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CUKRZYCA    -  CZĘŚĆ 1 

Każdego roku w dniu 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. 

Został on ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną oraz 

Światową Organizacją Zdrowia, jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym 

się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie. Właśnie tego dnia w 1891 r. 

urodził się Frederick Banting, który wraz Charles’em Best jako pierwszy sformułował 

przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku.  

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został ustanowiony w odpowiedzi na niepokojące 

statystyki dotyczące wzrostu zachorowań na tę chorobę. Obecnie obchodzony jest on przez 

191 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej w 151 krajach 

świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się 

opieką medyczną, dzieci , dorosłych i oczywiście ludzi chorych na cukrzycę oraz wszystkich 

zainteresowanych tematem cukrzycy. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości 

szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań 

związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków 

cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania 

prewencyjne 

Kilka faktów na temat cukrzycy: 

- około 347 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę;  

- przewiduje się, że do 2030 roku cukrzyca będzie stanowić 7 przyczynę zgonów na świecie;  

- wyróżnia się 2 główne typy cukrzycy: typ 1 – insulinozależna, osoby cierpiące w ogóle nie 

wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie 

iniekcji oraz typ 2 stanowi ok. 90 %, osoby chore najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale 

w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystać. 

Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.; trzeci 

rodzaj cukrzycy to cukrzyca ciężarnych; typ 2 cukrzycy występuje częściej niż typ 1;  

- wzrasta odsetek dzieci u których diagnozuje się cukrzycę typu 2;  
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- choroby układu krążenia są odpowiedzialne za 50%-80% zgonów wśród chorych na 

cukrzycę;  

- 2012 cukrzyca była bezpośrednią przyczyną zgonów u 1,5 miliona osób; 

- cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn amputacji kończyn, niewydolności nerek, ślepoty; 

-  cukrzycy typy 2 można zapobiegać –  wzrost liczby chorych związany jest głównie               

z urbanizacją życia, zmianą stylu życia, siedzącym trybem życia, brakiem aktywności 

fizycznej i złym odżywianiem; 

- w Polsce jest  około 2,6 mln osób z cukrzycą, z czego aż 750 tysięcy nie zdaje sobie z tego 

sprawy;  

- przewiduje się, że do  2030 r. cukrzycę może mieć 4,8 mln Polaków 

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych. Występuje albo na skutek upośledzenia lub 

braku wydzielania insuliny, albo z powodu występowania czynników zakłócających jej 

działanie. Efektem niedostatecznego działania insuliny jest wzrost stężenia glukozy we krwi 

(hiperglikemia). Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności 

i niewydolnością wielu narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń 

krwionośnych. 

Insulina jest anabolicznym hormonem peptydowym produkowanym przez komórki β wysp 

Langerhansa trzustki. Odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów, czyli 

cukrów, a także białek oraz tłuszczów. Proces wydzielania insuliny można podzielić na 

podstawowy, który następuje między posiłkami i w nocy oraz poposiłkowy. Wydzielanie 

poposiłkowe ma zasadnicze znaczenie w metabolizmie glukozy po spożyciu węglowodanów, 

co zapewnia ich prawidłowe zagospodarowanie w organizmie.  

Insulina jest wydzielanym przez trzustkę, kiedy we krwi podnosi się poziom glukozy             

(z reguły po posiłku bogatym w węglowodany). Insulina informuje cały organizm, że należy 

przestawić metabolizm na oszczędzanie tłuszczu i spalanie glukozy, a nadmiar glukozy 

zmagazynować w tkance tłuszczowej. Cukrzyca typu 2 rozwija się na skutek 

insulinooporności, czyli zmniejszonej wrażliwości tkanek organizmu na insulinę. Nie do 

końca wiemy, dlaczego niektórzy mogą mieć znacznie podwyższony poziom insuliny przez 
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dziesiątki lat i nic się im nie dzieje, a niektórzy już po paru latach zaczynają uniewrażliwiać 

się na nią, choć oczywiście znamy fakt genetycznych skłonności do cukrzycy. Najnowsze 

badania pokazują, że insulinooporność to nie tylko nadużywanie węglowodanów – to też 

chroniczne stany zapalne i niedożywienie – wszystko niestety jednak wynika z fatalnej diety.  

Choroba zaczyna się od tego, że po pewnym czasie długich ekspozycji do wysokich 

poziomów insuliny organizm przestaje być na nią wrażliwy, więc trzustka produkuje jej coraz 

więcej, żeby osiągnąć zamierzony skutek, czyli obniżenie poziomu glukozy we krwi.             

W dalszych stadiach choroby w przemęczonej trzustce wymierają komórki produkujące 

insulinę i wtedy organizm całkowicie przestaje sobie radzić z obniżaniem poziomu glukozy    

w krwi, przez co sieje ona spustoszenie i niszczy kolejne narządy: oczy, nerki, mózg, serce, 

stopy i skórę. Stan przedcukrzycowy,  kiedy następuje upośledzenie tolerancji glukozy jest 

terminem używanym do opisania początków oporności na insulinę. Przyjmuje się, że 

występuje przy poziomie cukru we krwi na czczo między 100 a 125 mg/dl. Stan ten jest 

bardzo łatwo odwrócić. Wystarczy wymiana przetworzonej żywności, podnoszących cukier 

węglowodanów na prawdziwe organiczne jedzenie i żywność o obniżonej zawartości cukru. 

W połączeniu z kilkoma minutami ćwiczeń dziennie można pozbyć się dolegliwości 

powiązanych z tym stanem. Jednak, w miarę postępu insulinooporności wątroba gromadzi 

zbyt wiele tłuszczu i cukru, a mięśnie szkieletowe posiadają mniejszą zdolność, aby je spalić    

i zamienić na glikogen, który jest zmagazynowaną w mięśniach i wątrobie formą 

węglowodanów, które to stanowią skoncentrowane źródło energii dla organizmu. Z kolei 

zawartość tłuszczu i cukru we krwi wzrasta, co prowadzi do wzrostu poziomu trójglicerydów 

i zwiększenia tkanki tłuszczowej- szczególnie w okolicach brzucha oraz wzrostu ciśnienia 

krwi, co przyczynia się do rozwoju zespołu metabolicznego.  

Cukrzyca insulinozależna typu 1 rozwija się głównie przed 20 rokiem życia.  Kiedyś 

występowała  stosunkowo rzadko, w dzisiejszych czasach jej częstotliwość gwałtowanie 

wzrosła. Cukrzyca typu 1 jest klasyczną chorobą autoimmunologiczną, w której układ 

odpornościowy niszczy komórki trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny, co skutkuje 

niezdolnością do wytwarzania znaczącej ilości insuliny. Nieleczona lub źle leczona powoduje 

hipoglikemie. Natomiast w cukrzycy insulinoniezależnej typu 2,  trzustka produkuje insulinę, 

w rzeczywistości zazwyczaj nawet zbyt dużo, ale nie jest w stanie jej rozpoznać i używać 

prawidłowo. Jest to zaawansowany etap insulinooporności, który jest zazwyczaj 

spowodowany przez niewłaściwą dietę, w której występuje zbyt wysoka zawartość cukru         

( cukier występuje pod różnymi nazwami i dodawany jest niemalże do każdego 
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przetworzonego, gotowego produktu, od którego w dzisiejszych czasach uginają się półki 

sklepowe ). Gdy nie ma wystarczającej wrażliwości na insulinę, cukier nie może dostać się do 

komórek, a zamiast tego gromadzi się we krwi.  

Gdy poziom cukru we krwi się podnosi, insulina jest uwalniana do magazynowania 

dodatkowej energii (cukru). Niewielka ilość przechowywana jest w postaci glikogenu,          

ale większość jest przechowywana w postaci tłuszczu. Dlatego głównym zadaniem insuliny 

nie jest tylko obniżanie poziomu cukru we krwi, ale przechowywanie tej dodatkowej energii 

w postaci tłuszczu na wypadek braku dostępu do pożywienia. Fakt, że insulina obniża poziom 

cukru we krwi jest jedynie “efektem ubocznym” procesu magazynowania energii. Przy 

większej ilości insuliny po prostu tyjemy! 

Regulacją apetytu i masy ciała zajmuje się również leptyna, która  informuje mózg, kiedy 

jeść, ile jeść, a co najważniejsze, kiedy przestać jeść. Instruuje także mózg, co zrobić                

z dostępną energią. Kiedy stężenie cukru we krwi się podnosi, trzustka produkuje insulinę do 

kierowania dodatkowej energii do przechowania - z czego większość jest przechowywana      

w postaci tłuszczu, a leptyna jest wytwarzana w komórkach tłuszczowych. Co za tym idzie im 

więcej tłuszczu, tym produkowana jest większa ilość leptyny. Ponadto, gdy cukier zostaje 

metabolizowany w komórkach tłuszczowych, tłuszcz uwalnia dalszy gwałtowny wzrost 

leptyny. Dlatego zazwyczaj mówi się o oporności na insulinę i leptynę jako tandemie. Gdy 

rozwija się oporność na leptynę, twój mózg nie słyszy jej sygnału, powodując chroniczny 

głód, przejadanie się, niezdolność do prawidłowego spalania tłuszczu i typową otyłość. 

Powstaje wówczas oporność na insulinę, a ostatecznie cukrzyca typu 2. Podobnie jak              

w przypadku insuliny, jedynym znanym sposobem przywrócenia właściwej sygnalizacji 

leptyny jest odpowiednia dieta oraz zapewnienie odpowiedniej aktywności fizycznej .  

Cukrzyca jest jedną z tak zwanych chorób cywilizacyjnych, o tyle groźną, że spora 

część chorych w ogóle nie wie, że choruje, a dowiadują się, kiedy powikłania są już na tyle 

groźne, że nie ma zbyt pozytywnych rokowań. Jest to choroba, która może przebiegać przez 

dłuższy czas bezobjawowo i najczęściej rozpoznawana jest przypadkowo – w trakcie 

kontrolnych wizyt ambulatoryjnych lub w czasie hospitalizacji z zupełnie innej przyczyny. 

Dotyczy to zwłaszcza cukrzycy typu 2.  

Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą: chudnięcie, 

wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie i senność, spowodowane odwodnieniem, 
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pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz częstych lub nawracających zakażeń narządów 

moczowo-płciowych. Ponad połowa przypadków cukrzycy typu 2 przebiega bezobjawowo, 

dlatego też konieczne jest jej czynne poszukiwanie z wykorzystaniem badań diagnostycznych. 

Dotyczy to wszystkich osób po 45 roku życia, u których należy wykonywać stosowne badania 

raz na 3 lata, a także, bez względu na wiek, osób z następujących grup ryzyka:  

• z nadwagą lub otyłością (wskaźnik masy ciała BMI ≥25 kg/m2);  

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

• mało aktywnych fizycznie lub takich, które nagle zaprzestały aktywności fizycznej;  

• z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę ; 

• u których w poprzednim badaniu stwierdzono zaburzenia gospodarki 

węglowodanowej (nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja 

glukozy) ; 

• z przebytą cukrzycą ciążową ; 

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

• z nadciśnieniem tętniczym (≥140/90 mmHg) ; 

• z hiperlipidemią, czyli zaburzeniami gospodarki tłuszczowej [stężenie cholesterolu 

frakcji HDL <40 mg/dl i/lub triglicerydów >250 mg/dl] ; 

• z zespołem policystycznych jajników ; 

• z chorobą układu sercowo-naczyniowego. 

  
Ponadto u każdej kobiety w ciąży należy wykonać oznaczenie stężenia glukozy w osoczu 

krwi żylnej na czczo w trakcie pierwszej wizyty oraz test obciążenia 50 g glukozy między 24 

a 28 tygodniem ciąży.  

Prawidłowa glikemiia na czczo powinna wynosić 70 – 99 mg/dl ( 3,9 – 5,5 mmol/l ).  

Diagnozę cukrzycy można postawić, posługując się trzema następującymi równoważnymi 

kryteriami, oznaczając stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: 

1. w przypadku występowania typowych objawów cukrzycy, takich jak: wzmożone 

pragnienie, wielomocz, osłabienie lub zmniejszenie masy ciała, wystarczy jednokrotne 

oznaczanie o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku, stężenia glukozy; jeśli wynosi 

ono ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), rozpoznajemy cukrzycę  
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2. gdy natomiast nie występują objawy typowe dla cukrzycy lub przygodna glikemia 

wynosi ≤200 mg/dl (≤11,1 mmol/l), należy oznaczyć stężenie glukozy na czczo, tzn. po 

upływie 8–14 godzin od ostatniego posiłku; w sytuacji, gdy dwukrotnie w kolejnych 

dniach oznaczenie stężenia glukozy wynosi ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l), należy rozpoznać 

cukrzycę  

3. jeśli oznaczenie glikemii na czczo mieści się w przedziale 100–125 mg/dl                

(5,6–6,9 mmol/l) lub istnieje uzasadnione podejrzenie nietolerancji glukozy (osoby starsze 

bez nadwagi ze współistniejącymi czynnikami ryzyka), wówczas należy wykonać doustny 

test tolerancji glukozy, w przypadku, gdy glikemia wynosi ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), 

także rozpoznajemy cukrzycę. 

Doustny test tolerancji glukozy rozpoczyna się na czczo, czyli po co najmniej 8-godzinnym 

wstrzymaniu się od jakichkolwiek posiłków, po trzech dniach spożywania przeciętnej diety 

o normalnej zawartości cukrów. Pacjent powinien także powiadomić swojego lekarza 

o przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre z nich mogą podwyższać glikemię, np. sterydy, 

niektóre leki moczopędne, glikokortykosteroidy, leki psychotropowe lub β-adrenolityki. 

Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu wyjściowej glikemii na czczo, następnie należy 

w ciągu 5 minut wypić 250–300 ml wody, w której rozpuszczono 75 g glukozy. W celu 

poprawienia walorów smakowych można dodać sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Następnie 

przez czas trwania testu, tj. przez 2 godziny należy pozostać w pozycji siedzącej. Konieczne 

jest w tym czasie powstrzymanie się od spożywania posiłków, picia płynów, wysiłku 

fizycznego, palenia papierosów. Oznaczenia glukozy oraz insuliny powinny być wykonane 

pięciopunktowo: na czczo, po 30 minutach, po 1 godzinie, po 2 godzinach oraz po 3 

godzinach. 5-punktowa krzywa cukrowa i insulinowa są niezbędne, aby móc całościowo 

ocenić gospodarkę cukrowo-insulinową. Poziom glukozy na czczo powyżej 115 mg/dl jest 

przeciwwskazaniem do wykonania badania; podobnie jak nie powinno się go wykonywać          

u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym, czy też u osób z ostrymi chorobami przewodu 

pokarmowego. 

O czym należy pamiętać wykonując badanie krzywej cukrowej i insulinowej, aby badanie to 

wyszło miarodajnie? 
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• Na 3-4 dni przed badaniem pacjent powinien spożywać minimum 150 g 

węglowodanów, powinny być to węglowodany złożone. Nie należy stosować żadnych 

restrykcyjnych diet; 

• Badanie nie powinno być wykonywane w trakcie infekcji; 

• Na 3 dni przed badaniem nie należy spożywać alkoholu; 

• Należy zgłosić lekarzowi leki, które mogą mieć wpływ na poziom glukozy; 

• Metformina powinna być odstawiona na kilka dni przed badaniem; 

• Ostatni posiłek należy spożyć najpóźniej na 8 godzin przed badaniem; 

• Badanie powinno być wykonane w spokoju – przed badaniem nie należy podejmować 

intensywnego wysiłku fizycznego, np. długiego spaceru czy biegu, natomiast              

w trakcie badania należy siedzieć lub leżeć i nie przemieszczać się np. do toalety. 

Takie postępowanie może zaburzyć wynik badania; 

• W trakcie badania nie należy również spożywać żadnych płynów, posiłków, nie wolno 

także palić papierosów, nie należy też przyjmować żadnych leków; 

• Badanie należy przeprowadzić w porze porannej, gdyż popołudniu tolerancja glukozy 

ulega zmniejszeniu. 

Należy pamiętać, iż fałszywie dodatni wynik badania może wystąpić także u osób 

znajdujących się w silnym stresie, a także u osób głodzonych. Natomiast obniżenie tolerancji 

węglowodanów może nastąpić na skutek stosowania diety niskowęglowodanowej, u osób 

starszych oraz po nadmiernym wysiłku fizycznym. 

Kolejnym badaniem jakie można wykonać celem sprawdzenia jak funkcjonuje gospodarka 

cukrowa, jest badanie hemoglobiny glikowanej HbA1c.  Badanie to pozwala ocenić w jakim 

zakresie zachodzi w organizmie proces glikacji, czyli nieenzymatycznego łączenia się 

glukozy z wolnymi grupami aminowymi białek. Zaobserwowano, że poziom glikowanych 

białek jest proporcjonalny do stężenia glukozy we krwi, zatem poziom hemoglobiny 

glikowanej wzrasta w przebiegu cukrzycy. W badaniu tym istotne jest zjawisko glikacji 

hemoglobiny, ponieważ ma ona stosunkowo długi okres półtrwania we krwi. 

Oprócz badania hemoglobiny glikowanej ocenić można również stopień glikacji innych 

białek, np. fruktozoaminy. Ma ona krótszy okres półtrwania niż hemoglobina i pozwala 

ocenić stan gospodarki cukrowej na przestrzeni kilku, kilkunastu dni. Hemoglobina 

glikowana natomiast ocenia wyrównanie metaboliczne pacjenta na przestrzeni 4-6 tygodni. 
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Istotne jest, aby wykonywać to badanie w stanie ogólnego poczucia zdrowia, wszelkie 

zaostrzenia chorób przewlekłych czy zakażenia mogą wpływać na wynik badania. 

O aktualnych problemach zdrowotnych oraz przyjmowanych lekach należy poinformować 

lekarza przed planowanym wykonaniem badania.  

W czasie ciąży kobieta powinna wykonać test obciążenia 50 g glukozy. Badanie to, nie 

wymaga specjalnego przygotowania – nie ma konieczności pozostawania na czczo, 

a oznaczenie stężenia glukozy wykonujemy po upływie 60 minut. Rozpoznanie cukrzycy         

u kobiet w ciąży obejmuje nieco inne kryteria. Aktualnie standardem jest oznaczanie poziomu 

glukozy u każdej kobiety w ciąży w ramach pierwszej wizyty u lekarza ginekologa. Poziom 

glukozy we krwi powinien na czczo wynosić poniżej 100 mg/dl. Rutynowo także pomiędzy                 

24 a 28 tygodniem ciąży wykonuje się test doustnego obciążenia glukozą. Jeżeli wynik testu 

będzie nieprawidłowy, rozpoznajemy cukrzycę ciążową. 

Poziom insuliny na czczo powinien być jednocyfrowy mimo, że normy laboratoryjne 

mieszczą się  w zakresie 6-25 mU/l. Jeżeli insulina na czczo wynosi 10 i więcej mU/l, 

wskazuje to na występowanie problemu z insulinoopornością. Czasem jednak zdarza się,          

że insulina na czczo jest jednocyfrowa, ale występuje za duży jej wyrzut po obciążeniu 

glukozą    i także jest to zjawisko nieprawidłowe. Dlatego badanie glukozy i insuliny jedynie 

na czczo nie daje nam całościowego poglądu na to, jak wygląda gospodarka cukrowa. 

 

Oprócz cukrzycy, którą rozpoznajemy według wyżej przedstawionych kryteriów, 

wyróżniamy tzw. stan przedcukrzycowy, który obejmuje zarówno nieprawidłową glikemię na 

czczo, jak i nieprawidłową tolerancję glukozy. Rozpoznanie to ma istotne znaczenie, gdyż 

wymaga od nas większej uwagi i samodyscypliny w zakresie stosowanej diety, aktywności 

fizycznej oraz okresowej kontroli stężenia glukozy. Nieprawidłową glikemię na czczo 

rozpoznajemy, gdy stężenie glukozy wynosi 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) i jednocześnie 

glikemia po obciążeniu glukozą wynosi ≤140 mg/dl (≤7,8 mmmo/l). Nieprawidłową 

tolerancję glukozy rozpoznamy, gdy w 2 godzinie testu tolerancji glukozy glikemia mieści się 

w przedziale 140–199 mg/dl (7,8–11 mmmol/l).  
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Według Światowej Organizacji Zdrowia cukrzycę można podzielić na cztery główne 

grupy.  

W pierwszej mieści się cukrzyca typu 1. Zazwyczaj z uwagi na gwałtowny i objawowy 

przebieg, manifestujący się ostrymi powikłaniami, cukrzyca tego typu rozpoznawana jest już 

u dzieci i młodzieży. Jej istota polega na niszczeniu komórek β wysp trzustkowych, 

produkujących insulinę. Proces ten prowadzi do całkowitego niedoboru insuliny. W tej grupie 

wyróżniamy cukrzycę, u podłoża której leżą procesy immunologiczne prowadzące do reakcji 

autoagresywnej przeciwko własnemu organizmowi oraz idiopatyczne, czyli o nieznanych 

mechanizmach prowadzących do zniszczenia komórek β wysp trzustkowych. 

W drugiej podgrupie wyróżniamy, najczęściej występującą, cukrzycę typu 2. W tej chorobie 

w różnych proporcjach dominują dwa procesy – insulinooporność (spadek wrażliwości tkanek 

obwodowych, takich jak: mięśnie szkieletowe, tkanka tłuszczowa, wątroba i serce na glukozę) 

i upośledzenie wydzielania insuliny. W początkowym etapie przeważa oporność na insulinę 

tkanek obwodowych z nieznacznym jej niedoborem, w miarę trwania tego schorzenia 

dochodzi do bardzo ograniczonego lub całkowitego braku wydzielania insuliny 

z towarzyszącą insulinoopornością. Ten etap choroby wymaga radykalnej zmiany sposobu 

leczenia, które jest takie samo jak w cukrzycy typu 1, czyli polega na wstrzyknięciach 

insuliny.  

Kolejną podgrupą są tzw. inne określone typy cukrzycy. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii 

stanów i chorób, które mogą doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Należą do nich defekty 

genetyczne czynności komórek β trzustki, defekty genetyczne działania insuliny, choroby 

zewnątrzwydzielniczej części trzustki – np. przewlekłe zapalenie trzustki, choroby 

endokrynologiczne, cukrzyca spowodowana przez leki lub substancje chemiczne, zakażenia, 

rzadkie postaci wywołane procesem immunologicznym.  

Ostatnią podgrupę stanowi cukrzyca ciężarnych.  

Aktualnie odnotowuje się wzrost chorobowości z powodu cukrzycy typu 1 oraz, przede 

wszystkim, cukrzycy typu 2, która stanowi około 85–95% wszystkich rozpoznań cukrzycy 

w krajach rozwiniętych. U podłoża defektu wydzielania insuliny i zaburzeń jej obwodowego 

działania leżą zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Ludzki materiał genetyczny 

kształtował się przez tysiąclecia w zupełnie innych warunkach środowiskowych niż 

współczesne, tj. przy ograniczonej dostępności pokarmów oraz znacznie większej codziennej 
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aktywności fizycznej. Na przestrzeni ostatnich dekad genom człowieka nie uległ istotnym 

przemianom, natomiast środowisko, w którym żyjemy jest zupełnie inne. Z tego względu 

niezwykle ważną rolę zarówno w prewencji jak i leczeniu cukrzycy odgrywa modyfikacja 

stylu życia, czyli odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna. Wiele czynników 

ryzyka zdrowotnego związanych ze wzrostem masy ciała, a w konsekwencji – z większym 

ryzykiem cukrzycy występuje już u dzieci i młodzieży.  

Badania wykazały, że proste zmiany w stylu życia skutecznie zapobiegają lub opóźniają 

rozwój cukrzycy typu 2. Aby zapobiec cukrzycy typu 2 i jej powikłaniom, osoby w każdym 

wieku powinny: osiągnąć i utrzymywać prawidłową masę ciała; podejmować aktywność 

fizyczną – zalecane jest co najmniej 30 minut regularnej aktywności fizycznej o średniej 

intensywności przez większość dni tygodnia i większą dawkę aktywności podczas walki z 

nadwagą; zdrowo się odżywiać; unikać tytoniu – palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia 

chorób układu krążenia.  

 

                                                                                         Sławomira Tokarska 

Specjalista z zakresu Zdrowia Publicznego  

                                                                                        Poradnia Żywienia ZdrowieJemy 

 

 


