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Cukrzyca - co to za choroba?  Jak rozpoznać?  
Dlaczego dobrze leczyć?                                
                                                        
Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna , w której dochodzi 
do podwyższenia poziomu cukru (glukozy) we krwi. Wysokie 
poziomy glukozy we krwi mogą być spowodowane brakiem 
insuliny w organizmie lub nieprawidłowym działaniem insuliny. 
Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, jedynym 
hormonem obniżającym poziom cukru we krwi.  
            
Objawy cukrzycy związane są z wysokimi poziomami cukru we 
krwi. 
Na wysokie poziomy glukozy  mogą wskazywać takie objawy jak: 
chudnięcie, duże pragnienie, oddawanie dużej ilości moczu  (do 
kilku litrów na dobę), osłabienie, senność, zaburzenie widzenia, 
stany zapalne narządów moczowo-płciowych, zmiany ropne na 
skórze. Objawy  te nie występują przy umiarkowanie 
podwyższonych poziomach cukru. Ich pojawienie się jest 
następstwem zbyt późnego rozpoznawania cukrzycy. Wiele osób 
mylnie traktuje tę „bezbolesną” chorobę jako „lekką”. 
 
Typy cukrzycy – zgodnie z międzynarodowym podziałem 
rozróżniamy dwa główne typy cukrzycy. 
Typ 1 dotyczy przede wszystkim dzieci i osób młodych, ale coraz 
częściej rozpoznawana jest też u szczupłych osób w późniejszych 
latach życia. Trzustka nie produkuje  insuliny lub produkuje ją 
w zbyt małych ilościach. Od początku konieczne jest leczenie 
insuliną. Ten typ to 5-10% osób z cukrzycą.                               
Typ 2 występuje przede wszystkim u osób po 35 roku życia. 
Prawie zawsze związana jest z otyłością , z małą aktywnością 
fizyczną, z nadciśnieniem tętniczym,  z wysokimi poziomami 
cholesterolu i trójglicerydów. Niestety coraz częściej 
rozpoznawana jest też u otyłych dzieci i młodych dorosłych. Jej 
występowanie jest związane  ze stosowaniem wysokokalorycznej 
diety i z ograniczeniem aktywności fizycznej.  Przyczyną cukrzycy 
typu 2 są nie tylko zaburzenia produkcji lecz również zaburzenia 
działania insuliny(tak zwana insulinooporność). Choroba ta 
rozwija się skrycie i dlatego już w chwili rozpoznania u prawie 
połowy chorych występują powikłania. Po 3-10 latach trwania 
choroby produkcja insuliny ustaje i konieczne jest rozpoczęcie 
leczenia insuliną . 
Rzadziej rozpoznawana cukrzyca  typu 3 towarzyszy chorobom 
tarczycy, nadnerczy, chorobom wątroby, nowotworom i innym 
chorobom trzustki (zapalenia, urazy, nowotwory). Cukrzyca typy 
4 (ciężarnych)  dotyczy kobiet w ciąży. 
Jak rozpoznać ?                   
Rozpoznanie stawiamy na podstawie oznaczeń poziomu cukru 
(glukozy) we krwi pobranej z żyły.  
Wymienione wyżej objawy cukrzycy nie zawsze występują  i nie 
należy na nie oczekiwać aby rozpoznać chorobę i rozpocząć 
właściwe leczenie. 
Rozpoznanie cukrzycy można postawić wyłącznie po badaniu 
przeprowadzonym w atestowanym laboratorium medycznym. 
Oznaczenie poziomu cukru na glukometrze służy jedynie  do 
nadzorowania leczenia już rozpoznanej cukrzycy.   
Cukrzycę rozpoznajemy : 
1. gdy poziom cukru we krwi żylnej pobranej niezależnie od pory 
dnia  i przyjmowania posiłku wynosi ponad 200 mg/ dl (ponad 
11,1 mmol/l). Dla uniknięcia pomyłki oznaczenie poziomu cukru 
należy powtórzyć na czczo.  
2.gdy poziom glukozy oznaczonej dwa razy  w osoczu krwi żylnej 
na czczo ( co oznacza po 8 godzinach od ostatniego posiłku)- 
przekracza  126mg/dl (7,0mmol/l)  
Test doustnego obciążenia glukozą wykonujemy wyłącznie 
w celu rozpoznania cukrzycy  u osób, u  których dotychczas nigdy 
nie rozpoznano cukrzycy a w  badaniu laboratoryjnym poziom 
cukru na czczo mieścił się między 100  a 125mg/dl. (5,6 a 6,9 

mmol/l). Oznaczamy wtedy cukier na czczo a następnie w 120 
minut po wypiciu 75 g glukozy rozpuszczonej w szklance wody. 
Pomiędzy tymi pobraniami  krwi badany musi pozostawać  
w spoczynku ( nie wolno w tym czasie chodzić po schodach czy 
robić zakupów itp). Jeżeli w 120 minucie testu  poziom glukozy 
przekracza 200mg/dl (11.1mmol/l ) - rozpoznajemy cukrzycę. 
Dlaczego należy dobrze leczyć ?    
Ponieważ:  
 Zła kontrola metaboliczna zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy. 
Ponieważ:  
Osoby ze źle leczoną cukrzycą:   
- żyją około 10 lat krócej niż osoby bez cukrzycy 
- 3 razy częściej umierają z powodu chorób sercowo-
naczyniowych  (np. choroby wieńcowej) 
Ponieważ:  
- Statystyki światowe wskazują, że po 10-15 latach trwania 
niedostatecznie leczonej choroby – u 50% a po 20-25 latach, aż 
u 75-90% chorych stwierdza się objawy retinopatii czyli choroby 
oczu 
- Cukrzyca zwiększa około 15 razy ryzyko uszkodzenia nerek 
i jest obecnie główną przyczyną ciężkiej niewydolności nerek 
wymagającej dializoterapii. 
Ponieważ: 
Koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to aż 80-90% 
z budżetu opieki zdrowotnej     
w porównaniu do jedynie 10% potrzebnych na leczenie 
niepowikłanej cukrzycy.  
Ponieważ: Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy 
z uzyskaniem poprawy HbA1c zmniejsza o 15- 20 % ryzyko 
zawału serca i udaru mózgu na każde obniżenie HbA1c o 1%                
Co to znaczy dobrze leczyć cukrzycę? To znaczy uzyskać  
następujące wyniki: 

1. Glukoza we krwi na czczo - badanie glukometrem od 70 do 
110mg/dl (3,9 do 6,1 mmol/l) .  

2. Glukoza w 2 godziny po głównych posiłkach (śniadaniu, 
obiedzie, kolacji) od 70 do 140mg/dl (3,9 do 7,5mmol/l). 
U osób chorujących od wielu lat  maksymalnie do 160 
mg/dl (8,9mmol/l) 

3. Hemoglobina glikowana (HbA1c) mówi o średnich 
poziomach glukozy w ostatnich   3 miesiącach. Jej 
poziom u chorych z cukrzycą typu 2 nie powinien 
przekraczać 7,0%.  

4. Cholesterol całkowity poniżej 175mg/dl (4,5mmol/l), 
cholesterol LDL poniżej 100mg/dl (2,7mmol/l),      
trójglicerydy poniżej 150 mg/dl (1,7mmol/l).  Zalecany 
poziom HDL cholesterolu powyżej 46 mg/dl (1,2mmol/l) 

5.  Ciśnienie tętnicze w spoczynku niezależnie od wieku 
chorego poniżej 140/90mmHg, 

 
Wszyscy na świecie przyznają, że edukacja jest niezwykle 
ważnym elementem leczenia cukrzycy.  
Ale.. nie ma na to czasu.. nie ma możliwości… brakuje pieniędzy.  
Jeżeli chorujesz na cukrzycę,… jeśli ktoś z Twoich bliskich 
choruje na cukrzycę to zapraszamy ponieważ                  
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