudna walka o utrzymanie równowagi pomiędzy trzema 
kluczowymi elementami: pożywieniem, doustnymi lekami 
przeciwcukrzycowymi lub insuliną i wysiłkiem fizycznym. 
Nie można też zapominać o konieczności leczenia towarzy-
szących czynników ryzyka. Cel jest niebagatelny: chodzi 
bowiem nie tylko o utrzymanie stężenia cukru we krwi 
w bezpiecznych granicach, ale – przede wszystkim – o odsu-
nięcie w czasie lub nawet zapobiegnięcie wiążących się z tą 
chorobą powikłań. Chodzi zatem o dłuższe życie. Wiemy, że 
u osób chorych na cukrzycę ryzyko chorób sercowo-naczy-
niowych jest czterokrotnie większe niż u osób zdrowych.

Zapraszam do lektury
Dr hab. n. med. Piotr Podolec
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tej choroby. Bezpośrednie przyczy-
ny wzrostu zachorowań na cukrzycę 
typu 2 to starzenie się, wzrost wystę-
powania otyłości i zwiększająca się 
kaloryczność stosowanej diety oraz 
coraz mniejsza aktywność fizyczna 
populacji światowej. Coraz większy 
problem stanowi otyłość i cukrzyca 
typu 2 u dzieci i młodzieży. Dotych-
czas te grupy wiekowe uważano 
za grupy małego ryzyka rozwoju cu-
krzycy typu 2.

W badaniu WOBASZ w reprezen-
tatywnej próbie populacji polskiej 
w grupie wiekowej 20–74 lat cukrzycę 
lub glikemię >7 mmol/l (126 mg/dl) 
stwierdzono u około 7% mężczyzn 
i 6% kobiet, natomiast w grupie wie-
ku 65–74 lat u 16% mężczyzn i u 20% 
kobiet3.

Z przeprowadzonych w różnych po-
pulacjach badań wynika, że ponad 
połowa osób chorych na cukrzycę nie 
jest świadoma choroby. W populacji 
europejskiej, po uwzględnieniu wpły-
wu czasu życia i częstości cukrzycy 
nieznanej, częstość cukrzycy okre-
śla się nawet na 30–40%5. W Polsce 
nie ma wiarygodnych danych popu-
lacyjnych odnośnie występowania 
cukrzycy nieznanej. W badaniach 
pacjentów zgłaszających się do le-
karza częstość cukrzycy jest wyższa 
niż w populacji ogólnej i wynosi 15%, 
w tym częstość występowania cuk-
rzycy nieznanej stanowi około 1/3 
wszystkich przypadków cukrzycy6.

Bezobjawowe zaburzenia metaboli-
zmu glukozy zwiększają ponad dwu-
krotnie ryzyko zawału serca i udaru 
mózgu, a rozpoznanie choroby często 
dopiero w okresie rozwiniętych prze-
wlekłych powikłań naczyniowych ma 
istotne znaczenie rokownicze.

Klasyfikacja zaburzeń 
homeostazy glukozy

Światowa Organizacja Zdrowia 
wyróżnia 4 główne kategorie etio-
logiczne cukrzycy1. Cukrzyca typu 
1 charakteryzuje się deficytem in-
suliny w wyniku destrukcji komó-
rek beta. Zwykle występuje u ludzi 
młodych, chociaż może zdarzać się 
w każdym wieku. Może mieć typo-
wy ostry początek lub rozwijać się 
powoli i progresywnie. Cukrzyca 
typu 2 jest spowodowana zarówno 
zaburzeniami wydzielania insuli-
ny, jak i zmniejszeniem wrażliwości 
na insulinę. We wczesnych stadiach 
cukrzycy typu 2 dominuje insulino-
oporność i zaburzenia wczesnej fazy 
wydzielania insuliny, co objawia się 
hiperglikemią poposiłkową.

Wyodrębniona przez WHO cu-
krzyca ciężarnych charakteryzuje 
się występowaniem zaburzeń wę-
glowodanowych podczas ciąży i ustę-
pujących po porodzie. U około 70% 
kobiet z przebytą cukrzycą ciężar-
nych w późniejszym czasie rozwija 
się cukrzyca.

Do stanów związanych z zaburze-
niami homeostazy glukozy poza cuk-
rzycą należą stany przedcukrzycowe: 
nieprawidłowa glikemia na czczo 
(IFG) i upośledzona tolerancja glu-
kozy (IGT)1. Stany przedcukrzyco-
we mogą wyprzedzać wystąpienie 
cukrzycy o różnej etiologii. Stany 
przedcukrzycowe poprzedzające roz-
poznanie cukrzycy 2 typu stanowią 
jeden z głównych elementów zespołu 
metabolicznych czynników ryzyka 
miażdżycy i schorzeń powstających 
na jej tle.

Cukrzyca typu 2 i stany przedcuk-
rzycowe często współistnieją z inny-
mi czynnikami ryzyka chorób na tle 
miażdżycy: nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami lipidowymi i otyłością, 
przy czym obecność cukrzycy zwięk-
sza kilkakrotnie bezwzględne ryzyko 
związane z tymi czynnikami6. Nad-
ciśnienie tętnicze występuje u ponad 
80% chorych na cukrzycę, zwykle 
pojawia się już w okresie przedcuk-
rzycowym. Równolegle z rozwojem 
cukrzycy 2 typu występują zaburze-
nia lipidowe i pozostają w ścisłym 
związku ze zmniejszeniem wrażliwo-
ści na insulinę. Ponad 80% chorych 
na cukrzycę typu 2 to osoby otyłe, 
z charakterystycznym trzewnym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczo-
wej, także pozostającym w ścisłym 
związku z opornością na insulinę.

Rozpoznawanie cukrzy-
cy i stanów przedcuk-
rzycowych

Na obecność cukrzycy mogą wskazy-
wać objawy kliniczne: zmniejszenie 
masy ciała, wzmożone pragnienie, 
wielomocz, osłabienie, pojawienie 
się zmian ropnych na skórze oraz 
trudnych do leczenia stanów zapal-
nych, głównie narządów moczowo- 
-płciowych.

U ponad połowy chorych z cukrzy-
cą objawy kliniczne nie występują. 
Konieczne jest więc prowadzenie 
badań przesiewowych i czynne po-
szukiwanie cukrzycy (tab. 2)7.

W diagnostyce zaburzeń gospo-
darki węglowodanowej wykorzystuje 
się oznaczenia glikemii: przygodnej 
– w próbce krwi pobranej o dowol-
nej porze dnia niezależnie od czasu 
ostatnio spożytego posiłku, na czczo 

– w próbce krwi pobranej co najmniej 
8 godzin po spożyciu ostatniego po-
siłku, i w 120 minucie doustnego te-
stu tolerancji glukozy1.

Badania przesiewowe należy prze-
prowadzać za pomocą oznaczania 
glikemii na czczo lub doustnego testu 
tolerancji glukozy (OGTT). Wstępnym 
badaniem przesiewowym jest zawsze 
oznaczenie glikemii na czczo. Jeśli 
glikemia na czczo mieści się w zakre-
sie 100–125 mg/dl (5,6–7,0 mmol/l), 
a także w przypadku współistnienia 
cech zespołu metabolicznego przy 
prawidłowej glikemii na czczo, wystę-
powania glukozurii przy prawidłowej 
glikemii na czczo oraz w rozpoznawa-
niu cukrzycy ciężarnych wskazane 
jest wykonanie testu tolerancji gluko-
zy. Ponieważ glikemia po obciążeniu 
glukozą liniowo wzrasta wraz z wie-
kiem, test tolerancji glukozy należy 
także wykonać u osób w starszym 
wieku. U około 15% Europejczyków 
w średnim wieku stwierdza się niepra-
widłową tolerancję glukozy, natomiast 
w starszym wieku aż u 35–40%8. Cu-
krzycę zdiagnozowaną na podstawie 
OGTT i nieprawidłową tolerancję glu-
kozy obserwuje się głównie u kobiet, 
podczas gdy u mężczyzn częściej cu-
krzycę diagnozuje się na podstawie gli-
kemii na czczo, częściej też obserwuje 
się nieprawidłową glikemię na czczo.

Wskazaniem do wykonania OGTT 
jest występowanie ChSN, w większo-
ści bowiem przypadków w tej grupie 
chorych stężenie glukozy na czczo 
nie przekracza normy9.

Na podstawie aktualnie dostęp-
nych badań nie rekomenduje się ma-
sowych populacyjnych badań prze-
siewowych, konieczne jest natomiast 
prowadzenie badań przesiewowych 
w grupach zwiększonego ryzyka.

W ustalaniu ryzyka rozwoju cuk-
rzycy na poziomie populacyjnym 
w Development Programme for the 
Prevention and Care of Diabetes in 
Finland (DEHKO) wykorzystuje się 
kwestionariusz Finish Diabetes Risk 
Score (www.diabetes.fi.english)10.

Pozwala on określić u danej osoby 
wskazania do oznaczenia glikemii 
oraz ocenić 10-letnie ryzyko rozwo-
ju cukrzycy z 85% trafnością i jest 
zalecany przez ESC/EASD9.

Oznaczanie glikemii 
w celu rozpoznania zabu-
rzeń homeostazy glukozy

W celach diagnostycznych (takich jak 
rozpoznawanie cukrzycy, nieprawid-
łowej tolerancji glukozy i nieprawid-
łowej glikemii na czczo) oznaczenia 
powinno się wykonywać w osoczu 
krwi żylnej w akredytowanym ob-
jętym zewnętrzną kontrolą jakości 
laboratorium, za pomocą analizatora 
biochemicznego. Nie zaleca się ozna-
czeń stężenia glukozy w pełnej krwi 
żylnej lub włośniczkowej wykony-
wanych za pomocą metod laborato-
ryjnych lub glukometrów. Tak więc, 
w przypadku badań przesiewowych 
prowadzonych na podstawie oznacze-
nia we krwi włośniczkowej, rozpo-
znanie zaburzeń węglowodanowych 
musi być potwierdzone oznaczeniami 
w osoczu krwi żylnej.

Przed przeprowadzeniem OGTT 
nie należy zmieniać diety, a szczegól-
nie ograniczać spożycia węglowoda-
nów. Należy ustalić czy pacjent nie 
przyjmuje leków o działaniu hiper-
glikemizującym (kortykosteroidy, 
tiazydowe leki moczopędne, β-blo-
kery). Do badania pacjent powinien 
zgłosić się rano, na czczo, co najmniej 
8 godzin po spożyciu ostatniego po-
siłku. Do obciążenia stosuje się 75 g 
glukozy, oznaczenie glikemii wyko-
nuje się na czczo i w drugiej godzinie 
po obciążeniu.

Oznaczenie odsetka hemoglobiny 
glikowanej (HbA1c) nie jest testem 
rozpoznania cukrzycy, ale może być 
wykorzystane jako test przesiewowy, 
potwierdzony dwukrotnym oznacze-
niem glikemii na czczo lub doustnym 
testem tolerancji glukozy.

Związek cukrzycy i sta-
nów przedcukrzycowych 
z chorobami rozwijają-
cymi się na tle miażdży-
cy i wpływ leczenia hipo-
glikemizującego na ryzy-
ko tych chorób

Hiperglikemia jest związana ze zwięk-
szeniem ryzyka zachorowania i zgonu 
z powodu chorób naczyń i serca roz-
wijających się na tle miażdżycy: cho-
roby niedokrwiennej serca, choroby 
naczyniowej mózgu i choroby tętnic 
obwodowych. U chorych na cukrzycę 
w porównaniu z osobami niechorują-
cymi na cukrzycę względne ryzyko 
wystąpienia chorób serca i naczyń 
wzrasta około 2–3-krotnie u mężczyzn 
i 3–5-krotnie u kobiet11. Ryzyko to jest 
zróżnicowane zależnie od typu cuk-
rzycy i populacji.

W cukrzycy typu 1 ryzyko chorób 
naczyń i serca jest zależne od wieku 
i czasu trwania choroby, zwiększa się 
też gwałtownie u chorych z nefropa-
tią cukrzycową12. Prawie 30% cho-
rych na cukrzycę typu 1 rozpoznaną 
w dzieciństwie i z nefropatią cukrzy-
cową po 20 latach trwania cukrzycy 
zapada na chorobę niedokrwienną 
serca w porównaniu z 2–3% chorych 
bez nefropatii.

W cukrzycy typu 2 ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych (ChSN) jest 
zwiększone u wszystkich chorych, 
co więcej, wzrasta już w okresie 
przedcukrzycowym. Ze względu 
na dominującą częstość cukrzycy 
typu 2 skala występowania powikłań 
naczyniowych jest tutaj znacznie 
większa i w obliczu progresywnego 
wzrostu częstości cukrzycy typu 2 
na świecie będzie narastać. Bada-
nie UK Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) wykazało, że u chorych 
na cukrzycę typu 2 10-letnie ryzyko 
wszystkich powikłań spowodowa-
nych makroangiopatią było 4-krot-
nie większe niż ryzyko powikłań 
o charakterze mikroangiopatii13. 
Główną przyczynę zgonów chorych 
na cukrzycę stanowi choroba wień-
cowa. Badanie UKPDS wykazało, 
iż 8,4% chorych ze świeżo wykrytą 
cukrzycą typu 2 umiera z powodu 
zawału serca lub nagłego zgonu14.

Wiele badań wykazuje, że u ko-
biet chorych na cukrzycę, a także 
u kobiet z insulinoopornością już 
w okresie przedmenopauzalnym 
zwiększa się ryzyko ostrych zespo-
łów wieńcowych i zgonu sercowego 
w porównaniu z populacją kobiet 
niechorujących na cukrzycę, a także 
w porównaniu z mężczyznami. Meta-
analiza 37 prospektywnych badań 
kohortowych wykazała, że związane 
z cukrzycą względne ryzyko zgonu 
z powodu choroby wieńcowej jest 
o 50% większe u kobiet niż u męż-
czyzn15. Wśród czynników spraw-
czych wymienia się hiperglikemię, 
insulinooporność i hiperinsulinemię, 
dyslipidemię, zmniejszone stężenie 
HDL-cholesterolu oraz uszkodzenie 
śródbłonka naczyniowego.

Niektóre badania populacyjne 
wykazały, że poziom ryzyka zgonu 
w cukrzycy typu 2 jest równoważ-
ny poziomowi ryzyka związanego 
z przebytym wcześniej zawałem ser-
ca16. Zaobserwowano też, że u kobiet 
wpływ cukrzycy na ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych i zgonu jest 
większy, natomiast u mężczyzn 
większe znaczenie dla wzrostu ry-
zyka ma przebycie zawału serca17. 
Dowiedziono również, że przebycie 
zawału serca przez chorego na cuk-
rzycę zwiększa ryzyko kolejnego za-
wału lub zgonu do 45%16.

Do głównych przyczyn negatyw-
nego wpływu cukrzycy na rokowa-
nie należą: kumulacja czynników 
ryzyka prowadząca do zaawansowa-
nych i szybko postępujących zmian 
miażdżycowych, obecność mikro-
angiopatii cukrzycowej oraz meta-
bolicznej kardiomiopatii, obecność 
autonomicznej neuropatii cukrzy-
cowej, a także bezpośrednie skutki 

przewlekłej i ostrej hiperglikemii. 
Śmiertelność z przyczyn sercowo-
-naczyniowych zwiększa się w miarę 
progresji cukrzycy, a więc postępu 
zarówno zaburzeń metabolicznych, 
jak i wzrostu ciężkości powikłań.

U około 60% pacjentów hospitali-
zowanych z powodu ostrego zespołu 
wieńcowego i u około 40% pacjentów 
z udarem mózgu cukrzyca lub nieto-
lerancja glukozy jest rozpoznawana 
po raz pierwszy17,18. Konieczne jest 
więc czynne poszukiwanie cukrzycy 
w tych grupach chorych. U chorych 
tych często stwierdza się podwyższo-
ny odsetek HbA1c, co świadczy o dłu-
gotrwałości asymptomatycznych za-
burzeń homeostazy glukozy i z tym 
związanym ryzyku naczyniowym. 
Większość badań przeprowadzonych 
na świecie dowodzi zależności ryzy-
ka choroby układu krążenia i zgonu 
od poziomu glikemii w 2. godzinie 
testu tolerancji glukozy19,20,21. Stęże-
nie glukozy w 2. godzinie OGTT jest 
lepszym wskaźnikiem ryzyka choroby 
naczyń i serca niż oznaczenie glikemii 
na czczo, a wzrost glikemii po obciąże-
niu glukozą zwiększa to ryzyko nawet 
przy prawidłowej glikemii na czczo.

Zwiększenie ryzyka zgonu w prze-
biegu choroby niedokrwiennej serca 
stwierdza się u osób już w okresie 
nieprawidłowej tolerancji glukozy. 
Metaanalizy badań prospektywnych 
wykazały liniową zależność stężenia 
glukozy po obciążeniu glukozą w ca-
łym zakresie stężeń aż do wartości 
prawidłowych z ryzykiem chorób 
układu krążenia21. Stwierdzono 
także, że wzrost glikemii w 2. godzi-
nie OGTT o 2,1 mmol/l niezależnie 
od innych czynników ryzyka zwięk-
sza o 12–42% zagrożenie wystą-
pieniem ChSN20. Związek między 
hiperglikemią na czczo i ryzykiem 
chorób układu krążenia wykazuje 
zależność nieliniową o punkcie od-
cięcia 100 mg/dl (5,6 mmol/l), jest 
jednak słabiej udokumentowany 
i budzi więcej kontrowersji21.

Badania epidemio logiczne dowiodły, 
że wskaźnik długofalowego wyrówna-
nia cukrzycy – odsetek hemoglobiny 
glikowanej (HbA1c) – jest związany 
z ryzykiem chorób układu krążenia 
i ryzykiem zgonu. Metaanaliza pro-
spektywnych badań kohortowych 
wykazała, że wzrost odsetka HbA1c 
o 1% zwiększa o około 15% ryzyko 
ChSN u chorych na cukrzycę typu 1, 
a w cukrzycy typu 2 o około 18%22.

W obu typach cukrzycy zwiększe-
nie ryzyka choroby naczyń i serca 
wynika z obecności cukrzycy oraz 
związanych z nią czynników ryzyka. 
Współistnienie cukrzycy zwiększa 
ryzyko bezwzględne związane z in-
nymi czynnikami ryzyka.

Skuteczne leczenie cukrzycy typu 
1, tj. utrzymanie stężenia glukozy 
na poziomie zbliżonym do normo-
glikemii około 2-krotnie zmniejsza 
ryzyko zachorowania i zgonu z powo-
du ChSN, a ponadto redukuje ryzyko 
rozwoju i progresji retinopatii, ne-
fropatii i neuropatii cukrzycowej23. 
W badaniu Diabetes Control and 
Complications Trial/Epidemiology 
of Diabetes Interventions and Com-
plications (DCCT-EDIC) wykazano, 
że zmniejszenie odsetka HbA1c o 1/10 
(10%) wartości wyjściowej o 20% re-
dukuje ryzyko incydentu sercowo-
-naczyniowego23.

W cukrzycy typu 2 obniżenie od-
setka HbA1c o 1% redukuje ryzyko 
powikłań mikronaczyniowych o 37%, 
zawału serca o 14%, udaru o 12%, 
niewydolności krążenia o 16% i zgo-
nu związanego z cukrzycą o 21%24,25. 
Osiągnięcie celu leczenia w cukrzycy 
typu 2, tj. utrzymanie odsetka HbA1c 
<6% (czyli w granicach normy) redu-
kuje ryzyko zawału serca do poziomu 
stwierdzanego u osób niechorujących 
na cukrzycę.

W badaniu UKPDS u chorych 
z nadwagą lub otyłością leczonych 
metforminą stwierdzono korzyst-
niejsze wyniki redukcji ryzyka za-
wału serca i zgonu, co może dowo-
dzić znaczenia poprawy insulinow-
rażliwości i uniknięcia zwiększenia 
masy ciała w redukcji występowania 

Tabela 1. Klasyfikacja stanów hiperglikemicznych (PTD, 2007) 

nieprawidłowa glikemia na czczo 100–125 mg/dl (5,5–6,9 mmol/l)*

nieprawidłowa tolerancja glukozy: w 2. h testu obciążenia glukozą wg WHO glikemia 
140–199 mg/dl (7,8–11 mmol/l)

stan przedcukrzycowy (prediabetes) – nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidło-
wa tolerancja glukozy

cukrzyca: objawy hiperglikemii i glikemia przygodna >200 mg/dl (11,1 mmol/l) lub dwu-
krotnie glikemia na czczo >126 mg/dl (7,0 mmol/l) lub glikemia w 2. h po obciążeniu gluko-
zą wg WHO >200 mg/dl (11,1 mmol/l)

*WHO za wartość odcięcia glikemii prawidłowej uznaje poziom 110 mg/dl (6,1 mmol/l)

Tabela 2. Zasady czynnego poszukiwania cukrzycy (PTD, 2007)

Jeśli nie występują objawy hiperglikemii, badanie w kierunku cukrzycy należy przepro-
wadzić raz w ciągu 3 lat u każdej osoby powyżej 45. roku życia. Ponadto, niezależnie 
od wieku, badanie to należy wykonać u osób z następujących grup ryzyka:

– z nadwagą (BMI ≥25);

– z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo);

– mało aktywnych fizycznie;

– z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę;

– u których w poprzednim badaniu stwierdzono nieprawidłową glikemię na czczo lub 
nietolerancję glukozy;

– z przebytą cukrzycą ciężarnych;

– u kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała >4 kg;

– z nadciśnieniem tętniczym (>140/90 mm Hg)

– z hiperlipidemią (stężenie cholesterolu frakcji HDL <40 mg/dl (<1,0 mmol/l) i(lub) trigli-
cerydów > 250 mg/dl (2,85 mmol/l);

– z zespołem wielotorbielowatych jajników;

– z chorobą układu sercowo-naczyniowego.
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zdarzeń sercowych i śmiertelności26. 
W badaniu PROactive (PROspec-
tive pioglitAzone Clinical Trial In 
macro Vascular Events) wykazano, 
że u chorych na cukrzycę typu 2 
z powikłaniami o charakterze makro-
angiopatii i dużym ryzykiem serco-
wo-naczyniowym pioglitazon o 16% 
redukował częstość drugorzędowego 
punktu końcowego, który obejmował 
zgon, zawał serca i udar mózgu27.

Obecnie prowadzone badania mają 
dowieść czy obniżenie HbA1c <6% 
spowoduje większą niż w badaniu 
UKPDS redukcję ryzyka rozwoju 
powikłań w cukrzycy typu 2.

Chociaż w badaniach prospektyw-
nych wykazano silny związek glike-
mii w 2. godzinie OGTT z ryzykiem 
zachorowania i zgonu z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych, nie dowiedziono 
jednoznacznie, że redukcja glikemii 
poposiłkowej zmniejsza to ryzyko. 
Badanie STOP-NIDDM (The Study 
TO Prevent Non-Insulin Dependent 
Diabetes Mellitus) przeprowadzone 
u osób z nieprawidłową tolerancją 
glukozy wykazało skuteczność sto-
sowania leku obniżającego glikemię 
poposiłkową – akarbozy – zarówno 
w odniesieniu do prewencji cukrzycy, 
jak i chorób układu krążenia, jednak 
ze względu na bardzo małą liczbę 
powikłań sercowo-naczyniowych 
badanie to nie dostarczyło silnych 
statystycznie dowodów28.

Ocena ryzyka wystąpie-
nia choroby układu krą-
żenia w cukrzycy

Według systemu SCORE chorzy 
z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz 
chorzy na cukrzycę typu 1 z mikro-
albuminurią to osoby o dużym ry-
zyku wystąpienia incydentów serco-
wo-naczyniowych równym ryzyku 
obecnej choroby układu krążenia.

Opierając się na stratyfikacji 
czynników ryzyka na podstawie ba-
dania UKPDS opracowano model 
oceny ryzyka wystąpienia i zgonu 
z powodu choroby wieńcowej i udaru 
mózgu u chorych na cukrzycę typu 
2 uwzględniający: wiek, czas trwa-
nia cukrzycy, płeć, grupę etniczną, 
palenie, obecność migotania przed-
sionków, odsetek HbA1c, ciśnienie 
skurczowe, stężenie cholesterolu cał-
kowitego i cholesterolu HDL. (www.
dtu.ox.ac.uk/riskengine)29.

Prewencja lub opóźnia-
nie wystąpienia cukrzy-
cy a prewencja chorób 
układu krążenia

Postępowanie interwencyjne 
u pacjentów, u których stwierdzo-
no stan przedcukrzycowy polega 
na zaleceniu zmniejszenia masy 
ciała i zwiększenia aktywności fi-
zycznej. Zaleca się także badanie 
chorych pod kątem występowania 
innych czynników ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego (np. 
palenia tytoniu, nadciśnienia tęt-
niczego, zaburzeń lipidowych) oraz 
ich eliminację i leczenie. Osoby ce-
chujące się zwiększonym ryzykiem 
rozwoju cukrzycy powinny wiedzieć 
o korzyściach związanych z umiar-
kowanym zmniejszeniem masy ciała 
(około 10%) i regularną aktywnością 
fizyczną (30–45 min dziennie). Dla 
skuteczności prewencji decydujące 
znaczenie ma powtarzanie porad do-
tyczących zmian stylu życia. U osób, 
u których występuje stan przed-
cukrzycowy, badania w kierunku 
rozpoznania cukrzycy powinno się 
przeprowadzać co 1–2 lata.

U chorych z nieprawidłową tole-
rancją glukozy dowiedziono redukcji 
ryzyka (lub opóźnienia rozwoju) cu-
krzycy o prawie 60% w wyniku zmia-
ny stylu życia oraz o około 25–37% 
w wyniku zastosowania niektórych 
leków30,31,32,33. Porównywalne ze sku-

tecznością zmiany stylu życia wyni-
ki w prewencji cukrzycy osiągnięto 
w przypadku zastosowania leków po-
prawiających wrażliwość na insulinę 
– glitazonów34. Dotychczas jednak nie 
zarejestrowano żadnego preparatu 
farmako logicznego do wykorzysty-
wania w prewencji cukrzycy.

W niektórych z cytowanych badań 
uzyskano redukcję czynników ryzy-
ka chorób naczyń i serca, a wśród 
nich poprawę ciśnienia tętniczego, 
lipidów, CRP i fibrynogenu.

Obecnie w kilku próbach klinicz-
nych stwierdzono w grupach pacjen-
tów otrzymujących inhibitory enzy-
mu konwertującego angiotensynę 
(ACEI) oraz blokery receptora an-
giotensyny (ARB) mniejszą częstość 
występowania cukrzycy o około 23–
34%, co spowodowało, że niektóre 
europejskie towarzystwa nadciśnie-
niowe uwzględniają ryzyko rozwoju 
cukrzycy w swoich rekomendacjach 
dotyczących leczenia nadciśnienia 
tętniczego35,36.

Z badań prewencyjnych dotyczą-
cych chorób układu krążenia wynika 
silny związek regularnej aktywno-
ści fizycznej z redukcją ryzyka wy-
stąpienia choroby układu krążenia 
i zgonu, dotyczący także podgrup 
chorych na cukrzycę37.

Dotychczas nie zgromadzono danych 
dotyczących zapobiegania cukrzycy 
typu 2 poprzez interwencję na pozio-
mie populacyjnym, obecnie w kilku 
krajach prowadzi się badania.

Prewencyjne działania popula-
cyjne okazały się skuteczne w od-
niesieniu do chorób naczyń i serca 
w populacji ogólnej. W podgrupach 
chorych na cukrzycę efektywność 
tych działań była niewielka, a cał-
kowite ryzyko sercowo-naczyniowe 
2-krotnie większe niż u osób bez 
cukrzycy.

Leczenie cukrzycy

Cele leczenia cukrzycy
W leczeniu cukrzycy należy dążyć 
do osiągnięcia wszystkich wartości 
docelowych dotyczących gospodarki 
węglowodanowej, lipidowej oraz ci-
śnienia tętniczego (tab. 3). Intensyw-
ność dążenia do wartości docelowych 
należy indywidualizować. W niektó-
rych przypadkach osiągnięcie celu 
może być trudne i u tych chorych na-
leży dążyć do wartości najbardziej 
zbliżonych do przedstawionych celów 
leczenia. ESC/EASD (European So-
ciety of Cardiology/European As-
sociation for the Study of Diabetes) 
zaleca u chorych na cukrzycę i z cho-
robą wieńcową kontrolę masy ciała, 
obwodu pasa, regularną aktywność 
fizyczną, zdrowe zwyczaje żywienio-
we i zaprzestanie palenia (tab. 3).

Kontrolę HbA1c zaleca się 2 razy 
w roku (co 3 mies. u dzieci i młodzieży 
oraz w przypadku cukrzycy o chwiej-
nym przebiegu). W przypadku cuk-
rzycy typu 2 zaleca się badanie stęże-
nia lipidów w momencie jej rozpozna-
nia, a następnie kontrolę raz w roku 
w przypadku normolipidemii lub 
częściej w zależności od ich wartości, 
aż do momentu osiągnięcia zalecane-
go stężenia. W przypadku cukrzycy 
typu 1 zaleca się kontrolę stężenia 
lipidów co 2–5 lat zależnie od ryzyka 
chorób układu krążenia. U chorych 
na cukrzycę kontrola powinna obej-
mować pełny lipidogram. Ciśnienie 
tętnicze należy mierzyć podczas 
każdej rutynowej wizyty lekarskiej; 
należy także oceniać masę ciała, gli-
kemię przed posiłkami i po posiłkach 
na podstawie samokontroli, prowa-
dzić edukację dotyczącą stylu życia, 
żywienia oraz samokontroli cukrzycy 
i motywować pacjenta do leczenia.

Leczenie zmniejszające stęże-
nie glukozy
Postępowanie niefarmako logiczne
Obejmuje ono: zalecenia żywienio-
we, stosowanie wysiłku fizycznego 
i zwalczanie palenia tytoniu.

Dieta chorego na cukrzycę powin-
na być zindywidualizowana, spełniać 
założenia diety zdrowego człowieka 
z uwzględnieniem elementów zwią-
zanych z cukrzycą i służyć osiągnię-
ciu docelowych wartości w leczeniu. 
Wszystkim chorym z nadwagą lub 
otyłością zaleca się zmniejszenie 
masy ciała poprzez umiarkowany 
deficyt kaloryczny (500–1000 kcal/d) 
i zwiększenie aktywności fizycznej.

Węglowodany powinny zapewnić 
45–50% wartości energetycznej diety.

Stężenie glukozy zależy zarówno 
od ilości, jak i rodzaju węglowoda-
nów; uwzględnienie indeksu glike-
micznego produktów pozwala lepiej 
kontrolować glikemię.

Do diety należy włączać węglowo-
dany pochodzące z pełnego ziarna 
zbóż, owoców, warzyw i mleka z małą 
zawartością tłuszczu i ograniczyć sa-
charozę. Zawartość włókien pokarmo-
wych w diecie powinna wynosić około 
20–35 g/d. U chorych na cukrzycę nie 
rekomenduje się diet niskowęglowo-
danowych (<130 g węglowodanów 
dziennie). Tłuszcze powinny zapew-
nić 30–35% wartości energetycznej 
diety, w tym tłuszcze nasycone mniej 
niż 10% wartości energetycznej, 
tłuszcze jednonienasycone 10–15%, 
tłuszcze wielonienasycone omega 6: 
4–8%, omega 3: 2 g kwasu linoleno-
wego i 200 mg bardzo długołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych. Za-
wartość cholesterolu w diecie nie po-
winna przekraczać 200 mg dziennie. 
Należy ograniczyć spożycie izomerów 
trans kwasów tłuszczowych do <2%. 
Udział energetyczny białek w diecie 
powinien wynosić około 20% (białka 
zwierzęce 50%, białka roślinne 50%); 
jako źródło białka zwierzęcego prefe-
ruje się białko chudego mięsa białe-
go i ryb. Należy ograniczy zawartość 
soli w diecie do <3 g dziennie. Do-
puszcza się spożycie niewielkiej ilości 
alkoholu niskoprocentowego, w celu 
zmniejszenia ryzyka hipoglikemii al-
kohol należy spożywać łącznie z po-
siłkiem.

Wysiłek fizyczny jest integralną 
częścią prawidłowego, komplekso-
wego postępowania w leczeniu cu-
krzycy. Wysiłek fizyczny tlenowy dy-
namiczny może korzystnie wpływać 
na wrażliwość na insulinę, ciśnienie 
tętnicze krwi i profil lipidowy osocza 
i zmniejszać ryzyko choroby naczyń 
i serca.

W celu uzyskania optymalnego 
efektu wysiłek fizyczny powinien być 
regularny, podejmowany najlepiej 
codziennie. Najbardziej odpowied-
nią formą wysiłku w grupie chorych 
na cukrzycę typu 2 w wieku pode-
szłym i(lub) z nadwagą jest niefor-
sowny spacer, najlepiej codziennnie 
(>30–45 min dziennie). Intensyw-
ność wysiłku fizycznego określa le-
karz na podstawie pełnego obrazu 
klinicznego. U chorych na cukrzycę 
z brakami w edukacji z wysiłkiem 
fizycznym wiąże się ryzyko wystą-
pienia hipoglikemii, a także dekom-
pensacji metabolicznej. Ryzyko zwią-
zane z wysiłkiem fizycznym dotyczy 
także chorych z przewlekłymi powi-
kłaniami cukrzycy: retinopatią cuk-
rzycową proliferacyjną, nefropatią 
cukrzycową, neuropatią autonomicz-
ną. Grozi też wystąpieniem niemego 
niedokrwienia, ryzykiem uszkodzeń 
stóp podczas wysiłku, zwłaszcza przy 
współistniejącej neuropatii obwodo-
wej, obniżeniu progu czucia bólu 
i niewygodnym obuwiu.

U chorych na cukrzycę przed zale-
ceniem wysiłku fizycznego w nastę-
pujących przypadkach wskazane jest 
wykonanie testu wysiłkowego:
– typowe lub atypowe dolegliwości 

sercowe;
– spoczynkowy zapis EKG wska-

zujący na niedokrwienie mięśnia 
sercowego;

– miażdżyca tętnic szyjnych lub 
obwodowych;

– siedzący tryb życia, wiek ≥35 lat 
i zamiar intensyfikacji wysiłku 
fizycznego;

– współistnienie (obok cukrzycy) 
co najmniej dwóch czynników ry-
zyka, w tym mikroalbuminurii.

Farmakoterapia
Leczenie cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 jest wskazaniem 
do intensywnej insulinoterapii mo-
delem kilku wstrzyknięć metodą 
basa-bolus lub z użyciem noszonych 
pomp insulinowych. Intensywna in-
sulioterapia to również ścisła samo-
kontrola i edukacja chorego.

Leczenie cukrzycy typu 2
Redukcja hiperglikemii wraz z dą-

żeniem do normalizacji ciśnienia tęt-
niczego, masy ciała i lipidów ma pod-
stawowe znaczenie w zapobieganiu 
postępowi lub spowalnianiu postępu 
przewlekłych powikłań cukrzycy. Cu-
krzyca typu 2 ma charakter progre-
sywny, co wiąże się z koniecznością 
modyfikacji i intensyfikacji leczenia 
w miarę postępu choroby: zwięk-
szania dawek leków, zastosowania 
leczenia skojarzonego, a następnie 
rozpoczęcia insulinoterapii.

Leczenie hiperglikemii powinno 
uwzględniać dwa podstawowe pato-
mechanizmy stanowiące podłoże 
cukrzycy typu 2: insulinooporność 
i zaburzenia wydzielania insuliny 
oraz skuteczność leku w kontroli 
glikemii na czczo i glikemii poposił-
kowej (tab. 4).

U chorych z nadwagą lub otyłością 
wraz ze zmianą stylu życia zaleca 
się po wykluczeniu przeciwwskazań 
metforminę. U chorych z niewielką 
nadwagą wraz ze zmianą stylu życia 
zaleca się pochodną sulfonylomocz-
nika lub glinid.

W razie braku docelowego wy-
równania można stosować leczenie 
skojarzone metforminą i glitazonem 
(osoby z zespołem metabolicznym) 
lub metforminą i lekiem stymulu-
jącym wydzielanie insuliny (osoby 
bez cech zespołu metabolicznego). 
Zawsze należy łączyć leki o różnych 
mechanizmach działania.

Zazwyczaj określenie momentu 
wdrożenia stałego leczenia insuli-
ną jest trudne ze względu głównie 
na obawę przed wzrostem masy 
ciała i pogorszeniem insulinowraż-
liwości. Z obserwacji przeprowadzo-
nych w Polsce wynika, że insulinę 
wdraża się zbyt późno przy długo-
trwałym niewyrównaniu i wyso-
kich wartościach HbA1c. W tabeli 5 
przedstawiono wskazania do zmiany 
sposobu leczenia hipoglikemizujące-
go z terapii doustnej na leczenie in-
suliną wynikające z niewyrównania 
glikemii. W leczeniu insuliną zwią-
zanym z progresją choroby można 
zastosować:
– Leczenie skojarzone metforminą 

u osób z nadwagą lub otyłością 
(lub stymulatorem wydzielania 
insuliny u osób z niewielką nad-
wagą) i insuliną o pośrednim 
czasie działania lub analogiem 
długo działającym jako podsta-
wą. Jest to przejściowy model 
leczenia.

– Pełną substytucję insuliną. 
U chorych z nadwagą lub otyło-
ścią leczonych insuliną wskaza-
ne jest po wykluczeniu przeciw-
wskazań dołączenie metforminy 
celem poprawy insulinowrażli-
wości, redukcji dawki insuliny 
i zmniejszenia ryzyka przyrostu 
masy ciała. Chociaż ryzyko roz-
woju kwasicy mleczanowej u cho-
rych leczonych metforminą jest 
niewielkie, należy je uwzględnić 
u chorych z chorobami układu 
krążenia, przewlekłymi choroba-
mi układu oddechowego, niewy-
dolnością nerek i uszkodzeniem 
wątroby.

W tabeli 6 przedstawiono wskazania 
do stałego i okresowego leczenia insu-
liną u chorych na cukrzycę typu 2.

Wykazano, że stężenie glukozy jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka zgo-

Tabela 3. Kryteria wyrównania cukrzycy (PTD, 2007)

gospodarka węglowodanowa∗
– HbA1c od ≤6,1 do ≤6,5%; wartość ≤6,1% zaleca się u chorych wymagających osiągnięcia 

normoglikemii oraz u wyedukowanych pacjentów bez zwiększonego ryzyka hipoglikemii
– glikemia na czczo w osoczu żylnym ≤6,0 mmol/l (110 mg/dl)
– glikemia podczas samokontroli: na czczo 4,0–5,0 mmol/l (70–90 mg/dl), po posiłku do 

7,5 mmol/l (135 mg/dl)

gospodarka lipidowa∗
– stężenie cholesterolu całkowitego <4,5 mmol/l (175 mg/dl)
– stężenie cholesterolu frakcji LDL <2,6 mmol/l (100 mg/dl), u chorych na cukrzycę i choro-

bę niedokrwienną LDL <1,9 mmol/l (70 mg/dl)
– stężenie cholesterolu frakcji HDL >1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn (dla kobiet wyższy 

o 0,275 mmol/l [10 mg/dl])
– stężenie cholesterolu nie HDL <3,4 mmol/l (130 mg/dl)
– stężenie triglicerydów <1,7 mmol/l (150 mg/dl)

ciśnienie tętnicze∗
– ciśnienie skurczowe <130 mm Hg
– ciśnienie rozkurczowe <80 mm Hg
∗ESC/EASD rekomenduje u chorych na cukrzycę z chorobą niedokrwienną serca:
– HbA1c ≤6,5%
– jako obligatoryjne zaprzestanie palenia
– regularną aktywność fizyczną >30–45 min/dziennie
– BMI <25 kg/m2, w przypadku nadwagi redukcję mc. o 10%
– optymalny obwód pasa u kobiet <80 cm, u mężczyzn <94 cm
– zachowanie odpowiedniej diety: tłuszcze nasycone <10%, tłuszcze trans <2%, tłuszcze 

wielonienasycone n-6: 4–8% i n-3: 2 g dziennie kwasu linolenowego i 200 mg dziennie 
bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

– gdy upośledzona funkcja nerek, proteinuria >1 g/dobę docelowe ciśnienie <125/75

Tabela 4. Sugerowane leczenie zmniejszające stężenie glukozy 
zależnie od stanu glukometabolicznego

Hiperglikemia poposiłkowa Inhibitory alfa-glukozydazy, krótko działające pochodne 
sulfonylomocznika, glinidy, insulina krótko działająca, 
szybko działające analogi insuliny

Hiperglikemia na czczo pochodne biguanidu, długo działające pochodne sul-
fonylomocznika, glitazony, insulina długo działająca, 
długo działające analogi insuliny

Insulinooporność pochodne biguanidu, glitazony, inhibitory alfa-gluko-
zydazy

Zaburzenia wydzielania insuliny pochodne sulfonylomocznika, glinidy, insulina

Tabela 5. Wskazania do zmiany sposobu leczenia 
hipoglikemizującego z terapii doustnej na leczenie insuliną 
wynikające z niewyrównania glikemii

1. Stężenie HbA1c >7%

2. Kilkakrotne potwierdzenie utrzymującego się stanu hiperglikemii

3. Rozpoznanie i zlikwidowanie potencjalnie usuwalnych przyczyn hiperglikemii jest nie-
efektywne (dotyczy: błędów dietetycznych, małej aktywności fizycznej, braku współpra-
cy ze strony chorego w zakresie regularności stosowania leków, bezobjawowych infekcji, 
nieadekwatości dawek leków doustnych)
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nu w świeżym zawale serca zarówno 
u chorych na cukrzycę, jak i u osób 
bez wcześniej rozpoznanej cukrzy-
cy40,41,42,43,44. Chorzy na cukrzycę 
z ostrym zespołem wieńcowym nie-
zależnie od podejmowanego leczenia 
kardio logicznego powinni w ostrym 
okresie otrzymywać insulinę do-

żylnie za pomocą pompy infuzyjnej 
z zabezpieczeniem kalorycznej poda-
ży glukozy 800–1000 kcal/24 h. Ce-
lem leczenia powinno być uzyskanie 
prawie normoglikemii. Przedmiotem 
dyskusji jest model leczenia hipogli-
kemizującego po przebyciu ostrego 
zespołu wieńcowego43,44. PTD za-

leca utrzymanie leczenia insuliną 
do momentu wypisu ze szpitala. 
Jeśli zapotrzebowanie na insulinę 
jest <30 j., należy podjąć próbę le-
czenia doustnego, jeśli >30 j. zale-
ca się kontynuację insulinoterapii 
w monoterapii lub po uwzględnie-
niu przeciwwskazań w skojarzeniu 
z metforminą w obu przypadkach, 
dążąc do uzyskania docelowych war-
tości glikemii i HbA1c.

Także planowe inwazyjne leczenie 
kardio logiczne, operacje kardiochi-
rurgiczne i udar mózgu są u chore-
go na cukrzycę 2 typu wskazaniem 
do zastosowania insuliny.

Leczenie przeciwpłytkowe 
u chorych na cukrzycę
U chorych na cukrzycę typu 1 i 2 
stosowane jest leczenie przeciwpłyt-
kowe w prewencji wtórnej według 
zaleceń obowiązujących dla osób 
niechorujących na cukrzycę, a także 
w prewencji pierwotnej.

Rekomendacje dotyczące zasto-
sowania kwasu acetylosalicylowego 

(ASA) w dawce 75–150 mg dziennie 
przedstawiono w tabeli 7.

Cukrzyca nie stanowi przeciw-
wskazania do stosowania pochodnych 
tienopirydyny, a także leków przeciw-
zakrzepowych, które należy wdrażać 
zgodnie z rekomendacjami dla osób 
niechorujących na cukrzycę.

Korzyści wynikające z inter-
wencji wieloczynnikowej 
u chorych na cukrzycę
W leczeniu chorych na cukrzycę 
równie ważne jak dieta, aktywność 
fizyczna i leczenie hipoglikemizujace 
jest leczenie nadciśnienia tętniczego 
i dyslipidemii. W ostatnich analizach 
UKPDS wykazano zsumowaną sku-
teczność leczenia hipoglikemizują-
cego i hipotensyjnego45. Interwencja 
wieloczynnikowa u chorych na cu-
krzycę typu 2 z mikroalbuminurią, 
która obejmowała kontrolę glikemii, 
zastosowanie statyny, inhibitora 
konwertazy angiotensyny i innych 
leków hipotensyjnych, kwasu acety-
losalicylowego, a także zmianę stylu 

życia (zaprzestanie palenia, aktyw-
ność fizyczna i dieta) zredukowała 
ryzyko powikłań o charakterze 
mikro- i makroangiopatii i ryzyko 
zgonu46,47.

Badania diagnostyczne 
w kierunku chorób ukła-
du krążenia w cukrzycy

Chorzy na cukrzycę stanowią grupę 
wysokiego ryzyka rozwoju choroby 
układu sercowo-naczyniowego na tle 
miażdżycy, dlatego wskazane jest 
wykonywanie kontrolnych badań 
diagnostycznych w kierunku cho-
roby niedokrwiennej serca, choroby 
naczyniowej mózgu i choroby naczyń 
obwodowych także u osób asympto-
matycznych bez ich typowych obja-
wów (tab. 8).

Cukrzyca u dzieci i mło-
dzieży

U dzieci i młodzieży zwykle wystę-
puje cukrzyca typu 1, jednak obecnie 
coraz częściej u osób młodych rozpo-
znaje się cukrzycę typu 2, współist-
niejącą z otyłością i innymi cechami 
zespołu metabolicznego. Prewencja 
cukrzycy typu 2 w tej grupie chorych 
to prewencja jej głównych czynników 
ryzyka, w tym otyłości i braku ak-
tywności fizycznej poprzez edukację 
rodziców, opiekunów, nauczycieli 
i społeczeństwa w zakresie zdrowe-
go stylu życia. U dzieci z otyłością 
lub nadwagą zaleca się wykonywa-
nie badań przesiewowych w kierun-
ku zaburzeń węglowodanowych co 2 
lata. Obecnie nie prowadzi się ba-
dań, które dowiodłyby skuteczności 
działań prewencyjnych w tej grupie 
wiekowej.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Tabela 6. Wskazania do insulinoterapii w cukrzycy typu 2

1. Naturalny progresywny przebieg choroby i nieskuteczność leków doustnych

2. Okresowa insulinoterapia stosowana celem zniesienia glukotoksyczności bądź „przeła-
mania” insulinooporności
– początek choroby
– w przebiegu choroby

3. Przeciwwskazania do stosowania leków doustnych
– choroby wątroby
– choroby nerek
– uczulenia i nietolerancja leków doustnych
– cukrzyca autoimmuno logiczna o wolnym początku (LADA) u osób w wieku średnim

4. Cukrzyca wtórna np. posteroidowa, gdy leczenie stymulatorami wydzielania insuliny jest 
nieskuteczne lub przeciwwskazane

5. Cukrzyca w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki lub po pankreatektomii

6. Zaawansowane powikłania cukrzycy o szybkiej progresji

7. Stany szczególne wymagające okresowej insulinoterapii w cukrzycy typu 2:
– planowanie ciąży, ciąża i okres karmienia
– zakażenie
– zabieg operacyjny i okres okołooperacyjny, uraz
– ostry zespół wieńcowy: zawał serca i okres po przebyciu zawału, kardio logiczne 

procedury inwazyjne na naczyniach wieńcowych
– ostry epizod mózgowy

Tabela 7. Leczenie przeciwpłytkowe w cukrzycy

Prewencja wtórna – postępowanie jak u chorych niechorujących na cukrzycę

Prewencja pierwotna (ASA 75–150 mg):
– u chorych na cukrzycę typu 2 >40. rż. lub ze zwiększonym ryzykiem choroby układu 

krążenia: dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby układu krążenia, nadciśnienie 
tętnicze, palenie, dyslipidemia lub albuminuria

– u chorych na cukrzycę typu 1 >40. rż. lub obciążonych ryzykiem choroby układu krąże-
nia: dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby układu krążenia, nadciśnienie tętni-
cze, palenie, dyslipidemia lub albuminuria

Nie zaleca się ASA u chorych przed 21. rż. oraz u osób z alergią aspirynową, tendencją 
do krwawień, w aktywnych chorobach wątroby, po krwawieniach z przewodu pokarmowe-
go, otrzymujących anty koagulanty . U chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym 
należy rozważyć inne leki przeciwpłytkowe

Tabela 8. Wskazania do wykonania badań diagnostycznych 
w kierunku choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

1. Obecność typowych lub nietypowych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

2. Stwierdzenie w spoczynkowym zapisie EKG cech sugerujących niedokrwienie lub przeby-
ty zawał serca.

3. Współistnienie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych lub obwodowych.

4. Planowane rozpoczęcie intensywnych ćwiczeń fizycznych u osób >35. rż., w przeszłości 
prowadzących mało aktywny tryb życia.

5. Cukrzyca typu 1 trwająca >15 lat.

6. Wystepowanie – poza cukrzycą – dwóch lub więcej czynników ryzyka:
– stężenie cholesterolu całkowitego >175 mg/dl (4,8 mmol/l), cholesterolu frakcji LDL 
≥100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub cholesterolu frakcji HDL <35 mg/dl (0,96 mmol/l);

– wartości ciśnienia tętniczego >140/90 mm Hg;
– palenie tytoniu;
– wywiad rodzinny dotyczący przedwczesnego występowania miażdżycy;
– obecność mikro- lub makroalbuminurii;
– obecność neuropatii autonomicznej.

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Zahorska-Markiewicz,
Kierownik Katedry Patofizjologii 
ŚlAM

Otyłość jest ważnym czynnikiem ry-
zyka cukrzycy, ponieważ za rozwój 
tej choroby odpowiada w znacznym 
stopniu tkanka tłuszczowa, a ściślej 
– jej rozmieszczenie. Kiedyś sądzono, 
że tkanka ta stanowi magazyn ener-
getyczny organizmu, wykorzystywa-
ny w przypadku głodu. Dziś wiemy 
znacznie więcej, gdyż stale odkry-
wane są coraz to nowe substancje 
przez nią produkowane i uwalniane. 
Szereg z nich, niestety, działa nieko-
rzystnie, na przykład wolne kwasy 
tłuszczowe. Jeśli tkanka tłuszczowa 
zlokalizowana jest w jamie brzusznej, 

wówczas kwasy te wraz z krwią wę-
drują bezpośrednio do wątroby. Zbyt 
duży ich napływ jest zjawiskiem nie-
korzystnym, ponieważ wolne kwasy 
tłuszczowe stanowią konkurencję 
dla glukozy. Prowadzi to do zmniej-
szenia się wrażliwości na insulinę, 
a zatem zwiększenia stężenia cukru 
we krwi, a to przecież pierwsze kroki 
do rozwoju nietolerancji węglowoda-
nów, a w konsekwencji – cukrzycy. 
Skoro dochodzi do zmniejszenia 
wrażliwości na insulinę, organizm 
potrzebuje coraz większej ilości tego 
hormonu. Trzustka produkuje więc 
coraz więcej insuliny, a jej możliwo-
ści w tym zakresie nie są przecież 
nieograniczone. Z czasem narząd ten 
traci możliwości przystosowawcze 
i wyczerpuje się. W efekcie dochodzi 
do cukrzycy, ale to jeszcze nie wszyst-
ko. Wolne kwasy tłuszczowe mogą się 
odkładać w różnych narządach, nie 
tylko w tkance tłuszczowej, gdzie 
ich naturalne miejsce. W przypadku 
odkładania się tłuszczu poza tkan-
ką tłuszczową (wątrobie, trzustce, 
sercu), mówimy o tzw. lipotoksycz-
ności – zjawisku, na które szczegól-

nie narażone są osoby otyłe. Kwasy 
tłuszczowe zlokalizowane w tkance 
tłuszczowej, choć również zwiększają 
produkcję szkodliwych cytokin, nie 
działają aż tak niekorzystnie jak te 
umiejscowione w poszczególnych na-
rządach. Serce, wątroba i trzustka 
narażone są wówczas na uszkodze-
nie. Otłuszczona trzustka również 
traci wydolność, co może przyczyniać 
się do rozwoju cukrzycy.

Tkanka tłuszczowa umiejscowiona 
w trzewiach produkuje ponadto wiele 
niekorzystnie działających substan-
cji, w tym pogarszających wrażliwość 
na insulinę, jak leptyna i rezystyna. 
Produkuje też cytokiny prozapalne, 
sprzyjające m.in. rozwojowi cukrzycy, 
miażdżycy, oraz szybszemu starze-
niu. Do zapalnych produktów tkanki 
tłuszczowej należą przede wszystkim 
tzw. czynnik martwicy nowotworów 
(tumor necrosis factor – TNF α) oraz 
interleukina-6. U osób otyłych czę-
sto dochodzi do rozwoju nadciśnienia 
tętniczego, a przyczyniają się do tego 
również produkowane przez tkankę 
tłuszczową substancje, jak np. angio-
tensynogen. Poza tym adipocytokiny 
działają prozakrzepowo, co nie jest 
bez znaczenia dla rozwoju miażdżycy 
i choroby niedokrwiennej serca. Pod-

sumowując: substancje produkowa-
ne przez tkankę tłuszczową działają 
niekorzystnie, a otyli mają znacznie 
więcej adipocytokin we krwi niż oso-
by szczupłe. Tylko jeden z produktów 
tkanki tłuszczowej – adiponektyna 
– działa korzystnie, chroniąc przed 
miażdżycą, zwiększając przy tym 
wrażliwość na insulinę. Niestety, 
tkanka tłuszczowa osób otyłych za-
wiera mniej adiponektyny niż u osób 
o prawidłowej masie ciała. Niedawno 
zidentyfikowano jedną jeszcze sub-
stancję występującą przede wszyst-
kim w tkance tłuszczowej brzusznej 
– wisfatynę. Badania nad nią są jesz-
cze mało zaawansowane, choć wiemy 
już, że działa trochę podobnie do in-
suliny, a więc może nieco poprawić 
tolerancję węglowodanów.

Jeśli otyła osoba schudnie, to nie-
wątpliwie zabezpiecza się przed roz-
wojem cukrzycy 2 typu. W wyniku 
utraty zbędnych kilogramów nie-
rzadko ustępują też problemy z za-
burzoną tolerancją węglowodanów. 
Zdarza się, że osoba już chorująca 
na cukrzycę po odzyskaniu prawi-
dłowej masy ciała może zrezygno-
wać z zażywania normujących gli-
kemię leków doustnych czy nawet 
stosowania insuliny. Właściwa dieta 

i aktywność fizyczna mogą zapobiec 
cukrzycy albo przynajmniej znacznie 
opóźnić jej wystąpienie. Wiele zależy 
od stopnia zaawansowania choroby 
i wieku pacjenta.

Dodam, że niezwykle ważna jest 
aktywność fizyczna, ponieważ nie 
tylko ułatwia odchudzanie, ale też 
poprawia wrażliwość na insulinę, 
zwiększa wchłanianie glukozy przez 
pracujące mięśnie przez co obniża 
stężenie cukru we krwi. Właściwa 
dieta w połączeniu z aktywnością fi-
zyczną to dwa podstawowe czynniki 
hamujące rozwój cukrzycy typu 2. 
Prowadzone na szeroką skalę bada-
nia udowodniły, że sama dieta i ak-
tywność fizyczna lepiej zapobiegają 
wystąpieniu cukrzycy u osób z za-
burzeniami tolerancji glukozy niż 
zastosowanie metforminy.

Nieprawidłowe nawyki żywie-
niowe i brak aktywności fizycznej 
spowodowały, że coraz więcej dzieci 
i ludzi młodych zapada na cukrzy-
cę typu 2. Decydują o tym nie tylko 
zmiany genetyczne, które przecież 
nie zachodzą w takim tempie, ale 
właśnie daleki od prozdrowotnego 
styl życia.
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Otyłość i nadwaga a cukrzyca typu 2
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U chorych na cukrzycę ryzyko po-
wikłań sercowo-naczyniowych jest 
większe niż u osoby zdrowej. Szcze-
gólnie dotyczy to chorych ze zwiększo-
nym wydalaniem albumin z moczem. 
Wzmożona albuminuria świadczy nie 
tylko o uszkodzeniu kłębuszka ner-
kowego; ale jest też istotnym wskaź-
nikiem ogólnoustrojowej dysfunkcji 
śródbłonka. Oceniając wydalanie 
albumin, de facto odpowiadamy 
na pytanie, czy nie doszło do uszko-
dzenia również innych naczyń krwio-
nośnych.

Aby uniknąć rozwijających się po-
wikłań, należy dążyć do jak najlep-
szego wyrównania metabolicznego 

cukrzycy. Jest ono określane w różny 
sposób: na podstawie wartości gli-
kemii na czczo, czyli glikemii przed 
spożyciem posiłku oraz glikemii po-
posiłkowej (oznaczanej pomiędzy 60. 
a 120. minutą po spożyciu posiłku). 
Te parametry określają jednakże 
chwilowy stan zaburzeń metabo-
licznych. Wyrównanie metaboliczne 
w ciągu ostatnich kilku tygodni czy 
miesięcy określa stężenie tzw. he-
moglobiny glikowanej (HbA1c). Jest 
to hemoglobina, w której do łańcu-
chów beta przyłączają się cząstecz-
ki glukozy. HbA1c jest parametrem 
odzwierciedlającym, w jaki sposób 
w ostatnim okresie 3–4 miesięcy 
kształtowało się średnie wyrównanie 
metaboliczne. Polskie Towarzystwo 
Diabeto logiczne sugeruje, aby war-

tości HbA1c kształtowały się poniżej 
6,5 albo poniżej 6,1 – w zależności 
od sytuacji metabolicznej i stanu 
chorego. Zwiększenie stężenia HbA1c 
tylko o 1% prowadzi do zwiększenia 
ryzyka powikłań zarówno o charak-
terze mikro-, jak i makroangiopatii 
(a więc dotyczących też dużych na-
czyń wieńcowych, kończyn i dogło-
wowych), średnio o 20%.

Kiedyś sądzono, że bardziej agre-
sywną cukrzycą jest cukrzyca typu 1. 
Za nieco łagodniejszą formę uważano 
cukrzycę typu 2. Niestety, musimy 
szczerze i otwarcie powiedzieć, że 
zarówno w przypadku kilkuletnie-
go dziecka, jak i osoby rozpoczyna-
jącej leczenie w 40.—50. roku życia 
cukrzyca może doprowadzić i dopro-
wadza do rozwoju wielu poważnych 

powikłań. Zarówno dotyczących na-
czyń drobnych, a więc prowadzących 
do rozwoju nefropatii, retinopatii 
i neuropatii, jak i naczyń dużych. 
Szczególnie często u chorych na cuk-
rzycę typu 1 dochodzi do powikłań 
w dużych naczyniach, a więc zawałów 
serca, choroby niedokrwiennej serca, 
udaru mózgu, miażdżycy zarostowej 
kończyn dolnych. Pragnę w tym miej-
scu bardzo silnie podkreślić, że jakość 
życia pogarsza się zarówno u chorych 
na cukrzycę zarówno typu 1, jak i typu 
2. Czas przewidywanego okresu prze-
życia u osób cierpiących na cukrzycę 
typu 1 jest znacznie krótszy niż czas 
przeżycia osób niechorujących na cuk-
rzycę lub osób, które zachorowały 
na nią w wieku późniejszym.
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Ryzyko rozwoju choroby wieńcowej 
(CHD) u chorych na cukrzycę typu 
2 (DMt2) zwiększa się 2–4-krotnie. 
W ostatnio opublikowanym raporcie 
Adult Treatment Panel of the Natio-
nal Cholesterol Education Program 
uznano DMt2 jako ekwiwalent CHD. 
Współistnienie DMt2 z CHD powo-
duje, że śmiertelność 10-letnia prze-
kracza >70%. Wyniki większości ba-
dań potwierdzają aktualne wytycz-
ne American Diabetes Association 
(ADA), które zalecają intensywne 
zwalczanie czynników ryzyka (nadci-
śnienie tętnicze, dyslipidemia, pale-
nie tytoniu, otyłość i nieprawidłowa 
dieta) u chorych z DMt2 niezależnie 
od braku lub obecności asymptoma-
tycznej czy jawnej klinicznie CHD. 
Obecność niekorzystnych korelacji 
między DMt2 i CHD nakłada na le-
karzy obowiązek bardziej aktywnej 
postawy diagnostycznej nacelowanej 
na wyselekcjonowanie pacjentów du-
żego ryzyka, nawet przy braku ob-
jawów klinicznych CHD oraz rozpo-
częcie bardziej agresywnego leczenia 
niefarmako logicznego, jak i farmako-
logicznego.

Aktualne wytyczne dotyczące roz-
poznawania CHD u chorych z DMt2 
odnoszą się do tych, którzy zgłasza-
ją dolegliwości dławicowe. Braku-
je natomiast zaleceń dotyczących 
rozpoznawania CHD u chorych bez 
objawów. Biorąc pod uwagę olbrzy-
mią i ciągle zwiększającą się liczbę 
chorych na DMt2, którzy w 3/4 przy-
padków umierają z powodu powikłań 
sercowo-naczyniowych, rodzi się na-
turalne pytanie, u których chorych 
na DMt2 i jak przeprowadzać bada-
nia przesiewowe w kierunku CHD? 
Wydaje się, że problem ten rozstrzy-
gnięto w wytycznych ADA. Diagno-
styczną elektrokardiograficzną próbę 
wysiłkową (ETT) u chorych z DMt2 
powinno wykonać się w przypadku 

występowania typowych i nietypo-
wych dolegliwości bólowych w klatce 
piersiowej oraz w sytuacji pojawienia 
się zmian elektrokardiograficznych 
sugerujących niedokrwienie. Warto 
ją ponadto wykonać, gdy u chorego 
z DMt2 współistnieją zmiany miaż-
dżycowe w tętnicach obwodowych 
lub szyjnych, a także u prowadzących 
siedzący tryb życia, w wieku >35 lat 
zamierzających uczestniczyć w pro-
gramie intensywnych ćwiczeń fizycz-
nych oraz u chorych z ≥2 czynnika-
mi ryzyka CHD. Oczywiście w razie 
stwierdzenia w wyjściowym elek-
trokardiogramie nieprawidłowości, 
np. bloku lewej odnogi, zmian prze-
rostowo-przeciążeniowych, zespołu 
preekscytacji, rytmu prowadzącego 
ze stymulatora należy wykonać ob-
ciążeniowe badanie echokardiogra-
ficzne lub radioizotopowe. Niestety 
mimo tych zaleceń pochodzących 
z opinii ekspertów, a nie z wyników 
badań randomizowanych, nie ma 
obecnie dowodów, że wyniki próby 
wysiłkowej u chorych bezobjawowych 
z DMt2 mają znaczący wpływ na wy-
bór leczenia i poprawę rokowania.

Wśród najważniejszych elemen-
tów przeciwdziałania powikłaniom 
sercowo-naczyniowym u chorych 
z DMt2 wymienić należy kontrolę 
podwyższonych wartości ciśnienia 
tętniczego, glikemii i zaburzonej go-
spodarki lipidowej. Nadciśnienie tęt-
nicze występuje bardzo często u cho-
rych z DMt2 i odpowiada za nasilenie 
ryzyka występowania powikłań mi-
kroangioptycznych i CHD. Według 
zaleceń ADA rozpoczęcie farmako-
logicznego leczenia nadciśnienia tęt-
niczego u chorych z DMt2 powinna 
poprzedzić miesięczna obserwacja, 
w trakcie której wykonywane będą 
liczne pomiary ciśnienia tętniczego 
przy różnych okazjach oraz wykony-
wane różnorodne badania pozwala-
jące zorientować się odnośnie obec-
ności czynników ryzyka, schorzeń 
współistniejących i stopnia zaawan-
sowania nadciśnienia tętniczego. Je-
śli wyjściowo stwierdza się wartości 
ciśnienia tętniczego ≥160/100 mm 
Hg, należy rozpocząć niezwłocznie 
leczenie hipotensyjne. W trakcie le-
czenia należy dążyć do osiągnięcia 
wartości ≤130/80 mm Hg. Najczęściej 
w celu uzyskania tych wartości ko-
nieczne jest stosowanie co najmniej 
dwóch leków hipotensyjnych. Jednym 
z tych dwóch leków traktowanych 

jako standard powinien być inhibitor 
enzymu konwertującego (ACEI) lub 
bloker receptora angiotensynowego 
(ARB). W trakcie leczenia ACEI lub 
ARB istnieje konieczność okresowe-
go kontrolowania czynności nerek 
i elektrolitów w surowicy krwi. U pa-
cjentów w podeszłym wieku ciśnienie 
tętnicze należy obniżać stopniowo.

Jednym z podstawowych ob-
jawów DMt2 jest hiperglikemia. 
Im większa glikemia tym większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
incydentu sercowo-naczyniowego. 
Potwierdzono także, że każdemu 
wzrostowi HbA1c o 1% towarzyszy 
kilkunastoprocentowe zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
zawału serca, udaru mózgu lub nie-
wydolności serca. Wydawałoby się 
zatem rozsądne przypuszczenie, że 
ścisła kontrola glikemii i(lub) HbA-

1c powinna zredukować ryzyko tych 
incydentów. Niestety w badaniu 
UKPDS (UK Prospective Diabetes 
Study) wykazano, że odsetek HbA-

1c w grupie intensywnego leczenia 
(pochodnymi sulfonylomocznika lub 
insuliną) w porównaniu z leczeniem 
samą dietą był jedynie o 0,9% niż-
szy po 10 latach, odpowiednio 7% 
vs 7,9%. Nie wykazano, aby w gru-
pie ścisłej kontroli glikemii doszło 
do znamiennej redukcji powikłań 
makroangiopatycznych (zawał ser-
ca, udar mózgu i miażdżyca tętnic 
obwodowych). Odnotowano jedy-
nie istotną 25% redukcję powikłań 
mikro angiopatycznych (retinopatia, 
nefropatia). Dopiero opublikowanie 
wyników badania STENO-2 (Multi-
factorial intervention and cardiova-
scular disease in patients with type 
2 diabetes) wykazało, że nie tylko 
ścisła kontrola glikemii, ale także 
oddziaływanie na modyfikowalne 
czynniki ryzyka oraz kontrola ci-
śnienia tętniczego, zaburzeń gospo-
darki lipidowej i mikroalbuminurii 
może przynieść sukces w postaci 
50% redukcji pierwotnego punktu 
końcowego (zgon z przyczyn serco-
wo-naczyniowych, zawał serca i udar 
mózgowy niezakończony zgonem, 
rewaskularyzacja i amputacja koń-
czyn) u chorych z DMt2.

Zaburzenia w gospodarce lipido-
wej u chorych z DMt2 charaktery-
zują się zwiększonymi stężeniami 

trójglicerydów (TG) i zmniejszeniem 
stężenia HDL-cholesterolu (HDL-C) 
przy prawidłowych lub umiarkowa-
nie zwiększonych stężeniach LDL-
-cholesterolu (LDL-C). Zaburzenia 
te określa się mianem dyslipopro-
teinemii, ponieważ dotyczą one nie 
tylko ilości, ale także zmian w ich 
strukturze. W większości dotychczas 
przeprowadzonych badań z lekami hi-
polipemizującymi w ramach prewen-
cji pierwotnej i wtórnej CHD osoby 
chore na DMt2 były albo wykluczane 
lub stanowiły niewielki ułamek cało-
ści badanych. W 9 badaniach z uży-
ciem statyn włączono 14 919 chorych 
na DMt2, tj. 19,2% ogółu badanych 
(1,2%–35%). Z kolei w 3 badaniach 
z wykorzystaniem fibratów chorzy 
na DMt2 stanowili jedynie 1213 ba-
danych, tj. 12,5% (3,3%–30,4%). Czy 
korzystne efekty wynikające ze sto-
sowania leków hipo lipemizujących 
u chorych na DMt2 i(lub) CHD mo-
żemy wytłumaczyć tylko ich dzia-
łaniem na poszczególne parametry 
zaburzonej gospodarki lipidowej? 
Mamy szereg dowodów, że proceso-
wi miażdżycy u chorych na DMt2, 
a zwłaszcza ze współistniejącą CHD, 
towarzyszy nasilony proces zapalny. 
Zwiększone stężenia białka C-reak-
tywnego u chorych na DMt2 i(lub) 
CHD ulegają znamiennemu obniżeniu 
w wyniku zastosowania statyn lub fi-
bratów, co z kolei koreluje z redukcją 
incydentów sercowo-naczyniowych. 
Obecnie nie ma prospektywnych ba-
dań oceniających zależności między 
redukcją zwiększonych stężeń marke-
rów zapalenia w wyniku stosowanej 
terapii hipolipemizującej a redukcją 
tych incydentów.

Pacjenci z DMt2 są szczególną gru-
pą chorych, w której pojęcie prewen-
cji pierwotnej i wtórnej jest wyjątko-
wo arbitralne. Po pierwsze rzadko się 
zdarza, aby klinicznie jawnej DMt2 
nie towarzyszyły zmiany miażdży-
cowe, a po drugie, właśnie u chorych 
na DMt2 występuje prawdopodobień-
stwo bezobjawowego zawału serca.

Wytyczne ADA i National Chole-
sterol Education Program jako cel 
pierwszoplanowy w leczeniu chorych 
z DMt2 i CHD przyjmują osiągnięcie 
stężenia LDL-C ≤100 mg/dl. Wtór-
ny natomiast cel stanowi zwrócenie 
uwagi na stężenia HDL-C i TG po-

przez osiągnięcie stężenia non-HDL 
cholesterolu ≤130 mg/dl w sytuacji, 
gdy stężenie TG wynosi ≥200 mg/dl. 
Wartości wylicza się ze wzoru: non-
-HDL cholesterol = całkowity chole-
sterol – HDL-cholesterol.

Na podstawie wytycznych ADA 
z 2004 roku jednym z celów terapeu-
tycznych, oprócz osiągnięcia stężenia 
LDL-C ≤100 mg/dl, jest osiągnięcie 
stężenia TG ≤150 mg/dl oraz zwięk-
szenie stężenia HDL-C ≥40 mg/dl 
u mężczyzn i ≥50 mg/dl u kobiet. Je-
śli współistnieją małe stężenia HDL 
i LDL-cholesterolu przy zwiększo-
nych stężeniach TG, powinno się 
rozważyć zastosowanie fibratów.

Podsumowując, wydaje się, że 
obecnie wysiłek kardiologów skupio-
ny jest na leczeniu powikłań miaż-
dżycy u chorych na CHD i DMt2. 
Takie postępowanie oprócz wymia-
ru ekonomicznego ma fatalny wpływ 
na rokowanie u leczonych. Dlatego 
wydaje się rozsądne, aby dużą część 
wysiłku przerzucić na moment roz-
poznania czynników ryzyka CHD 
lub DMt2 i podejmować bardzo 
intensywne postępowanie mające 
na celu odsunięcie perspektywy poja-
wienia się nie tylko objawowej CHD, 
ale jej powikłań. Wśród tych działań 
należy uwzględnić modyfikację stylu 
życia, leczenie nadciśnienia tętnicze-
go (RR <130/80 mmHg), zaburzeń 
gospodarki lipidowej (LDL-choleste-
rol <100 mg/dl) oraz dobrą kontrolę 
glikemii (HbA1c <6,1%). Z inicjatywy 
ADA i National Diabetes Education 
Program ogłoszono wśród lekarzy 
i pacjentów kampanię pod hasłem 
„ABC” na rzecz zrozumienia ko-
nieczności jednoczasowego zwraca-
nia uwagi w trakcie leczenia chorych 
na DMt2 i CHD na kontrolę glikemii 
(„A” – HbA1c), ciśnienia tętniczego 
(„B” – Blood pressure) i dyslipidemii 
(„C” – Cholesterol). Dopiero takie 
podejście do leczenia DMt2 i CHD 
pozwala myśleć o sukcesie w walce 
z powikłaniami mikro- i makroan-
giopatycznymi.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
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Patomechanizm zmian w układzie 
nerwowym związanych z cukrzycą 
nie jest ostatecznie wyjaśniony i za-
pewne wieloprzyczynowy.

Dane dotyczące występowania cu-
krzycy u chorych z udarem mózgu 
są dość rozbieżne w zależności od pu-
blikacji. Ogólnie szacuje się, że około 
20–43% pacjentów z ostrym udarem 
mózgu choruje na cukrzycę. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że 25% z nich ma 
rozpoznaną cukrzycę wcześniej, 
a dalsze 25% ma zwiększone stężenie 
HbA1c. Ta ostatnia grupa to osoby, 
które prawdopodobnie już jakiś czas 
przed udarem miały zwiększone stę-
żenie glukozy. Z drugiej zaś strony 
badania wykazują, że u prawie 50% 
chorych ze zwiększonym stężeniem 
glukozy stężenie HbA1c jest prawi-
dłowe, co sugeruje, że zaburzenia 
w gospodarce cukru występują 
od niedawna. Przyczyn hiperglikemii 
stwierdzanej w czasie udaru mózgu 
upatruje się w reakcji na stres, ja-
kim jest niewątpliwie nagła i ciężka 
choroba. W wyniku stresu dochodzić 
ma do uwalniania m.in. katechola-

min i kortykosteroidów. Tak więc 
narastająca hiperglikemia może być 
jednym z markerów ciężkości udaru 
mózgu. Nadal nie ma jednak w tej 
sprawie zgodności wśród badaczy.

Większość badaczy jest bardziej 
zgodna co do łączenia cukrzy-
cy ze zwiększoną śmiertelnością 
w udarze niedokrwiennym. Uważa 
się, że cukrzyca może podwajać ry-
zyko wystąpienia zgonu w udarze. 
Trzeba jednak pamiętać, że niezwy-
kle rzadko cukrzyca jest jedynym 
czynnikiem ryzyka, jaki występuje 
u pacjenta. Trudno więc ustalić rze-
czywisty wpływ cukrzycy na ryzyko 
śmierci.

Część badaczy uważa, że cukrzy-
ca jest elementem wpływającym 
niekorzystnie na większość czyn-
ników prognostycznych. Za jedną 
z ważnych przyczyn uważa się nieko-
rzystny wpływ hiperglikemi na po-
większanie się ogniska niedokrwie-
nia, a w następstwie na pogorszenie 
rokowania.

Problem diagnostyki zaburzeń gli-
kemii jest bardzo ważny. Każdemu 
choremu z udarem mózgu należy 
oznaczyć stężenie glukozy. Nato-
miast u tych pacjentów, u których 
stwierdzamy hiperglikemię, nie-
zwykle ważne jest ustalenie, czy pa-
cjent chorował już wcześniej, czy jest 

to cukrzyca utajona, czy też wywoła-
na bezpośrednio przez udar mózgu. 
U pacjentów z rozpoznaną cukrzycą 
należy wykonać badania oceniające 
stan ich naczyń zarówno mikro-, jak 
i makrokrążenia.

Leczenie hiperglikemii u chorych 
z udarem jest konieczne, ponieważ 
zmniejsza wyraźnie ryzyko zgonu. 
W pierwszym okresie leczenia ostrej 
fazy udaru (w ciągu pierwszych kil-
ku dni) powinno utrzymywać się gli-
kemię na poziomie około 11 mmol/l 
(200 mg/dl). Później ten poziom 
można obniżać do wartości prawi-
dłowych. W warunkach sali uda-
rowej zalecana jest częsta kontrola 
glikemii, również w celu uniknięcia 
również niebezpiecznych stanów hi-
poglikemicznych.

Ważnych informacji dostarczają 
badania nad wpływem skutecznego 
leczenia cukrzycy na miażdżycę na-
czyń. Otóż niewątpliwie stwierdzono 
korzystny wpływ leczenia cukrzycy 
na stan drobnych naczyń (retinopa-
tia, uszkodzenie nerek). Natomiast 
nie ma jednoznacznych danych po-
twierdzających zmniejszenie ryzyka 
związanego z miażdżycowym uszko-
dzeniem większych naczyń w prze-

biegu cukrzycy, a tym samym jej 
wpływu na częstość występowania 
udaru mózgu.

Podsumowując, chory z udarem 
powinien mieć zawsze kontrolowaną 
glikemię. W przypadku zwiększenia 
stężenia cukru wymaga leczenia 
oraz ustalenia czas trwania zabu-
rzeń glikemii. Ważnym badaniem 
jest ocena wartości HbA1c.

Udar nie jest najczęstszym po-
wikłaniem cukrzycy. Niewątpliwie 
u chorych na cukrzycę najczęściej 
spotyka się neuropatie. Ocenia się, 
że występują u 30–90% chorych. 
W pojedynczych publikacjach doko-
nano spostrzeżeń, że każdy chory 
na cukrzycę ma objawy neuropatii. 
Niewątpliwie jest wiele przyczyn po-
lineuropatii spowodowanej cukrzycą, 
a ramy tego komentarza nie pozwa-
lają na szczegółowe ich omówienie. 
Najczęstszą postacią jest odsiebna 
symetryczna neuropatia z objawami 
czuciowymi, ruchowymi i autono-
micznymi. Oczywiście objawy mogą 
występować osobno, w różnych kom-
binacjach, lub z przewagą którego-
kolwiek.

Druga grupa występująca rzadziej 
to dosiebna asymetryczna neuropa-

tia czuciowo-ruchowa (amiotrofia 
cukrzycowa).

Trzecia postać to neuropatie ogni-
skowe i wieloogniskowe. Należy za-
znaczyć, że podziałów neuropatii jest 
bardzo dużo. Każdy z nich ma swoje 
wady i zalety. Diagnostyka opiera 
się na szczegółowym badaniu neuro-
logicznym, internistycznym (w przy-
padku neuropatii autonomicznej 
badaniu kardio logicznym). Różno-
rodność badań dodatkowych, jak: 
testy czynności układu autonomicz-
nego, ocena szybkości przewodzenia 
w nerwach w obrębie ich włókien 
ruchowych i czuciowych, badanie 
elektromiograficzne, ilościowa ocena 
zaburzeń czucia, współczulne poten-
cjały skórne, biopsja nerwu pozwala 
na precyzyjne ustalenie rozpoznania. 
Ta lista badań nie wyczerpuje oczy-
wiście wszystkich metod działania.

Niewątpliwie jednak podstawę sta-
nowi rzetelnie przeprowadzone ba-
danie kliniczne, natomiast badania 
dodatkowe potwierdzają jego wyniki 
i służą do monitorowania postępu 
choroby. Leczenie jest trudne, nie za-
wsze efektywne, szczególnie w przy-
padku bólu neuropatycznego.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Neuro logiczne powikłania cukrzycy

Nazewnictwo stosowane w epidemiologii i prewencji

Zalecane Niezalecane

Glikemia, stężenie glukozy Stężenie cukru

Hemoglobina glikowana Hemoglobina glikozylowana

W odniesieniu do chorób układu krążenia na tle miażdżycy przyjęto stosować pojęcie choroby sercowo-naczyniowe (ChSN)
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Cukrzyca jest złożoną, uogólnioną 
chorobą układu sercowo-naczynio-
wego i wiąże się zarówno z dysfunk-
cją śródbłonka, jak i powikłaniami 
mikro- oraz makronaczyniowymi. 
Może ona wywoływać zmiany w ser-
cu na różnym poziomie – od kardio-
miopatii cukrzycowej, dysfunkcji 
układu autonomicznego, czy mikro-
naczyniowej choroby wieńcowej, 
do miażdżycy naczyń o różnym na-
sileniu powikłań.

Opierając się na badaniach ultra-
sonograficznych, oceniających gru-
bość ściany tętnicy szyjnej wspól-
nej, brzusznej czy udowej (wskaź-
nik IMT) i chropowatość tętnic 
(roughness) (wskaźnik IMR) oraz 
badaniach autopsyjnych, wykaza-
no, iż zmiany miażdżycowe tworzą 
się w stanie przedcukrzycowym już 
w bardzo młodym wieku. Co więcej, 
stwierdzono, iż dorośli, którzy zacho-
rowali na cukrzycę typu 1 w okresie 
dziecięcym wykazują szczególnie 
duże ryzyko rozwoju chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

Czynniki patogenetyczne 
prowadzące do zaburzeń 
w układzie krążenia
W cukrzycy typu 1 istnieje tzw. tok-
syczne środowisko metaboliczne, 

na które składają się hiperglikemia, 
mikroalbuminuria, nadciśnienie tęt-
nicze, zaburzenia układu krzepnię-
cia i fibrynolizy, insulinooporność, 
stan zapalny, stres oksydacyjny, 
dysfunkcja śródbłonka, dyslipide-
mia, wysokie stężenia insulinopo-
dobnego czynnika wzrostu (IGF), 
śróbłonkowego naczyniowego czyn-
nika wzrostu (VEGF) i hiperhomocy-
steinemia. Każdy ten czynnik i(lub) 
koegzystencja wielu z nich może po-
wodować zwiększenie ryzyka wystą-
pienia choroby niedokrwiennej serca 
w 3. i 4. dekadzie życia, ale wciąż nie 
ma informacji o naturalnej historii 
jej rozwoju.

Hiperglikemia, wiodący czyn-
nik powikłań w układzie krążenia, 
zmienia stan układu oksydoreduk-
cyjnego komórek naczyń krwionoś-
nych, wpływa na wzmożenie synte-
zy asymetrycznej dimetyloargininy 
(ADMA) będącej antagonistą syntazy 
tlenku azotu – dochodzi do deficytu 
tlenku azotu, zwiększenia stężenia 
prozapalnego czynnika jądrowego 
NF-κβ, czego wynikiem jest zwięk-
szenie ekspresji cząsteczek adhezyj-
nych na błonie komórek śródbłon-
ka, jak również wzmożona synteza 
cytokin prozapalnych i chemokin. 
Wykazano, że zwiększenie stężenia 
angiotensyny II, cytokin zapalnych 
(TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8) indukuje 
śmierć komórek w wyniku apoptozy, 
a TNF-α odpowiada za dysfunkcję 
skurczowo-rozkurczową lewej komo-
ry serca, a także zwiększa ekspresję 
syntazy NO, działając cytotoksycznie 
na komórki mięśnia sercowego. Ten 
remodeling subkomórkowy prowadzi 
do stopniowego rozwoju kardiomio-
patii cukrzycowej. Ostatnie badania 
Picano dowodzą, iż istotny jest „po-
czątek jej rozwoju”, zmiany te można 

prześledzić, stosując różne techniki 
echokardiograficzne. Rozpoznanie 
bowiem wczesnej przedklinicznej 
fazy kardiomiopatii cukrzycowej 
ma duże znaczenie dla lekarza kli-
nicysty z uwagi na zastosowanie od-
powiedniej profilaktycznej terapii 
(inhibitory enzymu konwertującego 
angiotensynę, selektywne blokery 
angiotensyny II, antagoniści aldoste-
ronu). Wykładnikiem stresu oksyda-
cyjnego u dzieci chorych na cukrzycę 
jest zwiększenie stężenia malonylo-
dialdehydu (MDA) – markera perok-
sydacji lipidów, który w opinii wielu 
autorów, jak również badań włas-
nych, zwiększa ryzyko aterogenezy.

U młodych pacjentów chorują-
cych na cukrzycę typu 1 wykaza-
no zmniejszoną ilość progenitoro-
wych komórek sródbłonka (EPCs), 
co wpływa niekorzystnie na regene-
rację naczyń, prowokując powikła-
nia naczyniowe. Uszkodzenie zaś 
śródbłonka naczyniowego powoduje 
zachwianie równowagi między czyn-
nikami naczyniozwężającymi i na-
czyniorozszerzającymi. Zwiększenie 
aktywności czynników naczyniozwę-
żających zwiększa oporność naczyń 
obwodowych, dając w efekcie wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi. Badania 
prowadzone ostatnio dowiodły, że 
okres dojrzewania stanowi najwięk-
sze ryzyko rozwoju ChSN u dzieci 
i młodzieży chorujących na cukrzycę 
typu 1 z uwagi na zwiększenie w tym 
okresie ryzyka mikroalbuminurii 
i retinopatii, zwłaszcza u dziewcząt, 
jak również wzrost ciśnienia tętni-
czego krwi w porze nocnej.

Cukrzyca typu 1 powoduje zabu-
rzenia równowagi między współczul-
nym i przywspółczulnym układem 
nerwowym serca. Wykazano, że 25% 
chorych na cukrzycę typu 1 posiada 
autoprzeciwciała przeciw zwojom 
współczulnym, które są specyficzne 
dla kardioneuropatii cukrzycowej. 
Niewydolność układu współczulnego 

wydaje się wiodącym czynnikiem, po-
wodującym przejście serca cukrzyco-
wego od niedomogi do niewydolności 
(from ailing to failing). W badaniach 
własnych wykazano, że po 6 latach 
trwania cukrzycy doszło u dzieci 
do rozwoju subklinicznej neuropatii 
układu autonomicznego, która ma-
nifestowała się zmniejszeniem war-
tości parametrów zmienności rytmu 
serca (HRV) oraz obniżeniem para-
metrów składowych całkowitej mocy 
widma. Wydłużenie zaś czasu trwa-
nia QT w EKG ujawniało się w pró-
bie wysiłkowej już we wczesnej fazie 
choroby, natomiast czas QT w EKG 
spoczynkowym wydłużał się wraz 
z czasem trwania choroby. A zatem 
konstelacja prób czynnościowych 
układu autonomicznego, badania 
holterowskiego i monitorowania 
czasu trwania QT w EKG spoczyn-
kowym i wysiłkowym jest prostym, 
nieinwazyjnym modelem badaw-
czym, umożliwiającym uchwycenie 
pierwszych symptomów zaburzeń 
neurowegetatywnych już u dzieci 
chorych na cukrzycę typu 1. Kolej-
nym czynnikiem przyczynowym po-
wikłań w układzie krążenia (głównie 
o typie makroangiopatii) jest coraz 
częściej występująca u dzieci cho-
rujących na cukrzycę typu 1 insuli-
nooporność, współistniejąca często 
z otyłością. Tkanka tłuszczowa jest 
źródłem wielu substancji krążących 
we krwi, m.in.: leptyny, TNF-α, re-
zystyny, adiponektyny oraz ostatnio 
wykrytej nowej adipokiny – wis-
fatyny – wykazującej właściwości 
insulinomimetyczne. W badaniach 
własnych wykazano, że dzieci chore 
na cukrzycę typu 1 i ze współistnie-
jącą otyłością i insulinoopornością 
mają zwiększone stężenie TNF-α, 
IL-6, leptyny, zmniejszone wartości 
adiponektyny, co może potwierdzać 
udział procesu zapalnego w patogene-
zie wczesnej fazy rozwoju miażdżycy. 
Potwierdzeniem wczesnej fazy miaż-

dżycy u dzieci chorych na cukrzycę 
jest wzrost wartości biochemicznych 
markerów uszkodzenia śródbłonka 
(cytokin prozapalnych, molekuł ad-
hezyjnych, homocysteiny, CRP), któ-
re wykazują ścisłą korelację z grubo-
ścią ściany tętnicy szyjnej wspólnej, 
tętnicy udowej, ocenianych za pomo-
cą ultrasonografii techniką 2D oraz 
zmniejszenie wartości wskaźnika 
FMD (flow mediated dilation).

Podsumowując zagadnienie roz-
woju zaburzeń w układzie sercowo-
naczyniowym w przebiegu cukrzycy 
u dzieci, należy podkreślić, że już 
w tym wieku następują powikłania 
przewlekłe zarówno o charakterze 
mikro-, jak i makroangiopatii. Aby 
zapobiec ich groźnym skutkom w na-
stępnych latach należy już w 10. rż. 
wprowadzić u tych dzieci badania 
przesiewowe (ocena mikroalbumi-
nurii, ciśnienia tętniczego krwi, 
badania USG tętnic, badania oku-
listyczne, echokardiograficzne, ba-
dania kapilaroskopowe), a w razie 
określonych wskazań wykonywać 
badania biochemiczne krwi w celu 
wykrycia wczesnych markerów cho-
rób układu sercowo-naczyniowego. 
Z uwagi na fakt, że miażdżyca roz-
wija się u dzieci chorych na cukrzycę 
prawie równolegle, progresja ChSN 
jest bardziej agresywna. W leczeniu 
cukrzycy należy dążyć do dobrego 
wyrównania metabolicznego, ale 
również nie zapominać o prewencji 
miażdżycy poprzez propagowanie 
aktywności fizycznej, zasad zdro-
wego żywienia i rezygnację z pale-
nia biernego i czynnego, zsumowane 
bowiem czynniki ryzyka miażdżycy 
są zdecydowanie groźniejsze w skut-
kach bio logicznych ustroju.
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Zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym
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Okulistyki ŚlAM

Cukrzyca może być przyczyną powi-
kłań praktycznie w każdym odcinku 
gałki ocznej. Powikłania te, a zwłasz-
cza retinopatię, uważa się obecnie 
za główną przyczynę pogorszenia wi-
dzenia i ślepoty u ludzi w wieku pro-
dukcyjnym. Ilość i stopień zaawanso-
wania zmian okulistycznych zależy 
od czasu trwania i przebiegu cukrzy-
cy. Poza retinopatią do najczęstszych 

powikłań zaliczamy zaburzenia re-
frakcji oka i osłabienie zdolności ako-
modacji; zmiany te występują szcze-
gólnie u osób młodych. Cukrzyca jest 
częstym czynnikiem ryzyka rozwoju 
zaćmy. Prawie czterokrotnie częściej 
choroba ta występuje u pacjentów 
chorych na cukrzycę poniżej 65. roku 
życia, a dwukrotnie częściej u osób 
starszych. Utrata widzenia może 
być spowodowana krwotokiem pod-
siatkówkowym, krwotokiem do ciała 
szklistego, zakrzepem w naczyniach 
tętniczych i żylnych siatkówki lub 
odwarstwieniem siatkówki. U osób 
z zaawansowaną cukrzycą zmiany 
występują również w przednim od-
cinku gałki ocznej. Na tęczówce two-
rzą się nowe naczynia, co w efekcie 
doprowadza do wystąpienia jaskry 
wtórnej. Warunkiem wykorzystania 
możliwości leczniczych jest wczesna 
identyfikacja osób zagrożonych wy-
stąpieniem cukrzycowych powikłań 

w narządzie wzroku, a więc pro-
wadzone na szeroką skalę badania 
przesiewowe. Podstawowe badanie 
okulistyczne należy przeprowadzać 
w momencie rozpoznania choroby 
lub krótko po jej zdiagnozowaniu. 
Pozwoli to na monitorowanie ostrości 
wzroku, stanu przezierności soczew-
ki (badania lensimetryczne), ciśnie-
nia wewnątrzgałkowego oraz stanu 
ciała szklistego i siatkówki (badania 
ultrasonograficzne, angiografia flu-
oresceinowa).

Częstość badań kontrolnych zależy 
od stopnia zaawansowania retinopa-
tii cukrzycowej – w okresie początko-
wym jeden raz w roku, w przypadku 
początkowej retinopatii nieprolifera-
cyjnej dwa razy w roku, a w cięższych 
przypadkach co 3 miesiące. U kobiet 
ciężarnych chorych na cukrzycę kon-
trolę okulistyczną należy przeprowa-
dzać co miesiąc przez całą ciążę i trzy 
miesiące po porodzie.

W celu pełnej diagnostyki retinopa-
tii cukrzycowej, w tym zmian naczy-

niowych oraz w nerwie wzrokowym, 
w Klinice Okulistyki w Katowicach 
istnieje możliwość przeprowadzenia 
badań: angiografii fluoresceinowej, 
laserowej oftalmoskopii skaningo-
wej, ultrasonografii doplerowskiej, 
optycznej koherentnej tomografii 
oraz badania analizatorem grubości 
siatkówki.

Regularna kontrola stanu narzą-
du wzroku pozwala odpowiednio 
wcześnie podjąć decyzję o przeprowa-
dzeniu fotokoagulacji laserowej siat-
kówki. Laserokoagulacja ogniskowa 
zalecana jest w przypadku zmian 
początkowych retinopatii i w maku-
lopatii cukrzycowej. W przypadku 
retinopatii przedproliferacyjnej i pro-
liferacyjnej stosuje się panfotokoagu-
lację. Zastosowana w odpowiednim 
czasie terapia laserowa jest obecnie 
najskuteczniejszą metodą leczenia, 
powodującą wydłużenie okresu do-
brego widzenia, opóźniającą postępo-
wanie zmian cukrzycowych na dnie 
oka i zapobiegającą krwawieniom.

W zaawansowanej retinopatii pro-
liferacyjnej wykonuje się witrekto-
mię. Zabieg ten umożliwia usunięcie 
wynaczynionej krwi oraz wycięcie 
pasm tkanki łącznej we wnętrzu 
gałki ocznej. Po zabiegu u części cho-
rych uzyskuje się wyraźną poprawę 
ostrości wzroku.

Profilaktyka i leczenie zmian 
powstałych w przebiegu cukrzycy 
wymaga ścisłej współpracy diabeto-
loga, okulisty i pacjenta, który musi 
być poinformowany o konieczności 
regularnej kontroli okulistycznej. 
Profilaktyka cukrzycowych zmian 
okulistycznych polega nie tylko 
na farmako logicznym leczeniu cho-
roby podstawowej, ale również stoso-
waniu leków obniżających ciśnienie 
tętnicze i stężenie lipidów oraz leków 
poprawiających strukturę ścian na-
czyń krwionośnych, krążenie i utle-
nowanie siatkówki.
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– Choroby serca często towa-
rzyszą cukrzycy. Mówi się nawet 
o nowej dziedzinie medycyny, 
jaką jest kardiodiabetologia…

– Istotnie. Cukrzyca to jeden 
z ważnych czynników ryzyka choro-
by niedokrwiennej serca. Pozostałe 
to – jak wiemy – palenie tytoniu, 
duże stężenie cholesterolu, wysokie 
ciśnienie, brak ruchu. Dodałbym 
jeszcze uwarunkowania genetycz-
ne, choć czynnik ten przez niektó-
rych bywa kwestionowany. Spośród 
1400 pacjentów, u których wykony-
waliśmy pomosty aortalno-wieńco-
we (by-passy) na naszym oddziale 
w 2005 roku, 20% to pacjenci choru-
jący na cukrzycę. Część z nich jest 
leczona tabletkami, część otrzymuje 
insulinę. Jednak w okresie około-
operacyjnym u niemal wszystkich 
stosujemy insulinę. Operacja jest 
bowiem ogromnym wstrząsem dla 
pacjenta, a w takiej sytuacji trudno 
o stabilność glikemii. Bezpieczniej 
wówczas prowadzić częstą kontrolę 

stężenia cukru we krwi i adekwat-
nie dawkować insulinę (najlepiej 
krystaliczną) kilka razy dziennie. 
Utrzymywanie glikemii w grani-
cach możliwie najbardziej zbliżonych 
do wartości prawidłowych ma zna-
czenie dla ogólnego stanu zdrowia, 
ale przede wszystkim dla gojenia się 
ran. Jak wiadomo, cukrzyca usposa-
bia do zakażeń i infekcji w miejscu 
operowanym. Zatem unormowanie 
glikemii to warunek, by proces go-
jenia przebiegał bez komplikacji. 
Staramy się utrzymywać stężenie 
we krwi w granicach 100–120 mg%. 
Ważne, by przez całą dobę był on 
w granicach normy. Oczywiście stan 
chorego w znacznym stopniu zależy 
również od jakości leczenia cukrzycy 
w okresie przedoperacyjnym. Nieste-
ty, wciąż jeszcze się zdarza, że pa-
cjent dopiero u nas, na kardiochirur-
gii dowiaduje się, że ma zaburzenia 
tolerancji glukozy czy wręcz cierpi 
na cukrzycę. Niezauważona choroba 

przez lata mogła podstępnie niszczyć 
tętnice wieńcowe.

– Czy cukrzyca w każdym 
przypadku oznacza wystąpienie 
choroby niedokrwiennej?

– Cukrzyca i nadciśnienie to czyn-
niki ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca, które można korygować. Jedno 
i drugie można przecież leczyć. Można 
też rzucić palenie, schudnąć, zmniej-
szyć stężenie cholesterolu, więcej się 
ruszać, zdrowiej odżywiać. Natomiast 
trudno zaradzić genetycznym uwa-
runkowaniom choroby niedokrwien-
nej serca. Choć, jak zaznaczyłem, jest 
to czynnik kwestionowany, często ob-
serwujemy dziedziczność tego scho-
rzenia. Zatem dobrze kontrolowana 
cukrzyca bez czynnika genetycznego 
niekoniecznie musi oznaczać spotka-
nie z kardiochirurgiem.

– Jak wyglądają naczynia 
u osób chorujących na cukrzy-
cę?

– Bardzo często w koronarografii, 
czyli badaniu radio logicznym tętnic 

wieńcowych, obserwujemy u pacjen-
tów chorujących na cukrzycę naczy-
nia kręte, bardzo wąskie i trudne 
przez to do operowania. Podobne 
zmiany obserwujemy u pacjentów 
z nieleczonym nadciśnieniem, które 
– jak wiemy – przyspiesza miażdży-
cę i również powoduje, że naczynia 
wieńcowe wyglądem przypominają 
serpentyny. Dodam, że nadciśnienie 
z cukrzycą lubią chodzić w parze.

– Co kardiochirurgia oferuje 
takim pacjentom?

– Istnieją dwa sposoby inwazyjne-
go leczenia choroby niedokrwiennej, 
czyli zmian zwężających w tętnicach 
wieńcowych. Stosujemy angiopla-
stykę, czyli poszerzanie tętnicy 
za pomocą balonu i stentowanie albo 
wykonujemy zespolenia omijające, 
tzw. by-passy. Jeśli chodzi o cuk-
rzycę, to udowodniono, że wyniki 
leczenia by-passami u większości 
pacjentów są lepszą metodą niż an-
gioplastyka.

rozmawiała Katarzyna Siwiec

Problemy kardiochirurgiczne u pacjentów chorują-
cych na cukrzycę
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Wstęp
Ostatnie lata przynoszą coraz więcej 
danych wskazujących na istotną rolę 
hiperglikemii poposiłkowej w rozwo-
ju makroangiopatycznych powikłań 
cukrzycy. Wydaje się, że bardzo 
istotna rola w unikaniu hiperglike-
mii poposiłkowej przypada właściwie 
skomponowanej diecie cukrzycowej.

Aktualnie tendencje przy kon-
struowaniu zaleceń dotyczących 
diety cukrzycowej to z jednej strony 
niewielkie zmiany ilościowe (głównie 
dotyczące niewielkiego zmniejszenia 
procentowej ilości kalorii pocho-
dzącej z węglowodanów) ale przede 
wszystkim zalecenia jakościowe z po-
działem produktów z poszczególnych 

grup na zalecane („dobre”) i niezale-
cane („złe”). Generalnie zalecenia te 
zmierzają w kierunku diety zbilanso-
wanej, zrównoważonej w rozumieniu 
ilości kalorii pochodzących z różnych 
grup pokarmowych oraz diety zdro-
wej w rozumieniu prewencji ChSN. 
Jest to zatem dieta, którą zalecać 
należy nie tylko osobom chorym 
na cukrzycę, ale w praktyce dieta 
którą należy po prostu traktować 
jako dietę zdrową, zalecaną w pre-
wencji cukrzycy i miażdżycy1.

Aktualnie obowiązujące 
zalecenia dietetyczne w cukrzycy
Aktualnie obowiązujące zalecenia die-
tetyczne opracowane przez regionalne 
czy narodowe towarzystwa diabeto-
logiczne często nie uwzględniają jesz-
cze w pełni wszystkich najnowszych 
trendów w leczeniu dietetycznym cu-
krzycy2,3. Należy jednak pamiętać, że 
w przypadku diety cukrzycowej może-
my oprzeć się jedynie na niewielkiej 
ilości dużych prospektywnych badań 
udowadniających wyższość jednej die-
ty w stosunku do innej.

Powyższe rekomendacje prócz za-
leceń ilościowych wskazują także 
na wagę jakości spożywanych pokar-

mów. I tak wszystkie z wymienionych 
wytycznych zalecają spożywanie jed-
no- i wielonienasyconych, a unikanie 
wielonasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Zaleca się unikanie węglowo-
danów o tzw. wysokim indeksie glike-
micznym. W wymienionych rekomen-
dacjach brak jest jednak wyraźnych 
zaleceń dotyczących jakości spożywa-
nych białek (można się spodziewać, iż 
w przyszłości zalecać się będzie uni-
kanie potencjalnie nefrotoksycznych, 
zwiększających poziom homocysteiny 
białek z tzw. „czerwonego” mięsa). 
Zalecenia takie znalazły się z kolei 
w najnowszym wydaniu podręcznika 
Joslin’s Diabetes Mellitus, gdzie zale-
ca się spożywanie białka rybiego, dro-
biowego, rekomenduje się natomiast 
ograniczenie mięsa „czerwonego” 
i wysoce przetworzonego. Autor roz-
działu poświęconego diecie cukrzy-
cowej w tym podręczniku idzie nieco 
dalej w kierunku ograniczenia pro-
centowego udziału kalorii pochodzą-
cych z węglowodanów w diecie osoby 
chorującej na cukrzycę4. Wg. autora 
zawartość kalorii pochodzących z wę-
glowodanów nie powinna przekraczać 
40%, na białka i tłuszcze przypadać 
powinno po 30% kalorii. Bardzo wy-
raźnie podkreśla, iż źródłem węglo-
wodanów powinny być węglowodany 
o niskim indeksie glikemicznym, jako 
te, które w najmniejszym stopniu ge-
nerują poposiłkową hiperglikemię 
(a w przypadku osób leczonych samą 

dietą czy lekami doustnymi stanowią 
najsłabszy bodziec do generowania 
poposiłkowej hiperinsulinemii). Roz-
dział poświęcony diecie cukrzycowej 
zawiera tabele węglowodanów o ni-
skim (<55), średnim (55–70) i wyso-
kim (>70) – indeksie glikemicznym. 
Tendencja do pewnego ograniczenia 
ilości węglowodanów w diecie chore-
go na cukrzycę znalazła wyraz w naj-
nowszych zaleceniach Polskiego To-
warzystwa Diabeto logicznego (PTD), 
podobnie jak rekomendacje dotyczące 
jakości i źródła węglowodanów, zna-
czenia posługiwania się pojęciem 
indeksu i obciążenia glikemicznego5. 
Warto podkreślić, iż w zaleceniach 
dietetycznych PTD bardzo wiele miej-
sca poświęcono jakości i wzajemnym 
proporcjom ilościowym tłuszczów, 
co stanowi kolejny dowód na „kompa-
tybilność” diety cukrzycowej i diety 
stosowanych w prewencji lub leczeniu 
miażdżycy.

Czy istnieje „uniwersalna” dieta 
cukrzycowa?
Wydaje się, że nie. Oczywista jest 
konieczność modyfikacji leczenia 
dietetycznego cukrzycy w przypadku 
przewlekłych powikłań choroby (np. 
nefropatii cukrzycowej), w przypad-
ku schorzeń dodatkowych, jak za-
burzenia lipidowe, zaawansowana 
miażdżyca itd., oraz w ciąży. Więk-
szość zaleceń podkreśla nieco inne 

cele leczenia dietetycznego w cukrzy-
cy typu 1 i typu 2. W obu typach cu-
krzycy stosowanie szybko działają-
cego analogu insuliny daje większe 
możliwości uniknięcia hiperglikemii 
poposiłkowej w przypadku spożycia 
posiłku o wyższym indeksie glike-
micznym w porównaniu do leczenia 
insuliną krótkodziałającą, leczenie 
za pomocą osobistej pompy insulino-
wej ułatwia unikanie późnej popo-
siłkowej hiperglikemii w przypadku 
spożycia posiłku bogatego w białka 
bądź tłuszcze. Podobne przypadki 
można mnożyć, wydaje się, że już 
dziś doświadczony zespół edukacyj-
ny mógłby pokusić się o ustalenia in-
dywidualnego planu żywieniowego 
dla każdego z chorych w zależności 
od metody leczenia.

Podsumowanie
Najnowsze tendencje dotyczące kon-
struowania diety cukrzycowej pod-
sumować można następująco:
– ograniczenie zawartości procen-

towej kalorii pochodzących z wę-
glowodanów do 40–50% dobowego 
zapotrzebowania kalorycznego

– podział produktów w poszcze-
gólnych grupach żywieniowych 
na zalecane – „dobre” i niezale-
cane – „złe”:

– w przypadku węglowodanów zale-
ca się produkty o niskim indeksie 
glikemicznym (IG poniżej 50)

– w przypadku tłuszczów zaleca się 
unikanie wielonasyconych kwa-
sów tłuszczowych

Wydaje się, że w najbliższym cza-
sie spodziewać można się także wy-
raźnych zaleceń dotyczących jakości 
spożywanego białka, a więc ograni-
czenia białka pochodzącego z tzw. 
„czerwonego” i wysoce przetworzo-
nego mięsa.

Warto podkreślić, iż dieta taka 
jest dietą po prostu zdrową, którą 
zalecać może diabetolog, kardiolog, 
ale także lekarz pierwszego kontak-
tu jako element profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych.
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Dieta cukrzycowa jako element profilaktyki
sercowo-naczyniowej

Tabela 1. Aktualnie zalecane proporcje różnych składników 
pokarmowych w diecie cukrzycowej mierzone procentem (%) 
kalorii pochodzących z danego składnika pokarmowego. 

ADA EASD

Węglowodany + MUFA 60-70% (same węglowodany: 45-65%) 60-70%

Tłuszcze <35% <35%

Nasycone 7-10% 8-10%

Wielonienasycone ~ 10% <10%

Białka 15-20% 10-20%

MUFA – monounsaturated fatty acids – jednonienasycone kwasy tłuszczowe.

Opracowano wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabeto logicznego (ADA – Ame-
rican Diabetes Association) i Europejskiego Towarzystwa Badań Nad Cukrzycą (EASD – Euro-
pean Association for the Study of Diabetes).

Tabela 2. Zalecenia dietetyczne Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego na rok 2007.5

Składnik diety Udział w dobowej kaloryczności posiłku (%)

Węglowodany 45–50%

Tłuszcze
 nasycone
 jednonienasycone
 wielonienasycone, w tym

  omega 6
  omega 3

30–35%
<10%
10%

6–10%
5–8%
1–2%

Białka 15–20%

Zawartość cholesterolu w diecie nie powinna przekraczać 7,8 mmol/d, u chorych ze stężeniem 
LDL>2,6 mmol/l, ilość tę należy zmniejszyć poniżej 5,2 mmol/d. 

Mgr Anna Rudnicka,
Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Dietetyki

– Czy dietetycy używają termi-
nu „dieta cukrzycowa”?

– Taka dieta nie istnieje, mówimy 
w tym przypadku o diecie zdrowej. 
Rozpoznanie cukrzycy u dziecka czy 
dorosłego nie musi oznaczać szoku spo-
wodowanego koniecznością gruntow-
nej zmiany zwyczajów żywieniowych. 
Jeśli cała rodzina będzie odżywiać się 
tak, jak osoba chorująca na cukrzycę, 
to z całą pewnością dobrze na tym wyj-
dzie. A zatem, jedzmy zdrowo!

– To znaczy?
– Po pierwsze, ograniczajmy tłusz-

cze zwierzęce. W cukrzycy zalecamy, 
by 30–35% energii pokrywały tłusz-
cze, w tym 20% powinny stanowić 
jedno- i wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (tłuszcze roślinne). Pole-
camy oleje roślinne, a do smarowania 
pieczywa – margaryny z zawartością 
steroli roślinnych, które zapobiega-
ją zmianom miażdżycowym. Jak 
wykazują badania laboratoryjne, 
margaryny te spożywane w ilości 
25 g dziennie, w ciągu dwóch tygo-
dni zmniejszają stężenie choleste-
rolu o kilkanaście procent. Z olejów 
roślinnych warto brać pod uwagę te, 
które zawierają znaczną ilość jedno- 
i wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Na naszym rynku jest obec-
nie dużo spełniających ten warunek 
olejów tłoczonych na zimno (również 
rzepakowy!). Ponadto ważne jest spo-

żywanie żywności probiotycznej, np. 
jogurtów ze sprzyjającymi nam bak-
teriami, o których wiemy, że chronią 
nasz układ krążenia, a również wpły-
wają korzystnie na przewód pokar-
mowy. Z tych samych powodów pole-
cam również znacznie tańszy kefir.

– O tym, że nie należy spożywać 
w nadmiarze potraw smażonych, 
tłustych mięs, kiełbas itp. każdy 
dzisiaj teoretycznie wie. Trudniej 
te zasady stosować w praktyce.

– Musimy się nauczyć myśleć pro-
zdrowotnie. Jako dietetyk nie zabra-
niam nikomu jedzenia mięsa, choć 
jestem zdania, że nie należy przesa-
dzać z jego ilością. Nasze zapotrze-
bowanie na białko zwierzęce z po-
wodzeniem pokryją sery twarogowe 
i ryby. Ponadto wybierajmy wędliny 
chude (głównie drobiowe), których 
nie poddano procesowi mielenia.

– A co z węglowodanami?
– To podstawa naszego żywienia. 

Powinny nam dostarczać 40–50% 
energii. W edukacji chorych na cuk-
rzycę wprowadzono pojęcie tzw. wy-
miennika węglowodanowego (WW), 
tj. takiej ilości danego produktu, która 
zawiera 10 g węglowodanów przyswa-
jalnych. Trzeba tu wspomnieć o roli 
błonnika pokarmowego, co wiąże się 
bezpośrednio z tzw. indeksem glike-
micznym, tj. szybkością zwiększania 
się stężenia cukru we krwi po spoży-
ciu danego produktu. Wartość tę ob-
liczamy, porównując szybkość, z jaką 
zwiększa się stężenie cukru we krwi 
po spożyciu glukozy. O wiele lepiej, 
gdy stężenie cukru wzrasta powoli 
i powoli się zmniejsza, co ma miejsce 
wówczas, kiedy spożywamy węglowo-
dany złożone i zawierające dostatecz-
ną ilość błonnika. Dlatego namawia-
my do polubienia pełnoziarnistego 
chleba, razowego makaronu, warzyw 
(zielone podajemy bez ograniczeń), 
grubych kasz, zwłaszcza gryczanej, 

która zawiera dużo niszczących wolne 
rodniki anty oksydantów.

– A cukry proste? Czy należy 
z nich całkowicie zrezygnować?

– Cukry proste to lek na hipogli-
kemię i z tego powodu każda osoba 
chorująca na cukrzycę musi nosić 
przy sobie coś, co bardzo szybko za-
radzi niebezpiecznej sytuacji. Poza 
tą ewentualnością, węglowodany 
o wysokim indeksie glikemicznym, 
jak słodkie napoje, słodycze, niektóre 
owoce lepiej oczywiście ograniczyć, 
choć dzisiejsze, nowoczesne metody 
kontroli glikemii z pewnością pozwa-
lają na znaczne odstępstwa od daw-
niej obowiązujących, o wiele bardziej 
restrykcyjnych, zasad. Pamiętajmy 
jednak, że w cukrzycy nie chodzi 
jedynie o wyrównanie glikemii, lecz 
także o profilaktykę miażdżycy i sze-
regu innych, typowych dla tej choro-
by powikłań. Lepiej więc, jeśli mło-
dzi ludzie stosujący szybkie analogi 
insuliny czy też leczeni za pomocą 
pomp insulinowych nie zachłystują 
się zbytnio swoją wolnością w kom-
ponowaniu posiłków.

– Jeśli ktoś nie potrafi zrezygno-
wać ze słodkiego smaku, to może 
stosować sztuczne słodziki?

– Jestem ich przeciwniczką. Aspar-
tam i inne słodziki, o których nie tak 
dawno wypowiadano się entuzjastycz-
nie, nie są dla zdrowia obojętne. Jeśli 
ktoś musi słodzić kawę czy herbatę, 
niech słodzi mniej. Z odczuwaniem 
słodkiego smaku (podobnie jak sło-
nego), jest tak, że im więcej słodzimy 
i solimy, tym intensywniejszego sma-
ku się potem domagamy.

– Który olej najlepiej nadaje 
się do smażenia?

– Polecam rzepakowy, dziś już bez-
pieczny, bo bezerukowy oraz oliwę 
z oliwek. Do smażenia i na surowo. 
Natomiast duża grupa olejów tło-
czonych na zimno źle znosi wysokie 
temperatury, nadają się więc głównie 
do spożywania na surowo (do sała-
tek). Oliwa z oliwek, śródziemnomor-

ski specjał działa na nasz organizm 
wyjątkowo korzystnie, a to z uwagi 
na dużą zawartość jednonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Prze-
strzegam jednak, że musi to być 
produkt wysokogatunkowy.

– Cukrzyca to bardzo poważny 
czynnik zagrożenia miażdżycą 
i chorobami układu sercowo-na-
czyniowego. W jaki sposób – po-
przez dietę – można wspomóc 
swoje serce?

– Używając produktów o małej 
zawartości cholesterolu. Pamiętaj-
my, że jedno żółtko jajka dostarcza 
ok. 160 mg cholesterolu. Przyznaję 
jednak, że ostatnimi czasy naukowe 
doniesienia na temat spożywania ja-
jek znacznie się różnią od tych sprzed 
lat. Wciąż jeszcze chyba nie poznali-
śmy do końca roli, jaką jajko spełnia 
w naszym żywieniu. Wiemy, że lecy-
tyna w pewnym stopniu neutralizuje 
cholesterol, a białko jajka ma bardzo 
cenny dla nas zestaw aminokwasów. 
Być może w najbliższej przyszłości, 
my dietetycy, inaczej spojrzymy na tę 
kwestię. By chronić serce, prócz ogra-
niczenia cholesterolu w diecie, nie do-
puszczajmy do rozwoju nadciśnienia. 
Prócz potraw smażonych (zwłaszcza 
mięs), ciśnienie podnosi kawa, mocna 
herbata i alkohol. Powinniśmy też ra-
dykalnie zmniejszyć dosalanie potraw, 
pamiętajmy o tym, że mamy na rynku 
solone pieczywo i już dzięki temu ła-
twiej nam przekroczyć dzienną normę 
spożycia soli. Na obniżenie ciśnienia 
mają wpływ przede wszystkim warzy-
wa (zwłaszcza czosnek i cebula). Duże 
znaczenie w profilaktyce chorób ukła-
du krążenia mają zielona i czerwona 
herbata, a także mieszanki ziołowe, 
które należy pić zastępując nimi her-
batę czarną i naturalną kawę.

– Czy dozwolona jest czekola-
da?

– Ostatnio coraz lepiej się o niej 
mówi. Przede wszystkim ze względu 
na bogactwo magnezu, który wspo-
maga serce. Chorzy na cukrzycę nie 

muszą rezygnować z czekolady, o ile 
spożywają ją w rozsądnych ilościach, 
przeliczając na wymienniki węglo-
wodanowe.

– Przy okazji profilaktyki 
miażdżycy sporo się dziś mówi 
o kwasie tłuszczowym omega 3.

– Istotnie! Ten hit dietetyczny 
ostatnich lat wydaje się być nieoce-
nionym sprzymierzeńcem w walce 
z chorobami układu sercowo-naczy-
niowego. Występuje przede wszyst-
kim w rybach i orzechach. Warto też 
wspomnieć o oleju lnianym, który 
również zawiera stosunkowo dużo 
kwasów omega 3. W swej praktyce 
dietetycznej zaobserwowałam, że 
spożywanie jednej łyżki dziennie tego 
„specyfiku” może zmniejszyć stęże-
nie cholesterolu o kilkanaście procent 
w ciągu trzech, czterech tygodni.

– Dziś zaleca się jedzenie pięć 
razy dziennie owoców i warzyw. 
Czy również dla chorych na cuk-
rzycę?

– Jak najbardziej, choć owoce za-
wierają sporo glukozy i fruktozy, 
a więc zasadę tę zmodyfikowałabym 
nieco na korzyść warzyw.

– Chorzy na cukrzycę typu 1 
to na ogół pacjenci świetnie wy-
szkoleni w zakresie diety. Jak 
radzą sobie z przyswajaniem 
niemałej przecież wiedzy chorzy 
na cukrzycę typu 2, zwłaszcza ci, 
którzy zachorowali w bardziej 
zaawansowanym wieku?

– Istotnie, trudniej wówczas zmie-
nić styl życia, nie tak łatwo o akcepta-
cję zmian w żywieniu, choć przecież 
mają one służyć zdrowiu. Ale dzisiaj 
nikt nie musi zostawać ze swoją 
chorobą sam. Pacjentów wspierają 
doświadczone zespoły edukacyjne, 
złożone z lekarzy, dietetyków, pielęg-
niarek, a nawet psychologów. Zawsze 
służące radą, pomagające w rozwią-
zywaniu najrozmaitszych trudności, 
jakie każdy chory na cukrzycę napo-
tyka na co dzień.

Rozmawiała Katarzyna Siwiec 

Znaczenie diety w kontroli cukrzycy 



8 FORUMFORUM
P R O F I L A K T Y K I

 Nr 1 (6) kwiecień 2007

FORUM PROFILAKTYKI

Sponsorzy spotkania założycielskiego
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Dlaczego Program CINDI 
został partnerem PFP?

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Drygas
Dyrektor Programu CINDI WHO
w Polsce
Kierownik Zakładu Epidemiologii, 
Prewencji Chorób Układu Krążenia
i Promocji Zdrowia w Instytucie 
Kardiologii w Warszawie oraz 
Kierownik Katedry Medycyny 
Społecznej i Zapobiegawczej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program CINDI (Countrywide In-
tegrated Noncommunicable Disease 
Intervention) jest zapewne najbar-
dziej znanym w społeczności mię-
dzynarodowej programem Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), które-
go celem jest profilaktyka chorób 
przewlekłych i promocja zdrowia. 
Program zainicjowany przez grupę 
krajów europejskich we wczesnych 
latach 80-tych skupia obecnie ponad 
30 krajów z regionu Europy i Azji 
oraz Kanadę.

We wszystkich krajach uczest-
niczących w realizacji Programu 
CINDI WHO skuteczna profilak-
tyka chorób serca i naczyń, chorób 
nowotworowych oraz metabolicz-
nych zajmuje szczególną, wiodącą 
pozycję. Doświadczenia naszych fiń-
skich kolegów zdobyte w ponad dwu-
dziestoletniej realizacji Programu 
w Północnej Karelii (North Karelia 
Project) zostały uznane za modelo-
we i wdrożone nie tylko na terenie 
całej Finlandii, ale także w innych 
krajach i regionach. Dowiedziono, że 
wśród mężczyzn w wieku średnim 
w ciągu zaledwie 25 lat można ob-
niżyć umieralność z powodu chorób 
serca i naczyń o 68%, zaś z powodu 
raka płuc o 71%. Podobnie, wiele in-
nych krajów uczestniczących w reali-
zacji programu może pochwalić się 
dużymi osiągnięciami w integracji 
profilaktyki chorób przewlekłych, 
tworzeniu nowoczesnej zoriento-
wanej na promocję zdrowia polity-
ki zdrowotnej (Kanada, Finlandia, 
Hiszpania) czy w działaniach inter-
wencyjnych w wybranych obszarach 
lub regionach tzw. obszarach de-
monstracyjnych (Austria, Słowenia, 
Słowacja). Sukcesy w tych dziedzi-

nach osiągnięto nie tylko w krajach 
o wysokim poziomie rozwoju ekono-
micznego, ale także w krajach mniej 
zamożnych o znacznie mniejszych 
nakładach na ochronę zdrowia. 
Pozytywne doświadczenia Progra-
mu CINDI przyczyniły się do stwo-
rzenia „siostrzanego” Programu 
CARMEN w krajach Ameryki Po-
łudniowej i Środkowej oraz podob-
nych sieci współpracujących ze sobą 
programów w krajach Azji Płd-Wsch 
i Afryki.

Zgodnie z misją i zasadami mię-
dzynarodowego Programu CINDI 
WHO, kraje uczestniczące w jego 
realizacji są zainteresowane współ-
pracą z innymi partnerami: towarzy-
stwami naukowymi, organizacjami 
i stowarzyszeniami, nie tylko w ob-
rębie sektora medycznego ale także 
w innych sektorach (oświata, rolnic-
two, transport, sport itp.).

Cechą wyróżniającą Program CIN-
DI jest przywiązywanie szczególnego 
znaczenia do tworzenia sprzyjającej 
zdrowiu wszystkich obywateli po-
lityki zdrowotnej, systematyczne 
monitorowanie czynników ryzyka 
i zachowań zdrowotnych, zakrojone 
na szeroką skalę działania interwen-
cyjne oraz ewaluacja ich skutecz-
ności. Dobrym przykładem takich 
działań może być Międzynarodowa 
Kampania Anty tytoniowa „Rzuć Pa-
lenie i Wygraj” (Quit and Win), która 
w krótkim czasie zyskała niezwykły 
zasięg i popularność. W ostatniej 
edycji kampanii uczestniczyło pra-
wie 100 krajów, zaś liczba uczestni-
ków chcących zerwać ze szkodliwym 
i kosztownym nałogiem przekroczyła 
700 000. Wszystkie kraje uczestni-
czące w Programie CINDI doceniają 
szczególną rolę lekarzy rodzinnych 
(lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej) w realizacji programów pre-
wencyjnych i promocji zdrowia.

Polska należy do Programu od po-
czątku lat 90-tych. W roku ubiegłym, 
w czasie VII Seminarium Programu 
CINDI WHO „Postępy w Profilakty-
ce i Leczeniu Chorób Przewlekłych” 
w Łodzi obchodziliśmy skromny jubi-
leusz 15-lecia Programu. Z tej okazji 
wydano specjalny suplement „Prze-
glądu Lekarskiego” przedstawiający 
Program, jego realizatorów i sojusz-
ników oraz wybrane wyniki badań. 
Polski Program CINDI może po-
chwalić się działaniami interwencyj-
nymi i edukacyjnymi w kilkunastu 
regionach kraju, szkoleniem lekarzy, 
pielęgniarek, działalnością wydaw-
niczą oraz bardzo udaną Kampanią 
Aktywności Fizycznej „Postaw Serce 
na Nogi”. Kampania ta zainicjowana 
przez nas w 2001 roku, przyczyniła 

się nie tylko do większego zaintere-
sowania mediów i społeczeństwa ko-
rzyściami zdrowotnymi wynikający-
mi z wykonywania systematycznych 
ćwiczeń i poprawy wiedzy ale także 
do większej aktywności fizycznej 
Polaków. W podobny sposób, korzy-
stając z naszych doświadczeń, zde-
cydowali się „stawiać serce na nogi” 
także Czesi, Rumuni i Słowacy.

Od początku swego istnienia Pro-
gram CINDI WHO w Polsce stawia 
na współpracę, integrację działań 
w dziedzinie prewencji chorób prze-
wlekłych i promocji zdrowia oraz 
tworzenie koalicji partnerów mają-
cych podobne cele i zadania. Trudno 
zatem dziwić się, że pomysł powoła-
nia Polskiego Forum Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia spotkał 
się z naszej strony z entuzjastycznym 
przyjęciem. Pamiętam wiele rozmów 
i dyskusji z Prezesem Polskiego To-
warzystwa Kardio logicznego (PTK) 
prof. dr. hab. n. med. Adamem Tor-
bickim i przewodniczącym Sekcji 
Promocji Zdrowia PTK dr. hab. n. 
med. Piotrem Podolcem w okresie 
poprzedzającym pierwsze oficjal-
ne spotkanie partnerów. Byliśmy 
od początku przekonani, że to dobry 
pomysł, chociaż nieco ryzykowny 
w kraju, gdzie każde środowisko 
naukowe wyjątkowo ceni autonomię 
i niezależność opinii a niemała część 
ekspertów z poważnymi tytułami 
naukowymi najchętniej reprezen-
tuje własne (nieomylne!) poglądy… 
i niechętnie konfrontuje swoje opinie 
i stanowiska z przedstawicielami in-
nych środowisk.

Mimo tych obaw Polskie Forum 
Profilaktyki zgromadziło rzeczywi-
ście doskonałe grono największych 
i najbardziej szacownych towarzystw 
medycznych w naszym kraju oraz 
przyciągnęło do systematycznej 
współpracy świetnych ekspertów. 
Jestem pełen uznania dla Piotra Po-
dolca i wszystkich, którzy, nie szczę-
dząc czasu i wysiłku, opracowują 
nowoczesne, zrozumiałe dla wszyst-
kich lekarzy materiały, wytyczne, 
opinie oraz… są w stanie uzgodnić 
wspólne stanowisko w wielu, często 
kontrowersyjnych, sprawach. Ta 
chęć dyskusji, wymiana poglądów, 
różnorodność podejścia do pozornie 
oczywistych problemów medycznych 
oraz zwięzłość wypowiedzi jest moim 
zdaniem szczególną wartością PFP 
i naszego wydawnictwa – Forum Pro-
filaktyki. Sądzę, że PFP przetrwało 
pomyślnie wiek niemowlęcy i wcze-
snego dzieciństwa (przy wydatnej 
pomocy środowiska pediatrycznego) 
i zacznie pomyślnie zmierzać w kie-
runku nowych, coraz bardziej ambit-
nych zadań jakie przystoją dojrzałej 
i silnej Koalicji.

Czego oczekujemy od Polskiego 
Forum Profilaktyki w przyszłości? 
Podobnie jak inni partnerzy i koali-
cjanci liczymy na uzgodnienia sta-
nowisk w najważniejszych sprawach 
dotyczących profilaktyki, opraco-

wanie wspólnych wytycznych, ma-
teriałów edukacyjnych dla lekarzy, 
pacjentów i ogółu społeczeństwa. 
Niezwykle ważną sprawą jest właści-
we upowszechnienie wyników wspól-
nej pracy ekspertów i towarzystw 
naukowych. Wytyczne, materiały 
szkoleniowe i inne wydawnictwa 
powinny docierać sprawnie i szybko 
do wszystkich potencjalnie zaintere-
sowanych. Warto ocenić w jakiej mie-
rze działalność wydawnicza Forum 
została dostrzeżona i jak jest odbie-
rana przez lekarzy w Polsce.

Być może warto w przyszłości 
w większym stopniu przedstawić 

osiągnięcia polskich ośrodków 
oraz środowisk naukowych i medycz-
nych w dziedzinie edukacji zdrowot-
nej i zapobiegania chorobom serca 
i naczyń, nowotworom, cukrzycy 
i innym chorobom metabolicznym, 
zwłaszcza zakrojone na szeroką 
skalę programy wieloośrodkowe, 
które wzbudziły duże zainteresowa-
nie i uznanie także poza granicami 
naszego kraju. Mimo narzekania 
na rozmaite przeszkody i trudności, 
ograniczenia finansowe itp. mamy 
osiągnięcia, z których możemy być 
dumni!

Partnerzy
Polskiego Forum Profilaktyki
Chorób Układu Krążenia

Słowniczek pojęć stosowanych w diabetologii

Indeks glikemiczny (GI) jest metodą klasyfikacji produktów żywnościowych ze względu 
na ich wpływ na poziom glukozy. Indeks glikemiczny jest definiowany jako średni, procen-
towy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu przez reprezentatywną statystycznie 
próbkę ludzi 50 gramów danego produktu. Wzrost glikemii we krwi w przypadku spożycia 
50 gramów glukozy przyjęto jako podstawę skali (100%). Indeks glikemiczny zależy od ro-
dzaju węglowodanów, gotowania i przetwarzania, zawartości białek, tłuszczów i błonnika 
oraz kwasowości pokarmu.

Wymiennik węglowodanowy (WW) – oznacza 10–12 gramów węglowodanów przyswa-
jalnych (odpowiada to 50–70 kcal czyli 210–294 kJ), które są zawarte w określonej ilości 
pożywienia. I tak 1 wymiennik węglowodanowy zawarty jest w kromce razowego chleba 
o wadze 20 gramów lub w ziemniaku o średniej wielkości.

Profil glikemii – oznaczanie poziomu glukozy we krwi włośniczkowej w celu monitoro-
wania leczenia cukrzycy i oceny wyrównania metabolicznego wykonywane przez pacjen-
ta za pomocą glukometru. Pełny dobowy profil glikemii obejmuje oznaczenia na czczo, 
przed każdym głównym posiłkiem, 90–120 minut po każdym głównym posiłku, przed 
snem, o godz. 24.00 oraz między godz. 2.00–4.00.

Samokontrola – samodzielne wykonywanie profili glikemii przez pacjenta, umiejętność 
interpretacji i znajomość docelowych wartości glikemii. Samokontrola to także umiejętność 
radzenia sobie przez pacjenta w przypadku hipoglikemii, hiperglikemii, dodatkowej cho-
roby. Samokontrola obejmuje także kontrolę wagi, ciśnienia, kontrolę stóp przez pacjenta 
oraz pomiar obecności acetonu w moczu i znajomość wskazań do takiego badania.

1. Badania przesiewowe w kierun-
ku cukrzycy są zalecane:

a) u osób powyżej 45. roku życia
b) u kobiet z przebytą cukrzycą 

ciężarnych
c) u osób z nadciśnieniem tętni-

czym
d) wszystkie powyższe prawidłowe
2. Wskazaniem do wykonania 

doustnego testu tolerancji glukozy 
(OGTT) jest:

a) nieprawidłowa glikemia na czczo 
w zakresie 5,6–6,9 mmol/l

b) występowanie cukrzycy u człon-
ków najbliższej rodziny (rodzice, ro-
dzeństwo)

c) cechy zespołu metabolicznego
d) prawidłowe a i c

3. Hiperglikemia u pacjentów 
w ostrym okresie udaru mózgu:

a) nie wymaga leczenia
b) wymaga agresywnego leczenia 

w celu zmniejszenia glikemii do war-
tości prawidłowych

c) nie wpływa na ryzyko zgonu
d) w ciągu pierwszych dni wy-

maga obniżenia do wartości około 
11 mmol/l

4. Cele leczenia u chorych na cu-
krzycę typu 2 to:

a) wartości ciśnienia tętniczego 
<140/90 mm Hg

b) poziom cholesterolu LDL 
<2,5 mmol/l

c) poziom cholesterolu całkowite-
go <5,2 mmol/l

d) glikemia w osoczu krwi żylnej 
na czczo <5,6 mmol/l

5. Wskazaniem do zmiany lecze-
nia hipoglikemizującego z terapii 
doustnej na leczenie insuliną jest:

a) stężenie HbA1c >7%
b) stwierdzenie hiperglikemii 

w kilku pomiarach
c) brak wyrównania cukrzycy 

po zlikwidowaniu potencjalnie od-
wracalnych przyczyn hiperglikemii

d) wszystkie powyższe prawidłowe

Prawidłowe odpowiedzi na stronie 
www.pfp.edu.pl i w następnym nu-
merze Forum Profilaktyki.

Pytania z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób układu krążenia dla 
lekarzy wszystkich dziedzin przygotowujących się do egzaminów specja-
lizacyjnych

Cukrzyca typu 2 jest często powiązana z otyłością brzuszną 
i innymi czynnikami ryzyka kardiometabolicznego (przyp. red.)

 Pomimo postępów, jakie dokonały się w leczeniu poszczególnych składowych zespołu 
metabolicznego, ryzyko kardiometaboliczne – chorobowość i umieralność związane 
z chorobami układu krążenia i cukrzycą typu 2 – nadal pozostaje wysokie1.

 –  Choroby układu krążenia stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie 
(16,7 miliona)2, natomiast cukrzyca odpowiedzialna jest za 3,2 miliona zgonów3.

 Według najnowszego stanowiska Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) 
do rozpoznania zespołu metabolicznego konieczne jest stwierdzenie otyłości brzusznej 
oraz dwóch innych czynników ryzyka4.

Otyłość brzuszna rozpoznawana na podstawie pomiaru obwodu w pasie*

Mężczyźni

Kobiety

≥94 cm

≥80 cm

+ dowolne dwa kryteria z poniższych:

Triglicerydy; mmol/l (mg/dl) ≥1,7 (150)

Cholesterol HDL; mmol/l (mg/dl)

Mężczyźni

Kobiety

<1,03 (<40)

<1,29 (<50)

Ciśnienie tętnicze sk./rozk.; mm Hg ≥130/85

Glukoza na czczo; mmol/l (mg/dl) ≥5,6 (100)
Zmodyfikowano na podstawie stanowiska IDF, 2005

 „Istnieje zdecydowana potrzeba opracowania takiej metody leczenia, która modulowała-
by mechanizmy patogenetyczne zespołu metabolicznego”4.

* Wartości podane dla mężczyzn i kobiet w Europie. W przypadku innych grup etnicznych 
zalecane wartości są inne.
Piśmiennictwo: 1. Heart Disease and Stroke statistics – 2005 update: American Heart Association, 2005. http://www.americanheart.org/down-
loadable/heart/1105390918119HDSStats2005Update.pdf. Accessed 24/05/2005. 2. http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/
cvd/en/3. http://www.who.int/diabetes/actionnow/lifethreatening/en/4. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome: 
International Diabetes Federation, 2005. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Metasyndrome_definition.pdf. Accessed 24/05/2005.
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