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Zalecenia kliniczne dotyczÈce postÚpowania u chorych na cukrzycÚ, 2020

Zalecenia PTD 2020 — podsumowanie najważniejszych zmian
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) corocznie, od 2005 roku przygotowuje i publikuje zalecenia
dotyczÈce postÚpowania z chorymi na cukrzycÚ. PomysïodawcÈ i inicjatorem tworzenia zbioru wytycznych
byï w 2004 roku prof. Jacek Sieradzki, ówczesny prezes PTD. Pierwszym przewodniczÈcym Zespoïu PTD ds.
Zaleceñ zostaï prof. Wïadysïaw Grzeszczak, który peïniï tÚ funkcjÚ w latach 2005–2011, w nastÚpnej kadencji
obowiÈzki te przejÈï kolejny Prezes PTD w latach 2011–2015 prof. Leszek Czupryniak. W latach 2015–2019
koordynatorem Zespoïu ds. Zaleceñ zostaïa prof. Dorota Zozuliñska-Zióïkiewicz, peïnomocnik ZarzÈdu Gïównego PTD ds. Zaleceñ Klinicznych.
Zalecenia to praca zespoïowa grupy ekspertów z wielu dyscyplin klinicznych, która liczy obecnie okoïo
50 osób. Zalecenia odnoszÈ siÚ do wielu kluczowych aspektów opieki klinicznej nad chorymi na cukrzycÚ.
Poszczególne rozdziaïy przygotowywane byïy przez podzespoïy koordynowane przez liderów.
Praca Zespoïu Ekspertów ma przyczyniÊ siÚ do poprawy w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia cukrzycy oraz jej powikïañ w Polsce. PostÚp w diabetologii, wyniki kolejnych badañ klinicznych i eksperymentalnych, dane z obserwacji epidemiologicznych oraz rejestrów diabetologicznych znajdujÈ odzwierciedlenie
w Zaleceniach PTD. Powoduje to, ĝe corocznie pojawiajÈ siÚ pewne modyğkacje i nowe treĂci. Jest dobrÈ
praktykÈ, ĝe od poczÈtku prowadzone zgodnie z zasadami EBM Zalecenia PTD wymagajÈ tylko nieznacznej
ewolucji zwiÈzanej z nowÈ wiedzÈ pïynÈcÈ z rzetelnych, opartych na dowodach naukowych badañ, majÈcych
istotne implikacje w praktyce klinicznej.
Posumowanie najwaĝniejszych zmian w zaleceniach PTD na rok 2020
W rozdziale 2 doïÈczono informacjÚ, ĝe u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym (IFG lub ITG) zmniejszenie masy ciaïa powinno wynosiÊ okoïo 7% oraz ĝe cele leczenia chorób towarzyszÈcych dla osób ze stanem
przedcukrzycowym sÈ takie same jak dla ogólnej populacji.
W rozdziale 3 usuniÚto z tabeli 3.1 koniecznoĂÊ wykonywania skróconego dobowego proğlu glikemii raz
w miesiÈcu oraz oznaczeñ glikemii o róĝnych porach dnia raz w tygodniu w przypadku pacjentów leczonych
wyïÈcznie za pomocÈ diety.
W rozdziale 4 umieszczono tabelÚ z docelowymi parametrami glikemii u chorych na cukrzycÚ typu 1 i 2
oraz u kobiet w ciÈĝy stosujÈcych systematycznie systemy ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM, continuous glucose monitoring) lub systemy do skanowania (FGM, Ġash glucose monitoring). PodkreĂlono znaczenie wskaěnika czasu spÚdzonego w glikemii docelowej (TIR, time in range). Odsetek pomiarów glikemii
w zakresie 70–180 mg/dl powinien wynosiÊ > 70% dla osób z cukrzycÈ typu 1 i 2. Odsetek odczytów poniĝej
< 54 mg/dl powinien wynosiÊ < 1%, a odsetek odczytów > 250 mg/dl powinien wynosiÊ < 5%.
W rozdziale 5 zaktualizowano wytyczne dotyczÈce organizacji opieki medycznej nad chorym na cukrzycÚ.
W podrozdziale dotyczÈcym specjalistycznej opieki szpitalnej, w punktach dotyczÈcych: leczenia pacjentów
z nowo rozpoznanÈ cukrzycÈ typu 1 oraz z cukrzycÈ typu 2 z klinicznymi objawami hiperglikemii, wdroĝenia
leczenia metodÈ intensywnej terapii z uĝyciem osobistej pompy insulinowej i/lub systemu ciÈgïego monitorowania glikemii oraz wdroĝenia insulinoterapii w cukrzycy ciÈĝowej lub przedciÈĝowej nieleczonej uprzednio
insulinÈ zaznaczono, ĝe hospitalizacja konieczna jest wtedy, gdy stan kliniczny pacjenta tego wymaga i gdy
nie ma moĝliwoĂci zapewnienia wïaĂciwego leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
W rozdziale 6 podkreĂlono, ĝe chorych na cukrzycÚ typu 2 powinno siÚ edukowaÊ w zakresie kontroli
wielkoĂci porcji oraz udziaïu wÚglowodanów w poszczególnych posiïkach i caïej diecie. Dieta chorego
w miarÚ moĝliwoĂci powinna byÊ dostosowana do jego preferencji ĝywieniowych. Osoby dorosïe, szczególnie z cukrzycÈ typu 2, powinny ograniczaÊ czas spÚdzony bez przerw w pozycji siedzÈcej. Waĝnym elementem edukacji dietetycznej powinno byÊ przekazywanie choremu informacji w sposób praktyczny, pozytywny,
umoĝliwiajÈcy bezpoĂrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w warunkach ĝycia codziennego. Dzienny değcyt
kaloryczny, wynoszÈcy 500–750 kcal, uwaĝa siÚ za bezpieczny. JakoĂÊ tïuszczu w diecie jest waĝniejsza niĝ
jego iloĂÊ ogóïem. Suplementacja multiwitaminowa moĝe byÊ niezbÚdna w przypadku osób starszych, wegetarian, wegan oraz osób stosujÈcych diety bardzo niskokaloryczne.
W rozdziale 7 zaakcentowano, ĝe depresja czÚsto wspóïwystÚpuje z cukrzycÈ i istotnie zwiÚksza ryzyko
rozwoju powikïañ cukrzycy (poziom dowodów A).
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W rozdziale 8 podkreĂlono, ĝe podstawowym celem edukacji chorych na cukrzycÚ jest unikanie ostrych
powikïañ cukrzycy: hipoglikemii i hiperglikemii. Autorzy zaleceñ zachÚcajÈ do korzystania z teleedukacji bazujÈcej na wiarygodnych stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. PodkreĂlono równieĝ znaczenie
okresowego sprawdzenia wiedzy pacjenta (feed-back).
W rozdziale 9 po raz kolejny podkreĂlono, ĝe u pacjentów systematycznie stosujÈcych systemy ciÈgïego
monitorowania glikemii (CGM) lub systemy do skanowania (FGM) jednym z podstawowych parametrów oceny
wyrównania cukrzycy powinien byÊ czas spÚdzony w glikemii docelowej (time in range) — 70–180 mg/dl,
optymalnie ponad 70%.
Stwierdzono, ĝe osoby z cukrzycÈ typu 1 z epizodami hipoglikemii oraz z wahaniami glikemii w ciÈgu
dnia mogÈ odnieĂÊ korzyĂci z poïÈczenia technologii CSII i CGM w urzÈdzeniach automatycznie wstrzymujÈcych podaĝ insuliny przy hipoglikemii lub w stanie zagroĝenia hipoglikemiÈ oraz w hybrydowych pompach
osobistych zamkniÚtej pÚtli insulinowej (HCL, hybrid closed loop), które do pewnego stopnia autonomicznie
normalizujÈ takĝe hiperglikemie. Ponadto w zaleceniach zawarto opinie o pompach opartych na otwartych
aplikacjach APS (artiğcial pancreas system), zwanych pompami DIY (do it yourself), dziÚki którym wielu
pacjentów moĝe poprawiÊ kontrolÚ metabolicznÈ cukrzycy. Naleĝy jednak podkreĂliÊ, iĝ nie sÈ to systemy
certyğkowane, a ich stosowanie i ryzyko z nim zwiÈzane pozostaje w odpowiedzialnoĂci pacjenta.
PodkreĂlono, ĝe pierwszy lek z grupy inhibitorów SGLT-2 zostaï zarejestrowany do leczenia wspomagajÈcego w cukrzycy typu 1. Stosowanie inhibitorów SGLT2 moĝe poprawiÊ kontrolÚ glikemii i pomóc w redukcji
masy ciaïa u chorych na cukrzycÚ typu 1.
W rozdziale 10 zwrócono uwagÚ na wczesnÈ terapiÚ skojarzonÈ metforminÈ i Ġozynami i/lub agonistami receptora GLP-1 u kaĝdego pacjenta powyĝej celu terapeutycznego lub ze schorzeniami towarzyszÈcymi — miaĝdĝycowÈ chorobÈ sercowo-naczyniowÈ, przewlekïÈ chorobÈ nerek lub niewydolnoĂciÈ serca
z upoĂledzonÈ frakcjÈ wyrzutowÈ. Utrzymano jednak stosowanie metforminy jako leku pierwszego wyboru
w pierwszym etapie leczenia cukrzycy równieĝ u chorych z cukrzycÈ i rozpoznanÈ chorobÈ ukïadu sercowo-naczyniowego. Jest to zbieĝne z obecnymi Zaleceniami ADA na rok 2020 oraz Aneksem Zaleceñ ADA/EASD
dotyczÈcym leczenia cukrzycy typu 2.
W rozdziale 12 sprecyzowano zalecenia dotyczÈce leczenia nadciĂnienia tÚtniczego u kobiet z cukrzycÈ
ciÈĝowÈ. Docelowe wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego krwi wynoszÈ: skurczowe 110–139 mm Hg, rozkurczowe
81–85 mm Hg. U ciÚĝarnych z cukrzycÈ i z powikïaniami naczyniowymi zalecane sÈ wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego poniĝej 130/80 mm Hg. Dodano takĝe, ĝe nadciĂnienie tÚtnicze moĝna rozpoznawaÊ na podstawie
wyników 24-godzinnego pomiaru ciĂnienia tÚtniczego za pomocÈ automatycznego monitorowania ciĂnienia
tÚtniczego (ABPM).
W rozdziale 13 zmieniono cele wyrównania zaburzeñ lipidowych. Dokonano aktualizacji kategorii ryzyka
sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycÈ. U osób z cukrzycÈ bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego zalecane jest stÚĝenie cholesterolu frakcji LDL (LDL-C) < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) lub redukcja
o co najmniej 50%. Dla osób z cukrzycÈ wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego zalecane jest stÚĝenie
LDL-C < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%. U osób umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (mïode osoby < 35. r.ĝ. z cukrzycÈ typu 1 bez przewlekïych powikïañ i innych czynników
ryzyka sercowo-naczyniowego) lub pacjenci z cukrzycÈ typu 2 < 50. r.ĝ., z czasem trwania cukrzycy < 10 lat,
bez innych czynników ryzyka) zalecane jest stÚĝenie LDL-C < 100 mg/dl (2,6 mmol/l).
W rozdziale 15 dodano kryteria rozpoznania z ocenÈ stopnia ciÚĝkoĂci zaawansowania kwasicy ketonowej. Ponadto dodano adnotacjÚ o rozwaĝeniu zastosowania heparyny niskoczÈsteczkowej w proğlaktycznej
dawce u chorych w przypadku ciÚĝkiej kwasicy ketonowej.
W rozdziale 16 wprowadzono nowe pojÚcie ,,przewlekïego zespoïu wieñcowego” (dawniej stabilna choroba wieñcowa) zgodnie z zaleceniami ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
z 2019 roku. Ponadto sprecyzowano zalecenia dotyczÈce stosowania podwójnej terapii antyagregacyjnej.
W populacji chorych po przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI) rekomenduje siÚ stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75–100 mg/d. i jako drugi lek klopidogrelu w dawce 75 mg/d., a u chorych po
ostrym zespole wieñcowym (OZW) kwasu acetylosalicylowego w dawce 75–100 mg/d. i jako drugi lek prasugrelu w dawce 1 × 10 mg/d. lub ticagreloru 90 mg 2 u na dobÚ.
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W rozdziale 18 podkreĂlono, ĝe u pacjentów z cukrzycÈ typu 2 i przewlekïÈ chorobÈ nerek w celu zmniejszenia ryzyka postÚpu przewlekïej choroby nerek naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie inhibitora kotransportera
sodowo-glukozowego 2 lub agonisty receptora peptydu glukagonopodobnego, dla których wykazano
dziaïanie nefroprotekcyjne.
W rozdziale 19 usuniÚto rozbieĝnoĂci pomiÚdzy tekstem a tabelÈ dotyczÈcÈ przeprowadzania badañ
okulistycznych u pacjentów z cukrzycÈ typu 2 bez cukrzycowej choroby oczu. Zalecono wykonanie badañ
kontrolnych co 1–2 lata.
W rozdziale 20 podkreĂlono, ĝe neuropatia autonomiczna ukïadu sercowo-naczyniowego jest niezaleĝnym czynnikiem ryzyka zwiÚkszonej ĂmiertelnoĂci w cukrzycy.
W rozdziale 21 w klinicznej klasyğkacji zespoïu stopy cukrzycowej oprócz klasyğkacji PEDIS uwzglÚdniono klasyğkacjÚ SINBAD. W rozdziale umieszczono takĝe system stratyğkacji ryzyka IWGDF dotyczÈcy czÚstoĂci badañ prewencyjnych stóp w zaleĝnoĂci od stopnia ryzyka powstania rany. DiagnostykÚ obrazowÈ oraz
rewaskularyzacjÚ naleĝy rozwaĝyÊ, jeĝeli pomimo standardowego postÚpowania nie ma postÚpu gojenia
rany w ciÈgu 4 tygodni. Celem rewaskularyzacji powinno byÊ odtworzenie dopïywu krwi przynajmniej do
jednej tÚtnicy, najlepiej tej zaopatrujÈcej anatomiczny obszar owrzodzenia. Naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie
opatrunków w technologii TLC-NOSF w niezainfekowanych ranach o etiologii neuropatyczno-niedokrwiennej
(ale bez cech krytycznego/istotnego niedokrwienia), niegojÈcych siÚ pomimo optymalnego leczenia standardowego. Zwrócono uwagÚ i podkreĂlono, ĝe przed kaĝdÈ amputacjÈ konieczne jest przeprowadzenie oceny
ukrwienia koñczyny.
W rozdziale 22 podkreĂlono, ĝe dobre wyrównanie cukrzycy u dziecka nie moĝe siÚ odbywaÊ kosztem
obniĝonej jakoĂci ĝycia. UsuniÚto równieĝ zapis dotyczÈcy rozpoznawania insulinoopornoĂci u dzieci otyïych
za pomocÈ wskaěnika HOMA-IR. Oznaczanie przeciwciaï ĂwiadczÈcych o autoimmunologicznym uszkodzeniu
komórek E trzustki zalecono w diagnostyce cukrzycy w uzasadnionych przypadkach. Zmieniono równieĝ
zapisy dotyczÈce wskazañ do hospitalizacji na oddziale diabetologicznym, pozostawiajÈc utrzymujÈcÈ siÚ
hiperglikemiÚ, wahania glikemii i nawracajÈce hipoglikemie (usuniÚto zapis HbA1c > 7%). Przeredagowano
równieĝ tabelÚ podsumowujÈcÈ zalecenia opieki diabetologicznej dla dzieci i mïodzieĝy chorych na cukrzycÚ.
W rozdziale 23 podkreĂlono, ĝe planowanie ciÈĝy u kobiet w wieku rozrodczym chorych na cukrzycÚ powinno stanowiÊ element standardowej opieki diabetologicznej. Inhibitory SGLT-2, jak i pozostaïe doustne leki
przeciwcukrzycowe oraz agoniĂci receptora GLP-1 nie powinny byÊ stosowane w okresie planowania ciÈĝy
i w czasie jej trwania. Przedïuĝono czas stosowania kwasu acetylosalicylowego u kobiet z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ do 36. tygodnia ciÈĝy. U kobiet z cukrzycÈ ciÈĝowÈ albo cukrzycÈ w czasie trwania ciÈĝy maksymalna
glikemia w 1. godzinie po rozpoczÚciu posiïku powinna wynosiÊ < 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l), zaleca siÚ,
aby stÚĝenie glukozy po 2 godz. od posiïku wynosiïo < 120 mg/dl (6,7 mmol/l). Doprecyzowano zalecane
przyrosty masy ciaïa podczas ciÈĝy w zaleĝnoĂci od wyjĂciowej masy ciaïa — u kobiet z nadwagÈ optymalny
przyrost masy ciaïa to 6,4–11,1 kg, a u pacjentek z otyïoĂciÈ od 4,5–9,1 kg.
W rozdziale 25 zaznaczono, ĝe u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi,
poddanych zabiegom w systemie ,,jednego dnia”, nie ma koniecznoĂci okresowego leczenia insulinÈ, jeĝeli
wstrzymanie na dzieñ zabiegu leku przeciwhiperglikemicznego nie spowoduje wzrostu glikemii > 180 mg/dl
(10 mmol/l). Natomiast u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi (dwoma lub
trzema), którzy bÚdÈ poddani duĝemu zabiegowi o podwyĝszonym ryzyku niestabilnoĂci hemodynamicznej
zalecane jest wstrzymanie dotychczasowej terapii i zastosowanie okresowego leczenia insulinÈ. Leczenie
insulinÈ utrzymuje siÚ do zakoñczenia hospitalizacji, a nie do czasu zagojenia rany.
W rozdziale 26 uaktualniono zalecenia dotyczÈce szczepieñ, miÚdzy innymi wskazano celowoĂÊ szczepienia u osób nieuodpornionych przeciwko ospie wietrznej, róĝyczce, Ăwince oraz odrze, poniewaĝ wyĝej
wymienione choroby mogÈ byÊ przyczynÈ powaĝnej dekompensacji cukrzycy. W sytuacji gdy u wczeĂniej
zaszczepionych przeciw HBV stwierdza siÚ miano przeciwciaï anty-HBs < 10 j.m./l, zaleca siÚ rewakcynacje
1–3 dawkami szczepionki. Jeĝeli nie uzyska siÚ ochronnego stÚĝenia przeciwciaï po podaniu 3 dawek szczepionki (4–12 tyg. od ostatniego szczepienia), odstÚpuje siÚ od dalszych szczepieñ. Szczepienia przed podróĝowaniem w rejony endemiczne powinny byÊ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi
pañstwa bÚdÈcego celem podróĝy.
Zmieniono tytuï rozdziaïu 30 na „Niektóre sytuacje szczególne i choroby wystÚpujÈce u chorych na
cukrzycÚ”. Do tematyki rozdziaïu dodano waĝnÈ kwestÚ chorób przyzÚbia i innych chorób jamy ustnej
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u chorych na cukrzycÚ. PodkreĂlono, ĝe choroby stomatologiczne czÚĂciej wystÚpujÈ u pacjentów z cukrzycÈ w porównaniu z ogólnÈ populacjÈ. Choroby przyzÚbia wpïywajÈ negatywnie na kontrolÚ metabolicznÈ
cukrzycy i zwiÚkszajÈ ryzyko jej powikïañ. Leczenie chorób przyzÚbia poprawia wyrównanie metaboliczne
cukrzycy. Kaĝdy chory na cukrzycÚ powinien mieÊ raz do roku wykonane badanie stomatologiczne.
W Zaleceniach PTD na rok 2020 uaktualniono takĝe aneksy 1, 2 i 6.
W aneksie 1 dodano, ĝe u pacjenta przed przekazaniem do opieki internistycznej, w ciÈgu roku
poprzedzajÈcego, wskazane jest wykonanie badañ kontrolnych w kierunku przewlekïych powikïañ cukrzycy
i schorzeñ wspóïwystÚpujÈcych. Wprowadzono drobne zmiany w Karcie Informacyjnej Diabetologicznej
Opieki Pediatrycznej — dopisano miÚdzy innymi informacjÚ o zaïÈczeniu ostatniej karty informacyjnej
z leczenia szpitalnego.
W aneksie 2 dotyczÈcym postÚpowania orzeczniczego wobec kierowców oraz pracowników z zaburzeniami tolerancji wÚglowodanów i cukrzycÈ uproszczono kartÚ konsultacyjnÈ diabetologicznÈ do badañ
kierowców, kartÚ konsultacyjnÈ diabetologicznÈ do badañ proğlaktycznych oraz uaktualniono treĂÊ aneksu
zgodnie z nowym rozporzÈdzeniem z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
W aneksie 6 dodano zapis, ĝe wskazane jest, aby w oĂrodkach byïy dostÚpne róĝne rodzaje pomp insulinowych, co umoĝliwi pacjentom wybór pompy najbardziej odpowiadajÈcej ich potrzebom. Ponadto we
wskazaniach do refundacji NFZ zakupu osobistej pompy insulinowej dla chorych na cukrzycÚ dzieci, mïodzieĝy i mïodych dorosïych poniĝej 26. roku ĝycia zmieniono wartoĂÊ odsetka HbA1c dla osób uprawiajÈcych
sport wyczynowo lub regularnie podejmujÈcych wysiïek ğzyczny o duĝej intensywnoĂci, z wartoĂci HbA1c
< 9% na wartoĂÊ HbA1c< 8,5%.
Zespóï opracowujÈcy Zalecenia PTD na rok 2020, nanoszÈc zmiany w czÚĂci zasugerowane przez osoby
korzystajÈce ze wskazówek w nich zawartych, ma nadziejÚ, ĝe bÚdÈ one jeszcze lepszym drogowskazem
przyczyniajÈcym siÚ do poprawy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycÚ w naszym kraju.
Wszystkim, którzy przyczynili siÚ do powstania kolejnego wydania Zaleceñ PTD, bardzo serdecznie
dziÚkujemy!
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Tabela 1. System klasyğkacji dowodów z badañ naukowych przyjÚty przez Amerykañskie Towarzystwo Diabetologiczne
(ADA, American Diabetes Association) w „Standardach leczenia cukrzycy”
Poziom dowodów

Opis

A

Jednoznaczne dowody z wïaĂciwie przeprowadzonych randomizowanych, kontrolowanych prób
klinicznych o odpowiedniej mocy statystycznej, których wyniki moĝna uogólniaÊ, w tym:
• Dowody z wïaĂciwie przeprowadzonej wielooĂrodkowej próby klinicznej
• Dowody z metaanalizy, której metodologia obejmowaïa ocenÚ jakoĂci danych
PrzekonujÈce dowody nieeksperymentalne, tj. reguïa „wszystko albo nic” opracowana przez Centre for
Evidence-Based Medicine uniwersytetu w Oksfordzie
PrzemawiajÈce dowody z wïaĂciwie przeprowadzonych randomizowanych, kontrolowanych prób
klinicznych o odpowiedniej mocy statystycznej, w tym:
• Dowody z wïaĂciwie przeprowadzonej, jedno- lub wielooĂrodkowej próby klinicznej
• Dowody z metaanalizy, której metodologia obejmowaïa ocenÚ jakoĂci danych

B

PrzemawiajÈce dowody z wïaĂciwie przeprowadzonych badañ kohortowych, w tym:
• Dowody z wïaĂciwie przeprowadzonego prospektywnego badania kohortowego lub rejestru
• Dowody z wïaĂciwie przeprowadzonej metaanalizy badañ kohortowych
PrzemawiajÈce dowody z wïaĂciwie przeprowadzonego badania kliniczno-kontrolnego (case-control)

C

PrzemawiajÈce dowody ze sïabo kontrolowanych lub niekontrolowanych badañ
• Dowody z randomizowanych prób klinicznych z t 1 powaĝnym lub t 3 mniejszymi zastrzeĝeniami
metodologicznymi, które mogïyby uniewaĝniÊ uzyskane wyniki
• Dowody z badañ obserwacyjnych z duĝym potencjaïem bïÚdu (takich jak seria przypadków porównana
z historycznÈ grupÈ kontrolnÈ)
• Dowody z serii przypadków lub opisów pojedynczych przypadków
Sprzeczne dowody, które w wiÚkszoĂci przemawiajÈ za danym zaleceniem

E

Stanowisko ekspertów lub doĂwiadczenie kliniczne
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1. Zasady rozpoznawania zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej
Najwaĝniejsze rekomendacje
Oznaczenia glikemii w celu wczesnego rozpoznania stanu przedcukrzycowego/cukrzycy typu 2 powinny byÊ prowadzone u osób po 45. roku ĝycia i u mïodszych z nadwagÈ lub otyïoĂciÈ, u których wystÚpuje co najmniej jeden
dodatkowy czynnik ryzyka cukrzycy. [B]
• U kobiet, u których wczeĂniej nie rozpoznano cukrzycy, miÚdzy 24. a 28. tygodniem ciÈĝy naleĝy wykonaÊ doustny
test tolerancji glukozy w celu diagnostyki cukrzycy ciÈĝowej. [A]
• Rozpoznanie cukrzycy u dzieci w pierwszych 9 miesiÈcach ĝycia wymaga przeprowadzenia badañ genetycznych
w kierunku cukrzycy noworodkowej. [A]
• U chorych na mukowiscydozÚ naleĝy corocznie po 10. roku ĝycia wykonywaÊ doustny test tolerancji glukozy w celu
rozpoznania cukrzycy. [A]

•

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzujÈca siÚ hiperglikemiÈ wynikajÈcÈ z defektu
wydzielania i/lub dziaïania insuliny. Przewlekïa hiperglikemia wiÈĝe siÚ z uszkodzeniem, zaburzeniem czynnoĂci i niewydolnoĂciÈ róĝnych narzÈdów, zwïaszcza
oczu, nerek, nerwów, serca i naczyñ krwionoĂnych.
Objawy wskazujÈce na moĝliwoĂÊ wystÚpowania
cukrzycy ze znacznÈ hiperglikemiÈ:
— nasilona diureza (wielomocz);
— wzmoĝone pragnienie;
— utrata masy ciaïa niewytïumaczona celowym odchudzaniem;
— inne, mniej typowe objawy: osïabienie i wzmoĝona
sennoĂÊ, zmiany ropne na skórze oraz stan zapalny
narzÈdów moczowo-pïciowych.
W przypadku wystÚpowania takich objawów naleĝy
wykonaÊ oznaczenie glikemii przygodnej (tab. 1.1).

—

I.

II. Zasady rozpoznawania zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej (tab. 1.1):
— oznaczenie stÚĝenia glukozy w osoczu krwi ĝylnej
(glikemia przygodna) w chwili stwierdzenia wy-

—

—

—

stÚpowania objawów hiperglikemii — jeĂli wynosi
t 200 mg/dl (t 11,1 mmol/l), wynik ten jest podstawÈ do rozpoznania cukrzycy;
przy braku wystÚpowania objawów lub przy
wspóïistnieniu objawów i glikemii przygodnej
< 200 mg/dl (< 11,1 mmol/l) naleĝy 2-krotnie
(kaĝde oznaczenie naleĝy wykonaÊ innego dnia)
oznaczyÊ glikemiÚ na czczo; jeĂli glikemia 2-krotnie
wyniesie t 126 mg/dl (t 7,0 mmol/l) — rozpoznaje
siÚ cukrzycÚ;
przy braku wystÚpowania objawów hiperglikemii
i przygodnej glikemii t 200 mg/dl (11,1 mmol/l) naleĝy oznaczyÊ glikemiÚ na czczo i jeĝeli wynosi ona
t 126 mg/dl (7,0 mmol/l), rozpoznaje siÚ cukrzycÚ;
jeĂli jednokrotny lub dwukrotny pomiar glikemii na
czczo wyniesie 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l),
a takĝe wówczas, gdy przy glikemii na czczo poniĝej 100 mg/dl (5,6 mmol/l) istnieje uzasadnione
podejrzenie nieprawidïowej tolerancji glukozy lub
cukrzycy, naleĝy wykonaÊ doustny test tolerancji
glukozy (OGTT, oral glucose tolerance test);
OGTT naleĝy wykonywaÊ bez wczeĂniejszego ograniczania spoĝycia wÚglowodanów, w godzinach

Tabela 1.1. Zasady rozpoznawania zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej
Glikemia przygodna — oznaczona w prób- Glikemia na czczo — oznaczona
ce krwi pobranej o dowolnej porze dnia,
w próbce krwi pobranej 8–14 godzin
niezaleĝnie od pory ostatnio spoĝytego
od ostatniego posiïku
posiïku

Glikemia w 120. minucie doustnego
testu tolerancji glukozy (OGTT)
wedïug WHO

StÚĝenie glukozy w osoczu krwi ĝylnej
≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) Æ cukrzyca*
(gdy wystÚpujÈ objawy hiperglikemii,
takie jak: wzmoĝone pragnienie,
wielomocz, osïabienie)

70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/l) Æ
Æ prawidïowa glikemia na czczo

< 140 mg/dl (7,8 mmol/l) Æ
Æ prawidïowa tolerancja glukozy (NGT)

100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) Æ
Æ nieprawidïowa glikemia na czczo (IFG)

140–199 mg/dl (7,8–11,0 mmol/l) Æ
Æ nieprawidïowa tolerancja glukozy (IGT)

≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) Æ
Æ cukrzyca*

≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) Æ
Æ cukrzyca*

IFG (impaired fasting glucose) — nieprawidïowa glikemia na czczo; NGT (normal glucose tolerance) — prawidïowa tolerancja glukozy; IGT (impaired glucose
tolerance) — nieprawidïowa tolerancja glukozy; WHO (World Health Organization) — ¥wiatowa Organizacja Zdrowia
*Do rozpoznania cukrzycy konieczne jest stwierdzenie jednej z nieprawidïowoĂci, z wyjÈtkiem glikemii na czczo, gdy wymagane jest 2-krotne potwierdzenie
zaburzeñ; przy oznaczaniu glikemii naleĝy uwzglÚdniÊ ewentualny wpïyw czynników niezwiÈzanych z wykonywaniem badania (pora ostatnio spoĝytego
posiïku, wysiïek ğzyczny, pora dnia)
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porannych u osoby bÚdÈcej na czczo, wypoczÚtej,
po przespanej nocy; dwugodzinny okres miÚdzy
wypiciem roztworu zawierajÈcego 75 g glukozy
a pobraniem próbki krwi osoba badana powinna
spÚdziÊ w miejscu wykonania testu, w spoczynku;
wszystkie oznaczenia stÚĝenia glukozy powinny byÊ
wykonywane w osoczu krwi ĝylnej, w laboratorium;
— w przypadku koniecznoĂci wykonania OGTT u osoby z nietolerancjÈ glukozy (tj. stanem przedcukrzycowym) przyjmujÈcej z tego powodu metforminÚ naleĝy przerwaÊ jej stosowanie na co najmniej
tydzieñ przed dniem, w którym przeprowadzony
zostanie OGTT;
— preferowanÈ metodÈ diagnostyki zaburzeñ tolerancji wÚglowodanów jest wykonywanie OGTT.
Nie naleĝy stosowaÊ do celów diagnostycznych oznaczeñ glikemii wykonywanych przy uĝyciu glukometrów.
W Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy w kryteriach diagnostycznych uwzglÚdniono wartoĂÊ
hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Obecnie PTD nie zaleca
stosowania oznaczenia HbA1c do rozpoznawania cukrzycy.
III. Nazewnictwo stanów hiperglikemicznych wedïug
¥wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization):
— prawidïowa glikemia na czczo: 70–99 mg/dl (3,9–
–5,5 mmol/l);
— nieprawidïowa glikemia na czczo (IFG, impaired
fasting glucose): 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l);
— nieprawidïowa tolerancja glukozy (IGT, impaired
glucose tolerance): w 120. minucie OGTT glikemia
140–199 mg/dl (7,8–11 mmol/l);
— stan przedcukrzycowy — IFG i/lub IGT;
— cukrzyca — jedno z nastÚpujÈcych kryteriów:
1. objawy hiperglikemii i glikemia przygodna
t 200 mg/dl (t 11,1 mmol/l),
2. 2-krotnie glikemia na czczo t 126 mg/dl
(t 7,0 mmol/l),
3. glikemia w 120. minucie OGTT t 200 mg/dl
(t 11,1 mmol/l).
IV. W grupach ryzyka konieczne jest prowadzenie badañ przesiewowych w kierunku cukrzycy, poniewaĝ
u ponad poïowy chorych nie wystÚpujÈ objawy
hiperglikemii. Badanie w kierunku cukrzycy naleĝy
przeprowadziÊ raz w ciÈgu 3 lat u kaĝdej osoby
powyĝej 45. roku ĝycia. Ponadto, niezaleĝnie od
wieku, badanie to naleĝy wykonaÊ co roku u osób
z nastÚpujÈcych grup ryzyka:
— z nadwagÈ lub otyïoĂciÈ [BMI t 25 kg/m2 i/lub obwód w talii > 80 cm (kobiety); > 94 cm (mÚĝczyěni)];
— z cukrzycÈ wystÚpujÈcÈ w rodzinie (rodzice bÈdě
rodzeñstwo);
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— maïo aktywnych ğzycznie;
— z grupy Ărodowiskowej lub etnicznej czÚĂciej naraĝonej na cukrzycÚ;
— u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan
przedcukrzycowy;
— u kobiet z przebytÈ cukrzycÈ ciÈĝowÈ;
— u kobiet, które urodziïy dziecko o masie ciaïa > 4 kg;
— z nadciĂnieniem tÚtniczym (t 140/90 mm Hg);
— z dyslipidemiÈ [stÚĝenie cholesterolu frakcji HDL
< 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l) i/lub triglicerydów
> 150 mg/dl (> 1,7 mmol/l)];
— u kobiet z zespoïem policystycznych jajników;
— z chorobÈ ukïadu sercowo-naczyniowego.
V. Etiologiczna klasyğkacja cukrzycy wedïug WHO:
1. Cukrzyca typu 1
— autoimmunologiczna,
— idiopatyczna.
2. Cukrzyca typu 2
3. Inne specyğczne typy cukrzycy
— genetyczne defekty czynnoĂci komórki beta,
— genetyczne defekty dziaïania insuliny,
— choroby zewnÈtrzwydzielniczej czÚĂci trzustki,
— endokrynopatie,
— leki i substancje chemiczne,
— infekcje,
— rzadkie postacie cukrzycy wywoïane procesem immunologicznym,
— inne uwarunkowane genetycznie zespoïy zwiÈzane
z cukrzycÈ.
4. Cukrzyca ciÈĝowa

Cukrzyca typu LADA
W değnicji cukrzycy typu 1 o etiologii autoimmunologicznej mieĂci siÚ cukrzyca z autoagresji o powolnym przebiegu. Cukrzyca typu LADA (Latent Autoimmune Diabetes
in Adults) to póěno ujawniajÈca siÚ cukrzyca o podïoĝu
autoimmunologicznym u osób dorosïych, najczÚĂciej rozpoznawana u pacjentów powyĝej 35. roku ĝycia, cechujÈcych siÚ klinicznÈ insulinoniezaleĝnoĂciÈ w pierwszych
miesiÈcach po rozpoznaniu, z obecnoĂciÈ w surowicy przeciwciaï przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego
(anty-GAD65) i/lub innych przeciwciaï przeciwwyspowych
i z niskim stÚĝeniem peptydu C w surowicy. Ten podtyp
cukrzycy dotyczy 5–10% osób z cukrzycÈ rozpoznanÈ po
35. roku ĝycia jako cukrzyca typu 2. Objawy kliniczne
w cukrzycy typu LADA nie zawsze pozwalajÈ na ostateczne
postawienie rozpoznania, sprawiajÈc trudnoĂci diagnostyczne w róĝnicowaniu z cukrzycÈ typu 2.
Do pewnego rozpoznania cukrzycy typu LADA konieczne jest stwierdzenie obecnoĂci autoprzeciwciaï typowych
dla cukrzycy typu 1, przede wszystkim anty-GAD65, i/lub
niskie stÚĝenie peptydu C.
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Cukrzyca monogenowa
Cukrzyca monogenowa stanowi 1–2% wszystkich przypadków cukrzycy. Powstaje w wyniku mutacji pojedynczego genu. WiÚkszoĂÊ jej form zwiÈzanych jest z defektem
wydzielania insuliny; najczÚstsze spoĂród nich to cukrzyca
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), mitochondrialna oraz noworodkowa. UwzglÚdnienie w diagnostyce
róĝnicowej cukrzycy jej form monogenowych moĝe siÚ
przyczyniÊ do optymalizacji leczenia oraz ustalenia wïaĂciwego rokowania u pacjenta i u czïonków jego rodziny.
Ostateczna diagnoza cukrzycy monogenowej jest wynikiem badania genetycznego. Kwaliğkacja do badañ genetycznych w kierunku cukrzycy monogenowej oraz ewentualne decyzje terapeutyczne, bÚdÈce konsekwencjÈ postawienia takiej diagnozy, powinny mieÊ miejsce w oĂrodkach
posiadajÈcych duĝe doĂwiadczenie w tej dziedzinie.
CukrzycÚ noworodkowÈ değniuje siÚ jako zachorowanie przed 9. miesiÈcem ĝycia. U wszystkich pacjentów,
u których wystÚpuje utrwalona cukrzyca noworodkowa,
powinny byÊ przeprowadzone badania genetyczne. Powinny one obejmowaÊ poszukiwanie mutacji w genie
KCNJ11 kodujÈcym biaïko Kir6.2. Mutacje w tym genie
sÈ najczÚstszÈ przyczynÈ utrwalonej cukrzycy noworodkowej. U wiÚkszoĂci pacjentów z mutacjami genu KCNJ11
moĝliwa jest, niezaleĝnie od wieku, terapia pochodnymi
sulfonylomocznika, która jest postÚpowaniem efektywnym
oraz bezpiecznym i stanowi alternatywÚ dla leczenia insulinÈ. W nastÚpnej kolejnoĂci naleĝy poszukiwaÊ mutacji
w genach insuliny, ABCC8 kodujÈcym biaïko SUR1 oraz
glukokinazy. Odnalezienie mutacji w genie ABCC8 pozwala
na podjÚcie próby wdroĝenia terapii pochodnymi sulfonylomocznika. Nosiciele mutacji w genach insuliny i podwójnej mutacji w genie glukokinazy muszÈ byÊ leczeni
insulinÈ. Decyzje dotyczÈce poszukiwania mutacji w innych genach powinny byÊ podejmowane indywidualnie
przez diabetologów z duĝym doĂwiadczeniem w zakresie
genetyki cukrzycy.
W rodzinach, w których wystÚpuje autosomalna dominujÈca cukrzyca o wczesnym poczÈtku zachorowania,
wynikajÈca z upoĂledzenia wydzielania insuliny, której
w wiÚkszoĂci przypadków nie towarzyszy otyïoĂÊ, naleĝy rozwaĝyÊ w diagnostyce róĝnicowej cukrzycÚ MODY
i poszukiwanie mutacji w genach odpowiedzialnych za jej
powstawanie. NajczÚstsza forma cukrzycy MODY wiÈĝe siÚ
z mutacjami w genach HNF1A i glukokinazy.
Typowy obraz kliniczny pacjentów z cukrzycÈ MODY
w wyniku mutacji w genie HNF1A obejmuje:
1. wczesny poczÈtek cukrzycy (typowo przed 25. r.ĝ.);
2. brak zaleĝnoĂci od insuliny oraz tendencji do kwasicy
ketonowej, niewielkie zapotrzebowanie na insulinÚ,
oznaczalny peptyd C mimo kilkuletniego lub nawet
dïuĝszego czasu trwania choroby;
3. wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy obejmujÈcy co
najmniej 2 pokolenia. Wczesne zachorowanie na cuk-

rzycÚ u co najmniej 2 czïonków rodziny. W OGTT wykonanym na wczesnym etapie rozwoju cukrzycy zwykle
stwierdza siÚ znaczny wzrost glikemii, przy czÚsto prawidïowych jej wartoĂciach na czczo;
4. brak autoprzeciwciaï typowych dla cukrzycy typu 1;
5. cukromocz wiÚkszy niĝ naleĝaïoby oczekiwaÊ na podstawie wartoĂci glikemii.
U znaczÈcego odsetka pacjentów z HNF1A MODY
rozwijajÈ siÚ przewlekïe powikïania cukrzycy, dlatego od
poczÈtku zachorowania naleĝy dÈĝyÊ do optymalnego wyrównania choroby. PostÚpowaniem z wyboru (poza okresem ciÈĝy lub obecnoĂciÈ typowych przeciwwskazañ) jest
wdroĝenie pochodnych sulfonylomocznika. Po wyczerpaniu ich skutecznoĂci naleĝy rozwaĝyÊ terapiÚ skojarzonÈ
z zastosowaniem insuliny, metforminy lub inhibitorów
DPP-4 albo monoterapiÚ insulinÈ.
Poszukiwanie mutacji w genie glukokinazy jest wskazane w nastÚpujÈcych przypadkach:
1. trwale podwyĝszona glikemia na czczo w zakresie 99–
–144 mg/dl (5,5–8,0 mmol/l);
2. przyrost glikemii w trakcie OGTT mniejszy niĝ 83 mg/dl
(4,6 mmol/l);
3. jedno z rodziców z rozpoznanÈ cukrzycÈ, ale brak dodatniego wywiadu rodzinnego nie wyklucza tej formy
choroby.
PostÚpowaniem z wyboru w przypadku defektu glukokinazy spowodowanego pojedynczÈ mutacjÈ jest zdrowe
ĝywienie z wyïÈczeniem cukrów prostych; farmakoterapia
zwykle jest nieskuteczna. WartoĂÊ HbA1c charakterystyczna
dla defektu glukokinazy nie przekracza 7,5%.
Decyzje dotyczÈce poszukiwania mutacji w innych genach MODY powinny byÊ podejmowane indywidualnie
w oĂrodkach majÈcych doĂwiadczenie w wykonywaniu
tego rodzaju badañ.
NajczÚstszÈ przyczynÈ cukrzycy mitochondrialnej jest
mutacja A3243G genu tRNA leucyny. Poszukiwanie tej
mutacji powinno mieÊ miejsce w przypadku matczynego
dziedziczenia cukrzycy o wczesnym poczÈtku w rodzinie,
w której u niektórych jej czïonków wystÚpuje gïuchota.
PostÚpowanie terapeutyczne w cukrzycy mitochondrialnej moĝe obejmowaÊ dietÚ oraz stosowanie pochodnych
sulfonylomocznika lub insuliny, w zaleĝnoĂci od stopnia
defektu wydzielania insuliny. W cukrzycy mitochondrialnej
naleĝy unikaÊ terapii metforminÈ.

Cukrzyca u osób z mukowiscydozÈ
(cukrzyca zwiÈzana z mukowiscydozÈ, CFRD)
Cukrzyca wystÚpuje u okoïo 20% nastolatków i 40–
–50% dorosïych z mukowiscydozÈ, stanowiÈc najczÚstsze
schorzenie wspóïistniejÈce. Cukrzyca zwiÈzana z mukowiscydozÈ naleĝy do innych specyğcznych typów cukrzycy zwiÈzanych z chorobami czÚĂci zewnÈtrzwydzielniczej
trzustki, rozwija siÚ powoli i zwykle bezobjawowo przez
wiele lat. Cukrzycowa kwasica ketonowa wystÚpuje rzad-
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ko, najprawdopodobniej z powodu zachowania wydzielania endogennej insuliny lub równoczesnego upoĂledzenia
wydzielania glukagonu. HiperglikemiÚ poczÈtkowo obserwuje siÚ zwykle w sytuacjach nasilajÈcych insulinoopornoĂÊ, takich jak: ostre i przewlekïe infekcje, terapia
glikokortykosteroidami czy przyjmowanie duĝych iloĂci
wÚglowodanów (podaĝ doustna, doĝylna, przez sondÚ
ĝoïÈdkowÈ lub gastrostomiÚ przezskórnÈ).
Leczeniem z wyboru jest insulinoterapia.
Rutynowe, coroczne badania w kierunku cukrzycy naleĝy przeprowadzaÊ u osób z mukowiscydozÈ w wieku
> 10 lat, w okresie dobrego stanu zdrowia.
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2. Prewencja i opóěnianie rozwoju cukrzycy
Najwaĝniejsze rekomendacje
Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym powinni otrzymaÊ zalecenia na temat zdrowego stylu ĝycia (redukcja masy
ciaïa i jej utrzymanie, aktywnoĂÊ ğzyczna min. 150 min/tydzieñ) i informacjÚ na temat skutecznoĂci takiego postÚpowania w zapobieganiu zachorowania na jawnÈ cukrzycÚ. [A]
• U osób w stanie przedcukrzycowym, zwïaszcza tych ze wskaěnikiem masy ciaïa (BMI, body mass index) t 35 kg/m2
i poniĝej 60. roku ĝycia, oraz u kobiet po przebytej cukrzycy ciÈĝowej (GDM, gestational diabetes mellitus), równolegle
z modyğkacjÈ stylu ĝycia naleĝy rozwaĝyÊ prewencjÚ farmakologicznÈ cukrzycy w postaci stosowania metforminy. [A]
• Badanie przesiewowe naleĝy przeprowadzaÊ za pomocÈ oznaczania glikemii na czczo lub doustnego testu tolerancji
glukozy. [C]
•

Cukrzyca typu 1
Obecnie nie istnieje ĝadna skuteczna i wprowadzona
do praktyki klinicznej metoda zapobiegania cukrzycy typu 1
zarówno w populacji ogólnej, jak i u osób z grup ryzyka.

—

Cukrzyca typu 2
Badanie przesiewowe naleĝy przeprowadzaÊ za pomocÈ oznaczania glikemii na czczo (FPG, fasting plasma glucose) lub doustnego testu tolerancji (OGTT) z uĝyciem 75 g
glukozy (patrz rozdz. 1). Istnieje moĝliwoĂÊ wykorzystania
oznaczenia odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) do
badañ przesiewowych w kierunku zaburzeñ tolerancji wÚglowodanów, jednak ta metoda charakteryzuje siÚ maïÈ
czuïoĂciÈ w odniesieniu do IFG. Wskazania do wykonania
badañ przesiewowych — patrz rozdz. 1.

—

—
I.

Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 (patrz rozdz. 1).
—

II. PrzeglÈd zaleceñ dotyczÈcych zapobiegania lub
opóěnienia wystÈpienia cukrzycy:
— osoby obciÈĝone wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 naleĝy poddaÊ odpowiedniej edukacji
na temat zasad zdrowego stylu ĝycia (korzyĂci zdrowotne zwiÈzane z umiarkowanym zmniejszeniem
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masy ciaïa i regularnÈ aktywnoĂciÈ ğzycznÈ — przynajmniej 150 min tygodniowo);
pacjentom charakteryzujÈcym siÚ obecnoĂciÈ stanu
przedcukrzycowego (IFG lub IGT) naleĝy zalecaÊ
zmniejszenie masy ciaïa (o ok. 7%) i zwiÚkszenie
aktywnoĂci ğzycznej (przynajmniej 150 min tygodniowo). U osób w stanie przedcukrzycowym,
zwïaszcza przy wspóïistniejÈcych IFG i IGT, oraz
u kobiet po przebytej GDM naleĝy rozwaĝyÊ prewencjÚ farmakologicznÈ cukrzycy w postaci stosowania metforminy;
korzyĂci ze zwiÚkszenia aktywnoĂci ğzycznej odnoszÈ wszystkie osoby, bez wzglÚdu na wiek, przy
czym naleĝy podkreĂliÊ najwyĝszÈ skutecznoĂÊ takiej interwencji u osób po 60. r.ĝ.;
powtarzanie porad dotyczÈcych zmian stylu ĝycia
ma decydujÈce znaczenie w skutecznoĂci prewencji;
zaleca siÚ obserwacjÚ pacjentów pod kÈtem wystÚpowania innych czynników ryzyka chorób ukïadu
sercowo-naczyniowego (np. otyïoĂÊ, palenie tytoniu, nadciĂnienie tÚtnicze, zaburzenia lipidowe) oraz
ich leczenia. Cele leczenia chorób towarzyszÈcych
dla osób ze stanem przedcukrzycowym sÈ takie jak
dla caïej populacji;
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— naleĝy unikaÊ, jeĝeli to moĝliwe, leków o dziaïaniu
diabetogennym.
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3. Monitorowanie glikemii

•

•

•
•
•

Najwaĝniejsze rekomendacje
WiÚkszoĂÊ pacjentów stosujÈcych insulinoterapiÚ metodÈ wielokrotnych wstrzykniÚÊ powinno wykonywaÊ samodzielny pomiar stÚĝenia glukozy we krwi (SMBG, self-monitoring of blood glucose) zarówno przed, jak i po posiïkach,
w porze snu, przed planowanym wysiïkiem ğzycznym, przy podejrzeniu obniĝonej wartoĂci glikemii oraz przed czynnoĂciami, przy wykonywaniu których hipoglikemia jest szczególnie niebezpieczna (np. prowadzenie samochodu). [B]
W ramach szerokiego programu edukacyjnego SMBG moĝe pomóc podejmowaÊ samodzielne decyzje terapeutyczne pacjentom korzystajÈcym z insulinoterapii w schematach rzadszych wstrzykniÚÊ [B] oraz chorym niestosujÈcym
insulinoterapii. [E]
ZlecajÈc SBMG, naleĝy pamiÚtaÊ o ciÈgïej edukacji pacjenta, a takĝe o okresowej ocenie poprawnoĂci techniki wykonywania samodzielnych pomiarów, ich wyników oraz wpïywu na podejmowane decyzje terapeutyczne. [E]
CiÈgïe monitorowanie glikemii (CGM, continuous glucose monitoring) w poïÈczeniu z intensywnÈ insulinoterapiÈ jest pomocnym narzÚdziem w celu obniĝenia wartoĂci HbA1c u chorych na cukrzycÚ typu 1. [A]
CGM moĝe byÊ pomocnym narzÚdziem dla pacjentów z nieĂwiadomoĂciÈ hipoglikemii oraz chorych z wielokrotnymi
epizodami hipoglikemii. [B]

BieĝÈce monitorowanie i retrospektywna ocena glikemii sÈ integralnÈ czÚĂciÈ poprawnego leczenia cukrzycy. WïaĂciwe prowadzenie samokontroli glikemii wymaga systematycznej edukacji pacjenta w tym zakresie, ze
szczególnym uwzglÚdnieniem kontroli umiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ glukometrem oraz interpretacji wyników
samokontroli, czyli wykorzystywania ich do codziennej
modyğkacji diety, wysiïku ğzycznego i dawki stosowanych
leków. Drugim niezbÚdnym elementem monitorowania
leczenia cukrzycy jest regularne oznaczanie HbA1c.
I. Samokontrola glikemii
Samokontrola glikemii jest integralnÈ czÚĂciÈ leczenia
cukrzycy.
Chorzy leczeni metodÈ wielokrotnych wstrzykniÚÊ insuliny lub przy uĝyciu ciÈgïego podskórnego wlewu in-

suliny powinni na co dzieñ wykonywaÊ dobowy proğl
glikemii, obejmujÈcy oznaczenia stÚĝenia glukozy: rano na
czczo, przed i 60–120 minut po kaĝdym gïównym posiïku
oraz przed snem. CzÚstoĂÊ i pory dodatkowych oznaczeñ
naleĝy dobieraÊ indywidualnie.
Zastosowanie systemów monitorowania glikemii: ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM, continuous glucose
monitoring) i monitorowania glikemii metodÈ skanowania
(FGM, Ġash glucose monitoring) jako formy uzupeïnienia
samokontroli glikemii jest szczególnie wskazane u chorych
na cukrzycÚ typu 1 o chwiejnym przebiegu ze wspóïistniejÈcymi czÚstymi epizodami hipoglikemii i brakiem jej
ĂwiadomoĂci, poniewaĝ poprawia bezpieczeñstwo i skutecznoĂÊ leczenia.
Samokontrola glikemii jest równieĝ zalecana, by osiÈgnÈÊ cele terapeutyczne u chorych leczonych pojedynczymi
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Tabela 3.1. Zalecana czÚstoĂÊ samokontroli glikemii
Sposób leczenia cukrzycy

CzÚstoĂÊ pomiarów glikemii przy prowadzeniu
samokontroli

Wielokrotne (tj. co najmniej 3 × dziennie) wstrzykniÚcia insuliny,
Intensywna funkcjonalna insulinoterapia, niezaleĝnie od typu cukrzycy

Wielokrotne (tj. co najmniej 4 × dziennie; optymalnie nie
mniej niĝ 8 × dziennie) pomiary w ciÈgu doby wedïug
ustalonych zasad leczenia oraz potrzeb pacjenta

Chorzy stosujÈcy doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP

Raz w tygodniu skrócony proğl glikemii (na czczo i po
gïównych posiïkach), codziennie 1 badanie o róĝnych porach dnia

Chorzy na cukrzycÚ typu 2 leczeni staïymi dawkami insuliny

Codziennie 1–2 pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu skrócony proğl glikemii (na czczo i po gïównych posiïkach) oraz raz w miesiÈcu dobowy proğl glikemii

wstrzykniÚciami insuliny, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i/lub GLP-1 (tab. 3.1). Wszyscy chorzy, niezaleĝnie
od sposobu leczenia, w sytuacji zïego samopoczucia lub
nagïego pogorszenia stanu zdrowia powinni czÚĂciej kontrolowaÊ glikemiÚ.
W celu prawidïowego prowadzenia samokontroli glikemii chorego naleĝy przeszkoliÊ w zakresie obsïugi glukometru, interpretacji wyników i dalszego postÚpowania.
Do samokontroli glikemii zaleca siÚ uĝywanie glukometrów przedstawiajÈcych jako wynik badania stÚĝenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany, potwierdzony
w publikacjach i materiaïach producenta bïÈd oznaczenia nie przekracza 15% dla stÚĝeñ glukozy t 100 mg/dl
(5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stÚĝeñ
glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l). U pacjentów wykonujÈcych t 4 pomiary dziennie moĝe byÊ pomocna analiza
wyników za pomocÈ programu komputerowego dedykowanego temu celowi. Kontrola dokïadnoĂci pomiarów
glukometrów wraz z ocenÈ poprawnoĂci posïugiwania
siÚ nimi powinna byÊ przeprowadzana w przypadku podejrzenia nieprawidïowoĂci oraz przynajmniej raz w roku,
w placówce, w której chory jest leczony ambulatoryjnie.
Powinna ona polegaÊ na wykonaniu oznaczeñ stÚĝenia
glukozy w tym samym materiale za pomocÈ glukometru
przy zastosowaniu metody porównawczej (laboratoryjnej
lub analizatora POCT (point of care testing) spójnego
z metodÈ laboratoryjnÈ) — róĝnica w wynikach nie powinna przekraczaÊ wyĝej wymienionych granic dopuszczalnego bïÚdu.
II. Hemoglobina glikowana (HbA1c)
WartoĂÊ HbA1c odzwierciedla Ărednie stÚĝenie glukozy we krwi, w okresie okoïo 3 miesiÚcy poprzedzajÈcych
oznaczenie, przy czym okoïo 50% obecnej we krwi HbA1c
powstaje w ciÈgu ostatniego miesiÈca przed wykonaniem
oznaczenia.
Oznaczenia HbA1c naleĝy wykonywaÊ raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby, osiÈgajÈcych
cele leczenia. U pacjentów nieosiÈgajÈcych celów leczenia
lub tych, u których dokonano zmiany sposobu leczenia,
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naleĝy wykonywaÊ oznaczenia HbA1c co najmniej raz na
kwartaï.
Oznaczenia HbA1c powinny byÊ wykonywane metodami analitycznymi certyğkowanymi przez National Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP) (http://www.
ngsp.org). Moĝliwe jest wykonywanie oznaczeñ HbA1c
poza laboratorium, w trybie POCT, pod warunkiem uĝywania metody i analizatora certyğkowanych przez NGSP.
Sugeruje siÚ, aby laboratoria diagnostyczne oprócz tradycyjnych jednostek wyraĝaïy wynik HbA1c takĝe w jednostkach SI [mmol/mol].
Przy interpretacji wyników oznaczeñ HbA1c naleĝy
uwzglÚdniÊ czynniki interferujÈce, takie jak zmiany czasu
przeĝycia erytrocytów, hemoglobinopatie, chemiczne modyğkacje hemoglobiny, które mogÈ utrudniÊ lub uniemoĝliwiÊ ich wykorzystanie.
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4. OkreĂlenie celów w leczeniu cukrzycy

•
•
•
•

•

Najwaĝniejsze rekomendacje
U chorych na cukrzycÚ ogólny cel wyrównania glikemii wyraĝony wartoĂciÈ HbA1c wynosi nie wiÚcej niĝ 7,0%
(53 mmol/mol). [A]
StÚĝenie LDL-C < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, u osób z cukrzycÈ wysokiego ryzyka
sercowo-naczyniowego. [A]
StÚĝenie cholesterolu frakcji LDL: < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, u osób z cukrzycÈ
bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. [B]
StÚĝenie LDL-C < 100 mg/dl (2,5 mmol/l) u osób umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (mïode osoby
< 35. r.ĝ. z cukrzycÈ typu 1 bez przewlekïych powikïañ i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego) lub pacjenci z cukrzycÈ typu 2 < 50. r.ĝ., z czasem trwania cukrzycy < 10 lat, bez innych czynników ryzyka. [A]
Zalecana wartoĂÊ ciĂnienia tÚtniczego krwi: < 130/80 mm Hg. [A]

I. Uwagi ogólne
1. Pod pojÚciem celów leczenia cukrzycy naleĝy rozumieÊ
uzyskanie wartoĂci docelowych w zakresie: glikemii,
ciĂnienia tÚtniczego, lipidogramu, masy ciaïa.
2. U osób w starszym wieku i w sytuacji wspóïistnienia
schorzeñ towarzyszÈcych, jeĂli prognoza przeĝycia nie
osiÈga 10 lat, naleĝy zïagodziÊ kryteria wyrównania do
stopnia, który nie pogorszy jakoĂci ĝycia pacjenta.
3. Ogólnie we wspóïczesnej diabetologii obowiÈzuje zasada
daleko posuniÚtej indywidualizacji celów i intensyğkacji
terapii. U kaĝdego chorego na cukrzycÚ, zwïaszcza cukrzycÚ typu 2, okreĂlajÈc cele i dokonujÈc wyboru strategii terapeutycznej, naleĝy uwzglÚdniÊ postawÚ pacjenta
i spodziewane zaangaĝowanie w leczenie (takĝe osób
z jego otoczenia), stopieñ ryzyka wystÈpienia hipoglikemii i jej ewentualne konsekwencje (powaĝniejsze u osób
w starszym wieku, z uszkodzonym ukïadem krÈĝenia i/lub
nerwowym), czas trwania cukrzycy, oczekiwanÈ dïugoĂÊ
ĝycia, wystÚpowanie powaĝnych powikïañ naczyniowych
cukrzycy i istotnych chorób towarzyszÈcych, stopieñ edukacji pacjenta oraz relacje korzyĂci i ryzyka uzyskania
okreĂlonych wartoĂci docelowych terapii. W niektórych
sytuacjach (np. przy obecnoĂci zaawansowanych powikïañ, w starszym wieku) wyznaczone cele leczenia naleĝy
osiÈgaÊ stopniowo, w ciÈgu kilku (2–6) miesiÚcy.
II. Cele wyrównania gospodarki wÚglowodanowej
(po uwzglÚdnieniu wyĝej wymienionych uwag):
Cele ogólne:
HbA1c d 7% (d 53 mmol/mol)

Cele indywidualne:
a) HbA1c d 6,5% (d 48 mmol/mol):
— w odniesieniu do cukrzycy typu 1, gdy dÈĝenie
do celu nie jest zwiÈzane ze zwiÚkszonym ryzykiem hipoglikemii i pogorszeniem jakoĂci ĝycia [glikemia na czczo i przed posiïkami, takĝe
w samokontroli: 80–110 mg/dl (4,4–6,1 mmol/l),
a 2 godziny po rozpoczÚciu posiïku w samokontroli < 140 mg/dl (7,8 mmol/l)];
— w przypadku krótkotrwaïej cukrzycy typu 2;
— u dzieci i mïodzieĝy, niezaleĝnie od typu choroby.
OceniajÈc proğl glikemii, w odniesieniu do docelowych
wartoĂci HbA1c naleĝy kierowaÊ siÚ przelicznikiem podanym w tabeli 4.1 odnoszÈcym wartoĂÊ HbA1c do Ăredniej
dobowej i zakresu stÚĝeñ glukozy we krwi;
b) HbA1c d 8,0% (d 64 mmol/mol):
— w przypadku chorych w zaawansowanym wieku
z wieloletniÈ cukrzycÈ i istotnymi powikïaniami
o charakterze makroangiopatii (przebyty zawaï
serca i/lub udar mózgu) i/lub licznymi chorobami
towarzyszÈcymi;
c) HbA1c < 6,5% (48 mmol/mol) u kobiet z cukrzycÈ
przedciÈĝowÈ planujÈcych ciÈĝÚ, < 6,0 % (42 mmol/
/mol) w II i III trymestrze ciÈĝy, jeĝeli nie wiÈĝe siÚ
z wiÚkszÈ czÚstoĂciÈ hipoglikemii.
Jeĝeli u chorego na cukrzycÚ w wieku > 65. roku
ĝycia przewiduje siÚ przeĝycie dïuĝsze niĝ 10 lat, realizujÈc ogólne cele leczenia, naleĝy dÈĝyÊ do stopniowego
wyrównania cukrzycy, przyjmujÈc jako docelowÈ wartoĂÊ
HbA1c d 7%.
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Tabela 4.1. ZwiÈzek miÚdzy odsetkiem HbA1c a Ărednim stÚĝeniem glukozy w osoczu
HbA1c

6
< 6,5
6,5–6,99
7
7,0–7,49
7,5–7,99
8
8–8,5
9
10
11
12

¥rednie stÚĝenie
glukozy w osoczu
[mg/dl]

[mmol/l]

126

7,0

154

¥rednia glikemia
na czczo

¥rednia glikemia
przed posiïkiem

¥rednia glikemia
po posiïku

[mg/dl]

[mg/dl]

[mg/dl]

122
142

118
139

144
164

152
167

152
155

176
189

178

179

206

8,6

183

10,2

212
240
269
298

11,8
13,4
14,9
16,5

Korelacja pomiÚdzy HbA1c a Ărednimi wartoĂciami glikemii 0,92 (wg Diabetes Care 2015; 38: 35)

Tabela 4.2. Docelowe parametry glikemii u chorych na cukrzycÚ typu 1 i 2 oraz u kobiet w ciÈĝy stosujÈcych systematycznie CGM/FGM
Czas spÚdzony w glikemii
docelowej (TIR, time in range)
% odczytów;
czas w ciÈgu doby

Docelowe
wartoĂci

Cukrzyca typu 1/
> 70%
70–180 mg/dl
/cukrzyca typu 2 > 16 godz., 48 min (3,9–10 mmol/l)

Osoby starsze/
/osoby z wysokim ryzykiem
hipoglikemii
Kobiety w ciÈĝy z cukrzycÈ
typu 1

Czas spÚdzony poniĝej
glikemii docelowej
(TBR, time below range)
% odczytów;
czas w ciÈgu
doby

WartoĂci
poniĝej celu

% odczytów;
czas w ciÈgu
doby

WartoĂci
powyĝej celu

< 4%

< 70 mg/dl

< 25%

> 180 mg/dl

< 1 godz.

(< 3 ,9 mmol/l)

< 6 godz.

(> 10,0 mmol/l)

< 1%

< 54 mg/dl

< 5%

> 250 mg/dl

< 15 min

(< 3,0 mmol/l)

< 1 godz., 12 min

(> 13,9 mmol/l)

< 10%;

> 250 mg/dl

> 50%;

70–180 mg/dl

< 1%

< 70 mg/dl

> 12 godz.

(3,9–10 mmol/l)

< 15 min

(< 3,9 mmol/l)

> 70%

63–140 mg/dl

> 16 godz., 48 min (3,5–7,8 mmol/l)

Czas spÚdzony powyĝej
glikemii docelowej
(TAR, time above range)

< 2 godz., 24 min (> 13,9 mmol/l)

< 4%

< 63 mg/dl

< 25%

> 140 mg/dl

< 1 godz.

(< 3,5 mmol/l)

< 6 godz.

(> 7,8 mmol/l)

< 1%

< 54 mg/dl

< 15 min

(< 3,0 mmol/l)

Na podstawie Battelino T. i wsp. Diabetes Care 2019; 42: 1593–1603

U pacjentów stosujÈcych systemy ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM) lub systemy do skanowania
(FGM) jednym z podstawowych parametrów oceny wyrównania cukrzycy powinien byÊ czas spÚdzony w glikemii
docelowej (TIR, time in range). Szczegóïowe zalecenia dotyczÈce TIR w zaleĝnoĂci od typu cukrzycy przedstawiono
w tabeli 4.2.
III. Cele wyrównania gospodarki lipidowej:
— stÚĝenie cholesterolu frakcji LDL < 55 mg/dl
(< 1,4 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%,
u osób z cukrzycÈ bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego;
— stÚĝenie LDL-C < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) lub redukcja
o co najmniej 50%, u osób z cukrzycÈ wysokiego
ryzyka sercowo-naczyniowego;
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— stÚĝenie LDL-C < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) u osób
umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego
(mïode osoby < 35. r.ĝ. z cukrzycÈ typu 1 bez
przewlekïych powikïañ i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego) lub pacjenci z cukrzycÈ
typu 2 < 50. r.ĝ., z czasem trwania cukrzycy < 10
lat, bez innych czynników ryzyka).
— stÚĝenie cholesterolu „nie-HDL” < 85 mg/dl
(2,2 mmol/l) u osób z cukrzycÈ bardzo wysokiego
ryzyka sercowo-naczyniowego;
— stÚĝenie cholesterolu „nie-HDL” < 100 mg/dl
(2,6 mmol/l) u osób z cukrzycÈ wysokiego ryzyka;
— stÚĝenie cholesterolu frakcji HDL > 40 mg/dl
(> 1,0 mmol/l) [dla kobiet wyĝsze o 10 mg/dl
(o 0,275 mmol/l)];
— stÚĝenie triglicerydów < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l).
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IV. Cele wyrównania ciĂnienia tÚtniczego:
— ciĂnienie skurczowe: < 130 mm Hg;
— ciĂnienie rozkurczowe: < 80 mm Hg.
U osób < 65. r.ĝ. rekomendowane jest utrzymywanie
ciĂnienia skurczowego w zakresie 120–129 mm Hg.
U osób t 65. r.ĝ. rekomendowane jest utrzymywanie
ciĂnienia skurczowego w zakresie 130–140 mm Hg.
Kryteria szczegóïowe — patrz rozdziaï 12.

5.

6.

7.
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5. Organizacja opieki medycznej nad chorym na cukrzycÚ

•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Wspóïczesna opieka diabetologiczna wymaga wïaĂciwych kompetencji personelu lekarskiego, personelu pielÚgniarskiego, pielÚgniarek/poïoĝnych prowadzÈcych edukacjÚ, edukatorów ds. diabetologii, dietetyków. Opieka powinna
byÊ skoncentrowana na pacjencie, z uwzglÚdnieniem jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i preferencji. Konieczne jest takĝe wspóïdziaïanie specjalistów z pokrewnych dziedzin ze wzglÚdu na multidyscyplinarny charakter póěnych powikïañ cukrzycy i schorzeñ wspóïistniejÈcych. [B]

I. Opieka ambulatoryjna
Nowoczesne leczenie cukrzycy wymaga przede wszystkim kompetencji dotyczÈcych leczenia, monitorowania jego skutecznoĂci oraz prowadzenia edukacji chorych
w zakresie uzyskania odpowiedniej wiedzy i motywacji do
realizacji zaleceñ. Wymaga równieĝ wspóïpracy lekarzy
POZ oraz lekarzy opieki specjalistycznej.
II. Zadania podstawowej opieki zdrowotnej
Promocja zdrowia, identyğkacja czynników ryzyka,
proğlaktyka zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej, edukacja w zakresie stanów przedcukrzycowych i cukrzycy
typu 2.
1. Diagnostyka zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej.
2. Kierowanie do poradni diabetologicznej w celu dïugotrwaïego leczenia w przypadku:
— cukrzycy typu 1;
— innych specyğcznych typów cukrzycy;
— trudnoĂci w ustaleniu typu cukrzycy;
— kaĝdego typu cukrzycy u dzieci i mïodzieĝy oraz
u kobiet planujÈcych ciÈĝÚ i kobiet w ciÈĝy.

3. Leczenie stanów przedcukrzycowych.
4. Leczenie cukrzycy typu 2, w tym insulinoterapia prosta.
5. Kierowanie do konsultacji diabetologicznej (rzadziej do
przewlekïego leczenia) w przypadku:
— gdy cele terapeutyczne nie sÈ osiÈgane, skierowanie przede wszystkim w celu intensyğkacji leczenia
insulinÈ;
— wystÈpienia chorób wspóïistniejÈcych, utrudniajÈcych leczenie;
— wystÈpienia powikïañ cukrzycy;
— wystÈpienia powikïañ farmakoterapii;
— innych szczególnych sytuacji.
III. Zadania opieki specjalistycznej (tab. 5.1)
— weryğkacja efektów i ustalenie celów leczenia chorych na cukrzycÚ prowadzonych w POZ w ramach
corocznej kontroli;
— prowadzenie chorych na cukrzycÚ leczonych iniekcjami (insulina, agoniĂci receptora GLP-1);
— prowadzenie chorych na cukrzycÚ metodÈ ciÈgïego
podskórnego wlewu insuliny (OPI);
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Tabela 5.1. Zalecenia dotyczÈce monitorowania dorosïych chorych na cukrzycÚ
Parametr

Uwagi

Edukacja dietetyczna i terapeutyczna

Podczas kaĝdej wizyty

HbA1c

Raz w roku, czÚĂciej w przypadku wÈtpliwoĂci utrzymania normoglikemii
lub koniecznoĂci weryğkacji skutecznoĂci leczenia po jego modyğkacji

Cholesterol caïkowity, HDL, LDL, triglicerydy
w surowicy krwi

Raz w roku, czÚĂciej w przypadku obecnoĂci dyslipidemii

Albuminuria

Raz w roku u chorych nieleczonych inhibitorami ACE lub antagonistami
receptora AT1 (w przypadku cukrzycy typu 1 po 5 latach trwania choroby)

Badanie ogólne moczu z osadem

Raz w roku

Kreatynina w surowicy krwi i wyliczanie eGFR

Raz w roku (w przypadku cukrzycy typu 1 po 5 latach trwania choroby)

Kreatynina, Na+, K+, Ca2+, PO43– w surowicy krwi

Co póï roku u chorych z podwyĝszonym stÚĝeniem kreatyniny w surowicy krwi

Dno oka przy rozszerzonych ěrenicach

U chorych na cukrzycÚ typu 1 po 5 latach; u chorych na cukrzycÚ typu 2 —
od momentu rozpoznania choroby (szczegóïy: patrz rozdziaï 19)

— prowadzenie diagnostyki róĝnicowej typów cukrzycy, w tym cukrzycy monogenowej i skojarzonej
z innymi chorobami;
— diagnostyka, prewencja i prowadzenie chorych
w zakresie póěnych powikïañ;
— edukacja diabetologiczna;
— diagnostyka i prowadzenie cukrzycy u kobiet
w okresie ciÈĝy;
— diagnostyka i leczenie schorzeñ wspóïistniejÈcych
z cukrzycÈ;
— coroczna kontrola zgodnie z bieĝÈcymi zaleceniami
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
IV. Specjalistyczna opieka szpitalna
1. Przypadki nowo wykrytej cukrzycy typu 1 oraz cukrzycy typu 2 z klinicznymi objawami hiperglikemii; przy
braku moĝliwoĂci zapewnienia leczenia w warunkach
ambulatoryjnych.
2. Ostre powikïania cukrzycy (hipoglikemia i hiperglikemia, kwasice i ĂpiÈczki cukrzycowe).
3. Zaostrzenie przewlekïych powikïañ.
4. Modyğkacja schematu terapii chorych, u których nie
ma moĝliwoĂci uzyskania efektów terapeutycznych
w warunkach leczenia ambulatoryjnego.
5. Wdroĝenie leczenia metodÈ intensywnej terapii z uĝyciem osobistej pompy insulinowej i/lub systemu ciÈgïego monitorowania glikemii; przy braku moĝliwoĂci
zapewnienia leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
6. Wdroĝenie insulinoterapii w cukrzycy ciÈĝowej lub
przedciÈĝowej nieleczonej uprzednio insulinÈ; przy
braku moĝliwoĂci zapewnienia leczenia w warunkach
ambulatoryjnych.
7. TrudnoĂci w uzyskaniu normoglikemii u ciÚĝarnych pacjentek z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ; przy braku moĝliwoĂci
zapewnienia leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
V. Wymogi organizacyjne
Specjalistyczne oddziaïy diabetologiczne
A. Personel lekarski:
— dwóch specjalistów z zakresu diabetologii zatrudnionych w peïnym wymiarze godzin, ewentualnie
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oprócz jednego specjalisty diabetologa, specjalisty
chorób wewnÚtrznych z minimum jednorocznym
doĂwiadczeniem z zakresu pracy na oddziale lub
w poradni diabetologicznej lub lekarza w trakcie
2. roku staĝu specjalizacyjnego w zakresie diabetologii.
B. Personel pielÚgniarski:
— pielÚgniarka ze specjalizacjÈ w dziedzinie pielÚgniarstwa diabetologicznego lub pielÚgniarstwa
internistycznego, lub po ukoñczonym kursie specjalistycznym „Edukator w cukrzycy”, lub po kursie
kwaliğkacyjnym w dziedzinie pielÚgniarstwa diabetologicznego lub z co najmniej 2-letnim doĂwiadczeniem zawodowym na oddziale w poradni diabetologicznej;
— jedna pielÚgniarka na 10 ïóĝek diabetologicznych,
której zakres obowiÈzków jest ograniczony do edukacji i opieki nad chorymi na cukrzycÚ.
C. Dietetyk — 1 etat, z zakresem obowiÈzków ograniczonym do opieki diabetologicznej.
D. DostÚp do konsultacji psychologicznych.
E. DostÚp do konsultacji specjalistycznych.
F. Wyposaĝenie:
— co najmniej 2 stanowiska przeznaczone do leczenia
pacjenta w ostrym stanie metabolicznym, wyposaĝone w monitor EKG, monitor ciĂnienia tÚtniczego,
pompÚ infuzyjnÈ, pulsoksymetr, dostÚp do tlenoterapii;
— sala edukacyjna;
— doĝylne pompy infuzyjne;
— sprzÚt do diagnostyki i leczenia zespoïu stopy cukrzycowej;
— dostÚp do diagnostyki kardiologicznej (próba wysiïkowa, EKG, UKG, holter EKG, holter RR) i naczyniowej (badanie tÚtnic metodÈ Dopplera).
Specjalistyczne poradnie diabetologiczne
A. W skïad zespoïu opiekujÈcego siÚ chorymi na cukrzycÚ
w ramach AOS wchodzÈ:
— specjalista z zakresu diabetologii lub specjalista
chorób wewnÚtrznych z co najmniej 2-letnim staĝem zawodowym na oddziale lub w poradni diabe-
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tologicznej lub lekarz w trakcie 2. roku specjalizacji
z diabetologii;
— w przypadku poradni specjalistycznej dla dzieci
i mïodzieĝy specjalista z zakresu diabetologii lub
specjalista w zakresie diabetologii i endokrynologii
dzieciÚcej, lub specjalista pediatra z co najmniej
2-letnim staĝem zawodowym w poradni lub na oddziale diabetologii dzieciÚcej, bÈdě lekarz na 2. roku
specjalizacji z diabetologii lub diabetologii i endokrynologii dzieciÚcej;
— pielÚgniarka ze specjalizacjÈ w dziedzinie pielÚgniarstwa diabetologicznego lub z ukoñczonym
kursem „Edukator w cukrzycy”, lub pielÚgniarka
ze specjalizacjÈ w zakresie pielÚgniarstwa internistycznego, lub z ukoñczonym kursem kwaliğkacyjnym w dziedzinie pielÚgniarstwa diabetologicznego, lub z co najmniej 2-letnim staĝem na oddziale
diabetologii lub w specjalistycznej poradni diabetologicznej;
— dietetyk w peïnym wymiarze zatrudnienia desygnowany wyïÈcznie do edukacji dietetycznej;
— dostÚp do opieki psychologicznej w uzasadnionych,
indywidualnych przypadkach klinicznych.
Dzieci i mïodzieĝ, kobiety w ciÈĝy — patrz rozdziaïy
tematyczne.
B. Wyposaĝenie poradni specjalistycznych:
— gabinety lekarskie;
— gabinet zabiegowy z wydzielonÈ czÚĂciÈ do pobierania prób i analiz;
— pokój pielÚgniarski edukacyjny z czÚĂciÈ dietetycznÈ;
— moĝliwoĂÊ odczytu i analizy danych z glukometrów, pomp insulinowych i urzÈdzeñ do ciÈgïego
pomiaru glikemii przy uĝyciu systemów informatycznych;
— zestaw do badania w kierunku zespoïu stopy cukrzycowej (termotip, wideïki stroikowe — kamerton
128 Hz, monoğlament 5 g, mïotek neurologiczny);
— aparat do oceny przepïywów naczyniowych metodÈ Dopplera.
Ponadto powinien byÊ zapewniony dostÚp do konsultacji specjalistycznych w celu cyklicznego monitorowania
stanu powikïañ.

VI. Organizacja opieki nad pacjentami z zespoïem
stopy cukrzycowej
A. Referencyjne gabinety stopy cukrzycowej
1. Wymogi personalne:
— lekarze: równowaĝnik co najmniej 2 etatów — specjalista w dziedzinie diabetologii z udokumentowanym co najmniej rocznym doĂwiadczeniem w leczeniu chorych z zespoïem stopy cukrzycowej;
— pielÚgniarki: równowaĝnik 2 etatów — posiadajÈce
udokumentowane, co najmniej roczne doĂwiadczenie w zakresie leczenia i pielÚgnacji chorych z zespoïem stopy cukrzycowej lub leczenia i pielÚgnacji
pacjentów z ranÈ przewlekïÈ.
2. Posiadanie zaplecza do hospitalizacji w ramach tej
samej jednostki na oddziale (w klinice) realizujÈcym
kontrakt NFZ z diabetologii lub chorób wewnÚtrznych.
3. Zapewnienie dostÚpu do opieki wielospecjalistycznej, obejmujÈcej konsultacje chirurga, chirurga naczyniowego lub angiologa.
4. Zapewnienie moĝliwoĂci prowadzenia doĝylnej
antybiotykoterapii.
5. DostÚp do podstawowej diagnostyki obrazowej,
tj. RTG, USG (w tym USG Doppler) oraz TK lub/i RM.
6. DostÚp do badañ laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium
diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL).
B. Gabinety podstawowe
1. RolÈ tych gabinetów powinny byÊ diagnostyka i leczenie oraz proğlaktyka owrzodzeñ, infekcji i neuroosteoartropatii Charcota w przebiegu zespoïu
stopy cukrzycowej. Gabinety te wspóïpracujÈ z gabinetami referencyjnymi, w których konsultowane
i ewentualnie przekazywane do leczenia sÈ ciÚĝsze
klinicznie przypadki.
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6. Terapia behawioralna

•

•

•

•

•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Wszyscy pacjenci z cukrzycÈ powinni byÊ edukowani w zakresie ogólnych zasad prawidïowego ĝywienia w cukrzycy
przez osoby do tego uprawnione (lekarz, dietetyk, pielÚgniarka diabetologiczna, edukator diabetologiczny) z wykorzystaniem róĝnych metod i technik, w tym takĝe telemedycyny. Szczegóïowe zalecenia dietetyczne powinny byÊ indywidualizowane w zaleĝnoĂci od potrzeb i moĝliwoĂci pacjenta. [A]
Podstawowym makroskïadnikiem diety, determinujÈcym okoïoposiïkowe zapotrzebowanie na insulinÚ, sÈ wÚglowodany.
Kluczowym elementem edukacji dietetycznej pacjentów z cukrzycÈ typu 1 powinno byÊ szkolenie w zakresie szacowania
zawartoĂci wÚglowodanów w posiïku dla optymalizacji dawkowania insuliny. Pacjenci z cukrzycÈ typu 2 powinni byÊ
edukowani w zakresie kontroli wielkoĂci porcji oraz udziaïu wÚglowodanów w poszczególnych posiïkach i caïej diecie. [A]
Nie ma diety uniwersalnej dla wszystkich pacjentów z cukrzycÈ. Optymalne dla chorego proporcje makroskïadników powinny byÊ ustalane indywidualnie z uwzglÚdnieniem wieku, aktywnoĂci ğzycznej, obecnoĂci powikïañ cukrzycy, schorzeñ
dodatkowych oraz preferencji pacjenta. [E]
Wysiïek ğzyczny — ze wzglÚdu na wielokierunkowe korzyĂci, jakie przynosi jego wykonywanie — jest integralnÈ czÚĂciÈ prawidïowego, kompleksowego postÚpowania w leczeniu cukrzycy, w celu uzyskania optymalnego efektu wysiïek
ğzyczny powinien byÊ regularny, podejmowany co najmniej co 2–3 dni, jednak najlepiej codziennie. [A]
Osoby dorosïe, szczególnie z cukrzycÈ typu 2, powinny ograniczaÊ czas spÚdzony bez przerw w pozycji siedzÈcej. [B]

Terapia behawioralna jest niezbÚdnym elementem
leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznanÈ cukrzycÈ
(zarówno typu 1, jak i typu 2) w kaĝdym wieku. Prawidïowe ĝywienie oraz aktywnoĂÊ ğzyczna majÈ istotne
znaczenie w poprawie ogólnego stanu zdrowia pacjentów
oraz prewencji i leczeniu przewlekïych powikïañ cukrzycy.
Wszyscy pacjenci powinni byÊ edukowani w zakresie
ogólnych zasad prawidïowego ĝywienia w cukrzycy przez
osoby do tego uprawnione (lekarz, dietetyk, pielÚgniarka
diabetologiczna, edukator diabetologiczny) z wykorzystaniem róĝnych metod i technik, w tym takĝe telemedycyny.
W leczeniu chorych naleĝy uwzglÚdniÊ terapeutyczny styl
ĝycia obejmujÈcy: urozmaiconÈ dietÚ, regularnÈ aktywnoĂÊ
ğzycznÈ, unikanie palenia tytoniu i spoĝywania alkoholu, optymalny czas snu oraz unikanie stresu. Edukacja
dotyczÈca terapeutycznego stylu ĝycia, dostosowana do
potrzeb i moĝliwoĂci pacjenta, pozwala na osiÈgniÚcie
zakïadanego celu terapeutycznego oraz zmniejsza koszty
zwiÈzane z leczeniem powikïañ cukrzycy.

Zalecenia dietetyczne
I. Zalecenia ogólne
Celem leczenia dietetycznego chorych na cukrzycÚ jest
uzyskanie i utrzymanie:
— prawidïowego (bliskiego normy) stÚĝenia glukozy
w surowicy krwi w celu prewencji powikïañ cukrzycy;
— optymalnego stÚĝenia lipidów i lipoprotein w surowicy;
— optymalnych wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego krwi
w celu redukcji ryzyka chorób naczyñ;
— poĝÈdanej masy ciaïa.
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Leczenie dietetyczne obejmuje wskazówki dotyczÈce:
— indywidualnie wyliczonej kalorycznoĂci diety;
— rozdziaïu kalorii na poszczególne posiïki w ciÈgu
dnia;
— ěródïa produktów stanowiÈcych ěródïo energii, witamin, skïadników mineralnych i ğtozwiÈzków;
— produktów, których spoĝycie naleĝy ograniczyÊ.
Przy planowaniu diety naleĝy uwzglÚdniÊ indywidualne
preferencje ĝywieniowe i kulturowe pacjenta, wiek, pïeÊ,
poziom aktywnoĂci ğzycznej oraz status ekonomiczny.
Waĝnym elementem edukacji dietetycznej powinno byÊ
przekazywanie choremu informacji w sposób praktyczny,
umoĝliwiajÈcy bezpoĂrednie zastosowanie zdobytej wiedzy
w warunkach ĝycia codziennego. Spoĝywanie posiïków jest
waĝnym elementem komfortu ĝycia pacjentów. Przekaz
dietetyczny w miarÚ moĝliwoĂci powinien byÊ pozytywny,
wskazujÈc na szerokie moĝliwoĂci indywidualnego komponowania diety w obrÚbie diety cukrzycowej. Informacje negatywne przekazywane choremu powinny byÊ ograniczone
i dotyczyÊ wyïÈcznie sytuacji, gdzie koniecznoĂÊ ograniczenia/eliminacji danych produktów ĝywieniowych zostaïa
dobrze udowodniona w badaniach klinicznych.
Strategia postÚpowania dietetycznego u chorych na
cukrzycÚ powinna obejmowaÊ:
— ocenÚ zwyczajowego sposobu ĝywienia;
— diagnozÚ ĝywieniowÈ;
— ustalenie celu i zaïoĝeñ interwencji dietetycznej;
— interwencjÚ ĝywieniowÈ (poradnictwo indywidualne i/lub grupowe);
— monitorowanie sposobu ĝywienia i ocenÚ efektów
terapii;
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— korektÚ zaïoĝeñ diety w przypadku nieosiÈgniÚcia
zaïoĝonego celu terapeutycznego;
Chorzy na cukrzycÚ powinni byÊ zachÚcani do przestrzegania zasad prawidïowego ĝywienia skierowanych do
osób zdrowych oraz dodatkowo do:
— kontrolowania wielkoĂci porcji zwyczajowo konsumowanej ĝywnoĂci;
— kontrolowania iloĂci spoĝywanych wÚglowodanów
w caïej diecie i poszczególnych posiïkach;
— ograniczenia ĝywnoĂci zawierajÈcej wÚglowodany
ïatwoprzyswajalne, w tym cukry dodane i wolne
cukry (free sugars);
— regularnego spoĝywania posiïków, w tym Ăniadania.
Nie ma diety uniwersalnej dla wszystkich pacjentów
z cukrzycÈ. W leczeniu cukrzycy mogÈ byÊ stosowane róĝne strategie ĝywieniowe, np. dieta DASH, dieta Ăródziemnomorska, diety roĂlinne.
Chorzy na cukrzycÚ typu 1, bez nadwagi i otyïoĂci,
powinni unikaÊ spoĝywania wÚglowodanów ïatwoprzyswajalnych oraz przestrzegaÊ ogólnych zasad prawidïowo
bilansowanej diety. W kaĝdym przypadku zaïoĝenia diety
oraz schemat leczenia insulinÈ powinny byÊ ustalone indywidualnie. Insulinoterapia powinna byÊ dostosowana do
zwyczajów ĝywieniowych pacjenta, skïadu spoĝywanych
posiïków (zawartoĂÊ wÚglowodanów, biaïek i tïuszczu)
oraz trybu ĝycia i aktywnoĂci ğzycznej. Przy opracowaniu
zaïoĝeñ diety naleĝy traktowaÊ priorytetowo szacowanie
zawartoĂci wÚglowodanów przyswajalnych w posiïku, na
przykïad w systemie wymienników wÚglowodanowych
(WW). Przy wyborze ĝywnoĂci pomocne mogÈ byÊ równieĝ
wartoĂci indeksu glikemicznego (IG) i ïadunku glikemicznego (G) produktów.
U pacjentów z cukrzycÈ w najstarszych grupach wiekowych edukacja dietetyczna powinna byÊ indywidualizowana z zapewnieniem choremu odpowiedniej podaĝy biaïka,
ale jednoczeĂnie prosta i zrozumiaïa dla chorego.
Chociaĝ podstawowym makroskïadnikiem diety determinujÈcym okoïoposiïkowe zapotrzebowanie na insulinÚ
sÈ wÚglowodany, chorzy na cukrzycÚ typu 1 powinni byÊ
takĝe edukowani w zakresie efektu glikemicznego biaïek
i tïuszczów.
W cukrzycy typu 2 podstawowym celem terapii jest
utrzymanie optymalnej kontroli metabolicznej choroby,
redukcja nadmiernej i utrzymanie poĝÈdanej masy ciaïa
chorego. W zwiÈzku z tym — poza wyĝej wymienionymi
zaleceniami — podstawowe znaczenie ma caïkowita kalorycznoĂÊ diety, dostosowana do wieku, aktualnej masy
ciaïa oraz aktywnoĂci ğzycznej osoby chorej. Değcyt energetyczny powinien byÊ ustalony indywidualnie, tak aby
umoĝliwiÊ choremu powolnÈ, ale systematycznÈ redukcjÚ
masy ciaïa (ok. 0,5–1 kg/tydzieñ). Zmniejszenie masy ciaïa
o co najmniej 5% w porównaniu z masÈ wyjĂciowÈ przynosi wymiernÈ poprawÚ kontroli glikemii, jednak optymalnie redukcja masy ciaïa powinna wynosiÊ co najmniej

7%. Dzienny değcyt kaloryczny, wynoszÈcy 500–750 kcal,
uwaĝa siÚ za bezpieczny.
RedukcjÚ masy ciaïa moĝna osiÈgnÈÊ, stosujÈc diety
o zmniejszonej wartoĂci kalorycznej i róĝnych proporcjach
makroskïadników (biaïka, tïuszcze, wÚglowodany), nie
zaleca siÚ jednak dïugotrwaïego stosowania diet o znacznie obniĝonej podaĝy wÚglowodanów oraz gïodówek.
Wszystkim pacjentom z cukrzycÈ oraz z nadwagÈ/otyïoĂciÈ
zaleca siÚ kontrolÚ wielkoĂci porcji.
II. Zalecenia szczegóïowe
Skïad diety
1. WÚglowodany:
— brak wystarczajÈcych dowodów naukowych na
ustalenie jednej, optymalnej iloĂci wÚglowodanów
w diecie chorych na cukrzycÚ;
— udziaï wÚglowodanów w diecie powinien wynosiÊ
okoïo 45% caïkowitej iloĂci energii; jeĂli wÚglowodany pochodzÈ z produktów o niskim IG i duĝym
udziale bïonnika, ich udziaï w ogólnej kalorycznoĂci diety moĝe byÊ wiÚkszy (nawet do 60%).
Wysoka podaĝ kalorii z wÚglowodanów powinna
byÊ zalecana osobom o bardzo duĝej aktywnoĂci
ğzycznej. Z kolei niĝsza od 45% podaĝ kalorii pochodzÈcych z wÚglowodanów (25–45%) moĝe byÊ
czasowo zalecana chorym o niewielkiej aktywnoĂci
ğzycznej, u których moĝliwoĂci jej zwiÚkszenia sÈ
ograniczone, np. z uwagi na schorzenia wspóïistniejÈce;
— gïówne ěródïo wÚglowodanów powinny stanowiÊ
peïnoziarniste produkty zboĝowe, zwïaszcza o niskim indeksie glikemicznym (< 55 IG);
— podstawowe ograniczenie powinno dotyczyÊ wÚglowodanów prostych (jedno- i dwucukrów), których spoĝywanie chory powinien ograniczyÊ do
minimum. Rekomenduje siÚ takĝe ograniczenie
cukrów dodanych (w procesie produkcji i przygotowania potraw) i wolnych cukrów, których ěródïem
sÈ przede wszystkim cukier i sïodycze, ale równieĝ
miód, soki i napoje owocowe;
— substancje sïodzÈce (sïodziki) mogÈ byÊ stosowane
w dawkach zalecanych przez producenta;
— dzienne spoĝycie fruktozy nie powinno przekraczaÊ
50 g, nie zaleca siÚ stosowania fruktozy jako zamiennika cukru;
— minimalna dzienna podaĝ bïonnika pokarmowego
powinna wynosiÊ 25 g lub 15 g/1000 kcal diety. Naleĝy dÈĝyÊ do zwiÚkszenia spoĝycia bïonnika pokarmowego przez wïÈczenie co najmniej 2
porcji peïnoziarnistych produktów zboĝowych oraz
3 porcji warzyw bogatych w bïonnik. W przypadku
braku moĝliwoĂci podaĝy zalecanej iloĂci bïonnika
pokarmowego naleĝy rozwaĝyÊ wprowadzenie suplementów bïonnika, szczególnie w postaci frakcji
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rozpuszczalnych w wodzie. Celowe jest zwiÚkszenie
podaĝy skrobi opornej (frakcji bïonnika) w diecie.
2. Tïuszcze:
— w leczeniu dietetycznym cukrzycy udziaï tïuszczu
w diecie powinien byÊ taki jak w diecie osób zdrowych i moĝe wahaÊ siÚ od 25% do 40% wartoĂci
energetycznej diety;
— jakoĂÊ tïuszczu w diecie jest waĝniejsza niĝ jego
iloĂÊ ogóïem. Przy wysokiej podaĝy tïuszczu szczególnie waĝny jest udziaï poszczególnych rodzajów
kwasów tïuszczowych;
— tïuszcze nasycone powinny stanowiÊ mniej niĝ 10%
wartoĂci energetycznej diety;
— tïuszcze jednonienasycone powinny zapewniÊ do
20% wartoĂci energetycznej diety;
— tïuszcze wielonienasycone powinny stanowiÊ okoïo
6–10% wartoĂci energetycznej diety;
— zawartoĂÊ cholesterolu w diecie nie powinna
przekraczaÊ 300 mg/d, a u chorych z dyslipidemiÈ
< 200 mg/d.;
— aby obniĝyÊ stÚĝenie cholesterolu frakcji LDL, naleĝy
zmniejszyÊ udziaï tïuszczów nasyconych w diecie
i/lub zastÈpiÊ je wÚglowodanami o niskim indeksie
glikemicznym i/lub tïuszczami jednonienasyconymi;
— w przypadku pacjentów z hipercholesterolemiÈ korzystne moĝe byÊ wprowadzenie do diety ĝywnoĂci
zawierajÈcej sterole/stanole roĂlinne w iloĂci 2–3 g/
/dobÚ;
— naleĝy maksymalnie ograniczyÊ spoĝycie izomerów
trans kwasów tïuszczowych;
— rekomendowane sÈ tïuszcze roĂlinne, z wyjÈtkiem
palmowego i kokosowego.
3. Biaïka:
— iloĂÊ biaïka w diecie powinna byÊ ustalona indywidualnie. Brak dowodów na niekorzystne efekty stosowania diet bogatobiaïkowych w leczeniu dietetycznym pacjentów z cukrzycÈ. U wiÚkszoĂci chorych na
cukrzycÚ, podobnie jak w populacji ogólnej, udziaï
energii pochodzÈcej z biaïka w diecie powinien wynosiÊ 15–20% (ok. 1–1,5 g/kg mc./d). U chorych
na cukrzycÚ typu 2 z nadmiernÈ masÈ ciaïa, dieta
o obniĝonej kalorycznoĂci, zawierajÈca 20–30% biaïka, zapewnia wiÚkszÈ sytoĂÊ oraz uïatwia redukcjÚ
i utrzymanie prawidïowej masy ciaïa. Chorzy z przewlekïÈ chorobÈ nerek powinni utrzymaÊ podaĝ biaïka w iloĂci okoïo 0,8–1 g/kg mc./dobÚ;
— nie istnieje koniecznoĂÊ ograniczania biaïka zwierzÚcego, chociaĝ u niektórych chorych korzystne
moĝe byÊ zastÚpowanie biaïka zwierzÚcego biaïkiem roĂlinnym (np. sojowym).
4. Witaminy i mikroelementy:
— suplementacja witamin lub mikroelementów
u chorych, u których nie stwierdza siÚ ich niedoborów, jest niewskazana;
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— wyjÈtek stanowiÈ: witamina D3 (suplementacja
zgodna z zaleceniami dla populacji ogólnej), kwas
foliowy (suplementacja w iloĂci 400 ŝg u kobiet ciÚĝarnych i karmiÈcych) oraz witamina B12 u pacjentów leczonych dïugotrwale metforminÈ, u których
potwierdzono jej niedobór;
— suplementacja multiwitaminowa moĝe byÊ niezbÚdna w przypadku osób starszych, wegetarian,
wegan oraz osób stosujÈcych diety bardzo niskokaloryczne.
5. Alkohol:
— spoĝywanie alkoholu przez chorych na cukrzycÚ
nie jest zalecane;
— chorego naleĝy poinformowaÊ, ĝe alkohol hamuje uwalnianie glukozy z wÈtroby i w zwiÈzku
z tym jego spoĝycie (zwïaszcza bez przekÈski) moĝe
sprzyjaÊ hipoglikemii;
— dopuszcza siÚ spoĝywanie czystego alkoholu etylowego (w przeliczeniu) w iloĂci nie wiÚkszej niĝ 20 g/
/dobÚ przez kobiety i 30 g/dobÚ przez mÚĝczyzn.
Alkoholu nie powinni spoĝywaÊ chorzy z dyslipidemiÈ
(hipertriglicerydemiÈ), neuropatiÈ i z zapaleniem trzustki
w wywiadzie.
6. Sól kuchenna:
— iloĂÊ soli, pochodzÈcej ze wszystkich ěródeï (produkty i dosalanie potraw), nie powinna przekraczaÊ
5 g/dobÚ (2300 mg sodu/dobÚ);
— w uzasadnionych przypadkach, chorym z nadciĂnieniem tÚtniczym sodowraĝliwym, zaleca siÚ wiÚksze
restrykcje podaĝy soli, zgodnie z zasadami diety
DASH jednakĝe dane dotyczÈce redukcji podaĝy
sodu poniĝej 1,500 mg/ /dobÚ u chorych na cukrzycÚ sÈ niejednoznaczne.
Zalecenia dietetyczne dla chorych na cukrzycÚ
w sytuacjach szczególnych (np. w ciÈĝy, u dzieci i mïodzieĝy, chorych z rozwiniÚtÈ nefropatiÈ itp.) zamieszczono
w odpowiednich rozdziaïach. Szczegóïowe, praktyczne
wskazówki dotyczÈce leczenia dietetycznego cukrzycy zostaïy zawarte w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Dietetyki (www.ptd.org.pl).

Wysiïek ğzyczny
Wysiïek ğzyczny — ze wzglÚdu na wielokierunkowe
korzyĂci, jakie przynosi jego wykonywanie — jest integralnÈ czÚĂciÈ prawidïowego, kompleksowego postÚpowania
w leczeniu cukrzycy. Wysiïek ğzyczny wpïywa korzystnie
na wraĝliwoĂÊ na insulinÚ, kontrolÚ glikemii, proğl lipidowy oraz sprzyja redukcji masy ciaïa, wpïywa takĝe korzystnie na nastrój, nawet u osób z depresjÈ.
I. Zasady podejmowania wysiïku ğzycznego:
— poczÈtkowe zalecenia dotyczÈce aktywnoĂci ğzycznej
powinny byÊ umiarkowane i uzaleĝnione od moĝliwoĂci pacjenta w zakresie wykonywania wysiïku;
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— w celu uzyskania optymalnego efektu wysiïek ğzyczny powinien byÊ regularny, podejmowany co
najmniej co 2–3 dni, a najlepiej codziennie;
— rozpoczynajÈc intensywnÈ aktywnoĂÊ ğzycznÈ, naleĝy wykonywaÊ trwajÈce 5–10 minut Êwiczenia
wstÚpne, a na zakoñczenie — uspokajajÈce;
— wysiïek ğzyczny moĝe zwiÚkszaÊ ryzyko ostrej lub
opóěnionej hipoglikemii;
— alkohol moĝe zwiÚkszaÊ ryzyko wystÈpienia hipoglikemii po wysiïku;
— naleĝy zwracaÊ uwagÚ na zapobieganie odwodnieniu organizmu w warunkach wysokiej temperatury
otoczenia;
— naleĝy pamiÚtaÊ o ryzyku uszkodzenia stóp podczas wysiïku (zwïaszcza przy wspóïistniejÈcej
neuropatii obwodowej i obniĝeniu progu czucia
bólu), o koniecznoĂci pielÚgnacji stóp i wygodnym
obuwiu.
II. IntensywnoĂÊ wysiïku ğzycznego okreĂla lekarz na
podstawie peïnego obrazu klinicznego
OdpowiedniÈ formÈ wysiïku u osób z cukrzycÈ, przy
wspóïwystÚpowaniu nadwagi/otyïoĂci, w kaĝdym wieku jest nordic walking.
Najbardziej odpowiedniÈ formÈ wysiïku w grupie chorych na cukrzycÚ typu 2 w wieku > 65. r.ĝ. i/lub z nadwagÈ jest szybki (do zadyszki) spacer, 3–5 razy w tygodniu (ok.
150 min tygodniowo).
Osoby bez istotnych przeciwskazañ, szczególnie
w mïodszych grupach wiekowych, naleĝy zachÚcaÊ do
wysokiej aktywnoĂci ğzycznej, w tym do uprawiania sportu. Chorzy tacy wymagajÈ dodatkowej edukacji w zakresie
efektu glikemicznego wywoïanego róĝnymi rodzajami aktywnoĂci ğzycznej (np. wysiïek tlenowy, oporowy, interwaïowy).
Prostym do realizacji, a jednoczeĂnie efektywnym zaleceniem jest, by osoby dorosïe, szczególnie z cukrzycÈ
typu 2, ograniczaïy czas spÚdzony bez przerw w pozycji
siedzÈcej. KorzyĂci glikemiczne moĝna odnieĂÊ, unikajÈc
siedzenia bez przerw, dïuĝszego niĝ 30 minut.
III. Ryzyko dotyczÈce wysiïku ğzycznego u chorych na
cukrzycÚ
1. Hipoglikemia:
— naleĝy oznaczaÊ glikemiÚ przed wysiïkiem ğzycznym, w jego trakcie i po jego zakoñczeniu;
— przed planowanym wysiïkiem naleĝy rozwaĝyÊ redukcjÚ o 30–50% (w zaleĝnoĂci od indywidualnej
reakcji) dawki insuliny szybko-/krótkodziaïajÈcej,
której szczyt dziaïania przypada na okres wysiïku
lub wkrótce po jego zakoñczeniu;
— podczas leczenia przy uĝyciu pompy insulinowej
zaleca siÚ zmniejszenie podstawowego przepïywu
insuliny o 20–80%, w zaleĝnoĂci od intensywno-
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—

Ăci i czasu trwania wysiïku, najlepiej 2 godziny
przed jego rozpoczÚciem;
przed nieplanowanym wysiïkiem ğzycznym naleĝy
spoĝyÊ dodatkowÈ porcjÚ cukrów prostych (20–30 g/
/30 min wysiïku), rozwaĝyÊ ewentualnÈ redukcjÚ
dawki insuliny podawanej po wysiïku;
naleĝy unikaÊ wstrzykiwania insuliny w koñczyny,
które bÚdÈ obciÈĝone wysiïkiem, w przypadku gdy
wysiïek ğzyczny rozpoczyna siÚ 30–60 minut od
momentu jej wstrzykniÚcia.
Dekompensacja metaboliczna:
bardzo intensywny wysiïek ğzyczny (> 90%
VO2max) oraz wysiïek podejmowany w warunkach
hipoksji (np. wspinaczka wysokogórska) moĝe prowadziÊ do hiperglikemii i kwasicy;
jeĂli wartoĂÊ glikemii przekracza 250 mg/dl
(13,9 mmol/l), chorzy na cukrzycÚ typu 1 powinni wykonaÊ oznaczenie ciaï ketonowych w moczu
i w przypadku stwierdzenia ketonurii nie podejmowaÊ intensywnego wysiïku;
chorzy na cukrzycÚ typu 2 powinni rozwaĝyÊ analogiczne ograniczenie w przypadku, gdy wartoĂÊ
glikemii przekracza 300 mg/dl (16,7 mmol/l).
Forsowny wysiïek moĝe w szczególnych sytuacjach
mieÊ niekorzystny wpïyw na stan ogólny chorego:
retinopatia cukrzycowa proliferacyjna — ryzyko
krwawego wylewu do ciaïa szklistego, odwarstwienia siatkówki;
nefropatia cukrzycowa — nasilenie wydalania albumin i biaïkomoczu;
neuropatia autonomiczna — obecnoĂÊ hipotonii
ortostatycznej;
ryzyko wystÈpienia niedokrwienia miÚĂnia sercowego.

Zwalczanie palenia tytoniu
1. W przypadku kaĝdego chorego palÈcego tytoñ obecnie
lub w przeszïoĂci naleĝy ustaliÊ:
— wiek w momencie rozpoczÚcia palenia;
— czas palenia;
— liczbÚ wypalanych papierosów;
— ewentualne próby przerwania palenia i czas ich
trwania;
— czas, w którym pacjent zaprzestaï paliÊ tytoñ.
2. Poradnictwo:
— uĂwiadomienie ryzyka wynikajÈcego z palenia tytoniu chorym, którzy wczeĂniej nie palili;
— namawianie do caïkowitego przerwania palenia;
— wspieranie chorego w decyzji zaprzestania palenia;
— wsparcie psychologiczne i w razie potrzeby równieĝ
farmakologiczne;
— dyskusja na temat palenia w trakcie kaĝdej wizyty
lekarskiej;
— pisemna adnotacja w dokumentacji medycznej, jeĂli pacjent odmawia zaprzestania palenia tytoniu.
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7. PostÚpowanie psychologiczne w cukrzycy
Najwaĝniejsze rekomendacje
Stan psychiczny chorego naleĝy oceniaÊ przy rozpoczynaniu leczenia cukrzycy, a nastÚpnie podczas kaĝdej wizyty lekarskiej. [B]
• Depresja czÚsto wspóïwystÚpuje z cukrzycÈ i istotnie zwiÚksza ryzyko rozwoju powikïañ cukrzycy. [A]
• U chorych na cukrzycÚ naleĝy oceniÊ wystÚpowanie objawów lÚkowych, uzaleĝnienia, zaburzeñ odĝywiania siÚ, osïabienia poziomu procesów poznawczych. Stany te mogÈ znacznie osïabiaÊ adaptacjÚ do choroby. [B]
•

Stan psychiczny chorego (jego samopoczucie) wpïywa
na niemal wszystkie aspekty jego postÚpowania terapeutycznego. NiewïaĂciwe stosowanie siÚ do zaleceñ bardzo
czÚsto jest zwiÈzane z problemami psychologicznymi, które wymagajÈ zdiagnozowania i odpowiednich interwencji
psychoterapeutycznych. Z tego wzglÚdu maïo skuteczna jest edukacja polegajÈca na samym przekazywaniu
informacji dotyczÈcych zleconego leczenia i zalecanego
postÚpowania. Stan psychiczny chorego naleĝy oceniaÊ
przy rozpoczynaniu leczenia cukrzycy, a nastÚpnie podczas
kaĝdej wizyty lekarskiej. Wskazane jest stosowanie do tego
celu odpowiednio przygotowanych ankiet i testów.
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1. Pomoc psychologiczna choremu powinna obejmowaÊ:
— odpowiedni sposób komunikowania siÚ z nim;
— staïÈ ocenÚ (monitorowanie) jego stanu psychicznego i sposobu stosowania siÚ do zaleceñ lekarskich
oraz interwencje psychologiczne.
2. Zindywidualizowane podejĂcie do chorego ma na celu:
— uwzglÚdnianie jego sytuacji psychospoïecznej
i ustalanie z chorym sposobu leczenia, którego realizacja, zdaniem pacjenta, jest realna w jego aktualnej sytuacji ĝyciowej (co ma istotne znaczenie
w ustalaniu optymalnej i jednoczeĂnie realistycznej
strategii terapii):
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— rozwijanie motywacji do optymalnego postÚpowania;
— unikanie straszenia pacjenta konsekwencjami nieprawidïowego wypeïniania zaleceñ lekarskich, co w wiÚkszoĂci przypadków jest nieskuteczne i szkodliwe;
— stosowanie optymalnego sposobu prowadzenia
edukacji opartego na psychologicznej diagnozie.
3. Ocena stanu psychicznego (diagnoza psychologiczna)
w praktyce lekarskiej chorego na cukrzycÚ obejmuje:
I. SytuacjÚ spoïecznÈ i psychologicznÈ (ĝyciowÈ).
II. JakoĂÊ ĝycia chorego.
III. Postawy, przekonania i zmartwienia oraz obowiÈzki
zwiÈzane z cukrzycÈ (nieuzasadnione obawy i zmartwienia mogÈ osïabiaÊ zdolnoĂÊ radzenia sobie
z chorobÈ). Zadaj nastÚpujÈce pytania:
W jakim stopniu martwi siÚ Pan/Pani o przyszïoĂÊ
i moĝliwoĂÊ rozwoju powaĝnych powikïañ: (0)
nie jest to problem; (1) jest to niewielki problem;
(2) jest to umiarkowany problem; (3) jest to doĂÊ
powaĝny problem; (4) jest to powaĝny problem.
Trzy punkty lub wiÚcej oznaczajÈ znaczne ryzyko
rozwoju problemów psychospoïecznych.
IV. Poczucie wpïywu na przebieg choroby (brak odpowiedniego poczucia wpïywu na przebieg cukrzycy powoduje stosowanie stylów radzenia sobie ze
stresem zwiÈzanym z chorobÈ, które charakteryzuje
unikanie myĂlenia o chorobie i/lub redukowanie
emocji wywoïanych faktem choroby).
V. OcenÚ stylu radzenia sobie z chorobÈ (obserwuje siÚ
zmniejszenie tendencji do poszukiwania optymalnej
strategii radzenia sobie z chorobÈ oraz stylu zorientowanego na rozwiÈzanie problemów wywoïanych
chorobÈ).
VI. OcenÚ objawów depresyjnych (depresja czÚsto
wspóïwystÚpuje z cukrzycÈ i istotnie zwiÚksza ryzyka rozwoju powikïañ cukrzycy):
A. Zastosuj dostÚpne bezpïatnie w internecie narzÚdzia do diagnozy przesiewowej depresji: Wskaěnik
Samopoczucia (Well-being index WHO-5, www.
who-5.org) — wynik < 13 stanowi wskazanie do
badania w kierunku depresji, a wynik d 7 oznacza
duĝe ryzyko depresji) lub Kwestionariusz Zdrowia
Pacjenta 9 (Patient Health Questionnaire, PHQ-9,
www.phqscreeners.com/overview.aspx) — wynik
< 5 punktów oznacza normÚ, 5–9 punktów lekkÈ depresjÚ, 10–14 punktów depresjÚ o Ărednim
nasileniu, 15–19 punktów Ărednio ciÚĝkÈ depresjÚ, a 20–27 punktów ciÚĝkÈ depresjÚ. W polskim
tïumaczeniu wynik > 12 wskazuje na duĝe ryzyko
epizodu depresji (czuïoĂÊ 82%, specyğcznoĂÊ 89%)
lub
B. Zadaj dwa pytania:
Czy w ciÈgu ostatniego miesiÈca czÚsto dokuczaïo
Panu/Pani przygnÚbienie lub poczucie beznadziejnoĂci?

Czy w ciÈgu ostatniego miesiÈca czÚsto dokuczaïa
Panu/Pani utrata zainteresowañ wykonywaniem róĝnych
czynnoĂci lub utrata odczuwania przyjemnoĂci z ich wykonywania?
Pozytywna odpowiedě na jedno z pytañ ma czuïoĂÊ
97% i swoistoĂÊ 67% w rozpoznawaniu depresji. W takim przypadku naleĝy skierowaÊ chorego na konsultacjÚ
psychiatrycznÈ.
VII. OcenÚ objawów lÚkowych, uzaleĝnienia, zaburzeñ
odĝywiania siÚ, osïabienia poziomu procesów poznawczych (mogÈ one znacznie utrudniaÊ adaptacjÚ do cukrzycy).
4. Interwencje psychologiczne u chorego na cukrzycÚ
obejmujÈ:
— rozwijanie poczucia wpïywu na przebieg choroby
poprzez:
• dostarczanie zrozumiaïych dla pacjenta informacji na temat choroby i jej leczenia,
• wspólne formuïowanie celów i planów terapeutycznych, które sÈ, jego zdaniem, realistyczne,
• stopniowe dochodzenie do optymalnego poziomu stosowania siÚ do zaleceñ (strategia maïych
kroków),
• oferowanie moĝliwoĂci pomocy w przypadku
niepowodzeñ w realizacji ustalonych wczeĂniej
planów (aby chory wiedziaï, ĝe lekarz pomoĝe
mu ustaliÊ przyczynÚ niepowodzenia i nie bÚdzie
miaï do niego negatywnego stosunku);
— ksztaïtowanie i utrzymanie stylu radzenia sobie
z cukrzycÈ zorientowanego na rozwiÈzanie problemów zwiÈzanych z chorobÈ.
5. WystÚpowanie klinicznie nasilonej depresji (epizod depresji, dystymia) oraz innych zaburzeñ psychicznych
wymaga konsultacji psychiatrycznej. W przypadku
zaburzeñ adaptacyjnych, zwiÈzanych z przystosowaniem siÚ do choroby, interwencje psychoterapeutyczne
mogÈ byÊ podjÚte przez lekarza pierwszego kontaktu
lub specjalistÚ. W trudniejszych przypadkach potrzebna jest pomoc psychologa klinicznego.
6. Praca zespoïowa
Istotnym warunkiem skutecznoĂci terapii jest spójna
postawa caïego zespoïu terapeutycznego. NiezbÚdne jest
skuteczne komunikowanie siÚ czïonków zespoïu. W poradniach diabetologicznych psycholog jest niezbÚdnym
czïonkiem specjalistycznego zespoïu leczÈcego.
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8. Edukacja terapeutyczna
Opracowano we wspóïpracy z mgr AlicjÈ Szewczyk, konsultantem krajowym w dziedzinie pielÚgniarstwa diabetologicznego

•
•

•

•
•
•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Edukacja jest podstawÈ skutecznej opieki nad chorymi na cukrzycÚ oraz skutecznej prewencji cukrzycy. [A]
Wszystkie osoby z cukrzycÈ i ich opiekunowie powinni uczestniczyÊ w edukacji diabetologicznej w celu pozyskania
wiedzy i umiejÚtnoĂci z zakresu samoopieki w cukrzycy oraz wsparcia we wdroĝeniu i utrzymywaniu ciÈgïej samokontroli. [B]
Podstawowymi zadaniami edukacji diabetologicznej sÈ skuteczna samoopieka, poprawa wyrównania metabolicznego
oraz jakoĂci ĝycia, a takĝe wsparcie dla pacjenta z cukrzycÈ/jego opiekunów. SkutecznoĂÊ edukacji indywidualnej i zespoïowej oraz jej programy podlegajÈ systematycznemu monitorowaniu, ocenie i metodycznemu doskonaleniu. [C]
Edukacja diabetologiczna jest skupiona na pacjencie, na jego indywidualnych potrzebach. [B]
Wspólne i jednolite stanowisko diabetologicznego zespoïu wielospecjalistycznego wpïywa korzystnie na kontrolÚ
metabolicznÈ i aspekt psychologiczny leczenia. [B]
Wszyscy pacjenci z cukrzycÈ i ich opiekunowie majÈ zapewniony dostÚp do zinstytucjonalizowanej edukacji. [B]

I. Zalecenia ogólne
1. Edukacja obejmuje osoby o zwiÚkszonym ryzyku cukrzycy, ze stanem przedcukrzycowym oraz leczone z powodu cukrzycy, a takĝe ich opiekunów i czïonków rodziny. Edukacja jest staïym, integralnym i niezbÚdnym
skïadnikiem postÚpowania terapeutycznego w cukrzycy w trakcie kaĝdej wizyty lekarskiej. Powinna byÊ
realizowana w ustrukturyzowany sposób, obejmujÈc
edukacjÚ w okresie rozpoczynania terapii, a nastÚpnie reedukacjÚ, na podstawie systematycznej oceny
potrzeb szkoleniowych pacjenta bÈdě na jego proĂbÚ
z uwzglÚdnieniem postÚpów diabetologii i ulepszeñ
organizacyjno-spoïecznych.
2. Program edukacji pacjenta powinien byÊ tworzony
przy udziale chorego i zespoïu terapeutycznego (lekarz, pielÚgniarka, edukator ds. diabetologii, dietetyk,
psycholog) oraz pozostawaÊ w Ăcisïym zwiÈzku i koordynacji z zalecanym sposobem leczenia cukrzycy. Pacjent, realizujÈc samoopiekÚ, jest aktywnym czïonkiem
zespoïu terapeutycznego.
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3. Celem edukacji pacjenta jest wspieranie go w samodzielnym postÚpowaniu z cukrzycÈ (self-management
training) oraz w modyğkacji stylu ĝycia, ze wzglÚdu na
zalecany sposób odĝywiania oraz aktywnoĂÊ ğzycznÈ.
W cukrzycy typu 2 szczególne znaczenie ma edukacja
skierowana na zwalczanie otyïoĂci. Podstawowym celem jest unikanie ostrych powikïañ cukrzycy: hipoglikemii i hiperglikemii.
4. Udokumentowano skutecznoĂÊ programów samodzielnego postÚpowania. Aktywnie angaĝujÈ one uczestników w proces uczenia, dostosowujÈc treĂÊ i formÚ
do indywidualnej sytuacji i osobistych doĂwiadczeñ
uczestników szkolenia oraz motywujÈ ich do stawiania
sobie osobistych celów behawioralnych dotyczÈcych
leczenia, ustalanych w porozumieniu z lekarzem.
II. Zalecenia szczegóïowe
1. Zalecane sÈ strategie zintegrowania terapeutycznego
i samoopiekuñczego postÚpowania w cukrzycy z codziennym prozdrowotnym sposobem ĝycia. Celem jest
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2.

3.

4.

5.

6.

wzmacnianie zdolnoĂci samostanowienia (empowerment) pacjentów i polegajÈ na pomaganiu im w odkryciu oraz w stosowaniu ich wrodzonych i nabytych
zdolnoĂci do bycia odpowiedzialnymi za wïasne ĝycie.
Zalecane jest równolegïe prowadzenie zindywidualizowanej edukacji oraz realizowanie grupowych programów edukacyjnych (grupy 6–10-osobowe). EdukacjÚ
powinny prowadziÊ odpowiednio przeszkolone osoby (lekarze, edukatorzy diabetologiczni, pielÚgniarki,
dietetycy). W edukacji powinni braÊ równieĝ udziaï
czïonkowie zespoïu terapeutycznego, reprezentujÈcy róĝne zawody medyczne. Potrzebne sÈ programy
edukacyjne dla osób, u których stwierdzono cukrzycÚ,
oraz reedukacyjne dla pacjentów chorujÈcych od dïuĝszego czasu. Konieczne jest proponowanie edukacji
rodzinom i opiekunom szczególnie dzieci oraz osób
w podeszïym wieku chorych na cukrzycÚ, a takĝe ich
kuratorom.
W edukacji naleĝy wykorzystywaÊ wspóïczesne metody
pedagogiki dla mïodzieĝy lub osób starszych. Zaleca
siÚ stosowanie komunikacji elektronicznej, teleedukacji,
z wykorzystaniem wiarygodnych stron internetowych,
aplikacji mobilnych. Do zalet internetowej/mobilnej
metody edukacji terapeutycznej w cukrzycy moĝna zaliczyÊ: ïatwÈ dostÚpnoĂÊ, praktycznÈ, indywidualnÈ interaktywnoĂÊ, dowolny terminarz. Metoda internetowa
ma jednak takĝe wady, jak na przykïad brak osobistego
kontaktu z edukatorem oraz innymi osobami z cukrzycÈ w edukowanej grupie. Obecnie ten sposób moĝe
byÊ jedynie metodÈ uzupeïniajÈcÈ i dorywczÈ. Tematyka, metody i charakter odbiorców edukacji wymagajÈ
szczególnej klarownoĂci nauczania.
PodstawÚ programów edukacji stanowi ustalenie indywidualnych celów postÚpowania w cukrzycy i indywidualnego celu glikemii, z uwzglÚdnieniem trudnoĂci
i problemów specyğcznych dla danej osoby lub grupy
pacjentów. Program edukacji powinien zwiÚkszaÊ motywacjÚ pacjenta do stosowania zaleceñ terapeutycznych, poniewaĝ sama wiedza nie jest wystarczajÈca do
optymalnego postÚpowania w cukrzycy.
EdukacjÚ diabetologicznÈ dzieci i mïodzieĝy naleĝy dostosowaÊ do ich moĝliwoĂci intelektualnych oraz wieku
i potrzeb.
Edukacja terapeutyczna powinna byÊ oferowana
wszystkim osobom w starszym wieku. Cele, metody
i naukÚ umiejÚtnoĂci naleĝy przystosowaÊ do sprawnoĂci intelektualnej i ğzycznej osób starszych (osoby
samodzielne, osoby czynnoĂciowo zaleĝne od opiekunów, osoby u schyïku ĝycia). EdukacjÚ naleĝy zawsze skierowaÊ takĝe do opiekunów pacjenta. Plan
monitorowania glikemii ustala siÚ na poziomie minimalnym. Podstawowymi celami edukacji starszego
pacjenta i jego rodziny sÈ: zmniejszenie ryzyka ostrych
powikïañ cukrzycy: hipoglikemii i nadmiernej hipergli-

kemii oraz ryzyka nieketonowej ĂpiÈczki cukrzycowej
w codziennej opiece geriatrycznej.
III. Ramowy program edukacyjny powinien zawieraÊ:
1. Wsparcie dotyczÈce zaakceptowania choroby, wzmacniania adekwatnej motywacji do leczenia, wzmacniania zdolnoĂci samostanowienia (empowerment).
2. Ustalanie i ocenianie indywidualnych celów terapeutycznych uwzglÚdniajÈcych przebieg choroby, rokowanie, zalecone leczenie oraz personalnÈ i spoïecznÈ
sytuacjÚ ĝyciowÈ pacjenta.
3. Podstawowe wiadomoĂci na temat choroby i jej leczenia (przyczyny, kliniczna charakterystyka, przebieg i rokowanie, dziaïanie leków hipoglikemizujÈcych, proğle
dziaïania insulin, dostosowywanie dawek insuliny).
4. NaukÚ technik samodzielnego, systematycznego mierzenia (self-monitoring) stÚĝenia glukozy we krwi,
oznaczenie stÚĝenia ciaï ketonowych, pomiar ciĂnienia
tÚtniczego itp. oraz postÚpowania w sytuacjach nagïych.
5. NaukÚ technik podskórnego podawania insuliny i innych leków, miejsca podawania, dïugoĂÊ igieï, czynniki
wpïywajÈce na absorpcje, zapobieganie powikïaniom
poiniekcyjnym).
6. Dla pacjentów leczonych za pomocÈ osobistej pompy
insulinowej: zalety i wady oraz wskazania i przeciwskazania do terapii pompowej, zasady programowania i modyğkacji wlewu podstawowego, korzystanie
z czasowej zmiany wlewu podstawowego, stosowanie
bolusów prostych, przedïuĝonych i zïoĝonych, korzystanie z funkcji kalkulatora bolusa i aktywnej insuliny,
schematy zakïadania zestawów infuzyjnych (zasady
doboru i miejsca wkïucia), postÚpowanie w razie awarii osobistej pompy insulinowej — zasady powrotu do
terapii wstrzykiwaczami (pen) oraz w przypadku poczÈtkowych objawów kwasicy ketonowej, odïÈczenia
pompy insulinowej w szczególnych sytuacjach (np.
sport), techniczna obsïuga pompy insulinowej, odczyt pamiÚci pompy i jego interpretacja, obliczanie
wymienników wÚglowodanowych i biaïkowo-tïuszczowych, zbilansowanie skïadu jakoĂciowego posiïku,
prowadzenie elektronicznego dzienniczka samokontroli (chmura, aplikacja na smartfon).
7. Informacje dotyczÈce prawidïowego stosowania
niezaleĝnych i zintegrowanych z pompÈ insulinowÈ
systemów ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM,
continuous glucose monitoring) — retrospektywnych
i w czasie rzeczywistym, wykorzystania ich funkcji,
ustawienia alarmów dla wartoĂci hipo- i hiperglikemii,
dynamiki zmian trendów oraz interpretacji wyników
CGM dla prowadzonej terapii.
8. WiadomoĂci dotyczÈce rozpoznawania i leczenia powikïañ ostrych (hipoglikemia, hiperglikemia, infekcje,
zawaï serca, udar mózgu itp.) oraz przewlekïych (ne-
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fropatia/choroby nerek, retinopatia, neuropatia, zaburzenia erekcji, stopa cukrzycowa), a takĝe czynników
ich ryzyka (hiperlipidemia, nadciĂnienie, palenie tytoniu itp.) oraz sposobów zapobiegania powikïaniom
i chorobom zwiÈzanym z cukrzycÈ.
9. Zasady zdrowego odĝywiania siÚ i jego roli w leczeniu (praktyczne informacje dotyczÈce zawartoĂci wÚglowodanów w pokarmach, wartoĂci energetycznej
i kompozycji posiïków, tworzenie planu ĝywienia, który
uwzglÚdnia indywidualne nawyki, potrzeby i strategie
terapeutyczne itp.).
10. WiadomoĂci o wpïywie Êwiczeñ ğzycznych na regulacjÚ stÚĝenia glukozy we krwi (hipo-, hiperglikemia itp.).
11. Nauka postÚpowania w sytuacjach szczególnych (podróĝ, antykoncepcja, ciÈĝa, choroba, ryzykowne zachowania).
12. Prawa socjalne osób chorych na cukrzycÚ (praca, prawo jazdy, pomoc socjalna, ubezpieczenie itp.).
13. Zasady korzystania z opieki zdrowotnej (czÚstoĂÊ wizyt, badañ kontrolnych, przejĂcie z pediatrycznej opieki
diabetologicznej pod opiekÚ dla dorosïych), optymalne
stosowanie siÚ do zaleceñ lekarskich.
14. Omówienie znaczenia problemów psychologicznych
w postÚpowaniu z cukrzycÈ i moĝliwoĂci opieki specjalistycznej.
IV. Zalecenia organizacyjne
1. Edukacja wstÚpna chorego na cukrzycÚ leczonego dietÈ lub dietÈ i doustnymi lekami hipoglikemizujÈcymi
powinna trwaÊ co najmniej 5 godzin, natomiast pacjenta leczonego insulinÈ — okoïo 9 godzin, a chorego
leczonego za pomocÈ osobistej pompy insulinowej
— 9–15 godzin, w warunkach ambulatoryjnych lub
szpitalnych, w zaleĝnoĂci od sytuacji, w jakiej znajduje
siÚ pacjent, i moĝliwoĂci placówki sprawujÈcej opiekÚ. Kaĝdy chory winien jak najwczeĂniej rozpoczÈÊ
edukacjÚ diabetologicznÈ po rozpoznaniu choroby
i nastÚpnie jÈ kontynuowaÊ, przeznaczajÈc ïÈcznie na
ten cel 5–9 godzin dla chorych na cukrzycÚ typu 2,
w przypadkach cukrzycy typu 1 — co najmniej 7–14
godzin. W nastÚpnych latach czas przeznaczony na
reedukacjÚ musi byÊ uzaleĝniony od zasobu wiedzy,
którÈ przyswoiï pacjent, od liczby popeïnianych przez
niego bïÚdów, a takĝe od rodzaju pojawiajÈcych siÚ
ewentualnie powikïañ czy chorób towarzyszÈcych.
2. Do celów praktycznych wskazane moĝe byÊ zorganizowanie „szkoïy edukacji cukrzycowej”.
3. Edukacja prowadzona przez lekarzy, pielÚgniarki,
edukatorów diabetologicznych i dietetyków powinna byÊ realizowana równolegle do farmakologicznego postÚpowania terapeutycznego z uwzglÚdnieniem
wymienionych powyĝej ram czasowych, co wymaga
oddzielnego ğnansowania w ramach odrÚbnie zdeğniowanego i kontraktowanego Ăwiadczenia.
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4. Kaĝdy program edukacji powinien uwzglÚdniaÊ zasadÚ
profesjonalnej komunikacji zespoïu terapeutycznego
z pacjentem. Jej celem jest uzyskanie zaufania, empatii i motywacji do Ăcisïego stosowania siÚ do zaleceñ
medycznych.
V. Standardy oĂrodka prowadzÈcego edukacjÚ
1. Zapewnienie pomieszczenia edukacyjnego i wyposaĝenie stanowiska pracy w zasoby rzeczowe, niezbÚdne
do prowadzenia edukacji na poziomie umoĝliwiajÈcym
osiÈgniecie celów i efektów edukacji diabetologicznej.
2. Prowadzenie dokumentacji procesu edukacji obejmujÈcej: ramowy program szkolenia oraz szkolenia przeprowadzone u kaĝdego pacjenta, osobÚ koordynujÈcÈ
edukacjÚ w oĂrodku i zakresy obowiÈzków poszczególnych pracowników w tych oddziaïywaniach, a takĝe indywidualne karty edukacji pacjenta. Okresowe
sprawdzenie wiedzy pacjenta (feed-back).
3. Prowadzenie okresowej (co najmniej raz w roku) oceny
samodzielnego postÚpowania z cukrzycÈ przez pacjenta.
4. Zapewnienie pacjentom moĝliwoĂci okresowej (co najmniej raz w roku) oceny jakoĂci edukacji prowadzonej
w tym oĂrodku.
5. Doskonalenie umiejÚtnoĂci osób zajmujÈcych siÚ edukacjÈ (udziaï w szkoleniach, uaktualnianie wiedzy).
6. UwzglÚdnianie oceny jakoĂci edukacji przez pacjentów
i ich opiekunów.
7. OkreĂlenie sposobu konsultowania decyzji edukacyjnych w zespole terapeutycznym i zapewnienie staïego
przepïywu informacji o celach terapeutycznych i postÚpach edukacji.
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9. Ogólne zasady postÚpowania u chorych na cukrzycÚ typu 1
Najwaĝniejsze rekomendacje
Zalecanym modelem leczenia jest intensywna funkcjonalna insulinoterapia przy zastosowaniu wielokrotnych, podskórnych dawek insuliny lub ciÈgïego podskórnego wlewu insuliny (CSII) prowadzonego za pomocÈ osobistej pompy
insulinowej. [A]
• Kluczowym elementem terapii cukrzycy typu 1 jest zdobycie przez pacjenta umiejÚtnoĂci modyğkowania dawek
insuliny w zaleĝnoĂci od zawartoĂci wÚglowodanów w posiïkach, wyjĂciowej glikemii, planowanej aktywnoĂci ğzycznej. Dla optymalizacji dawkowania insuliny waĝna jest takĝe znajomoĂÊ wpïywu biaïek i tïuszczów na glikemiÚ. [E]
• U chorych na cukrzycÚ typu 1 preferowane jest stosowanie analogów insuliny ze wzglÚdu na mniejsze ryzyko hipoglikemii i wiÚkszy komfort ĝycia. [A]
• U pacjentów stosujÈcych systemy ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM) lub systemy do skanowania (FGM) jednym
z podstawowych parametrów oceny wyrównania cukrzycy powinien byÊ czas spÚdzony w glikemii docelowej (time
in range), optymalnie ponad 70%. [E]

•

Leczenie cukrzycy typu 1
— Chorzy z cukrzycÈ typu 1 bezwzglÚdnie wymagajÈ
leczenia insulinÈ. Nawet w okresie remisji choroby
insulinoterapia powinna byÊ utrzymywana.
— Zalecanym modelem leczenia jest intensywna funkcjonalna insulinoterapia przy zastosowaniu wielokrotnych, podskórnych dawek insuliny lub ciÈgïego
podskórnego wlewu insuliny prowadzonego za
pomocÈ osobistej pompy insulinowej (CSII, continuous subcutaneous insulin infusion). Warunkiem
skutecznego leczenia jest prawidïowo prowadzona edukacja (wg zasad podanych w rozdziale 8),
umoĝliwiajÈca choremu samodzielnÈ modyğkacjÚ
dawek insuliny na podstawie systematycznie prowadzonej samokontroli stÚĝenia glukozy we krwi
z uĝyciem glukometru lub innych urzÈdzeñ zarejestrowanych do tego celu (zgodnie z zasadami
podanymi w rozdziale 3). U chorych na cukrzycÚ
typu 1 preferowane jest stosowanie analogów insuliny ze wzglÚdu na mniejsze ryzyko hipoglikemii
i wiÚkszy komfort ĝycia.
— W insulinoterapii cukrzycy typu 1 waĝna jest optymalizacja dawki insuliny. Dïugotrwaïe stosowanie
ponad ğzjologicznych iloĂci insuliny bez diagnostyki
przyczyn wysokiego zapotrzebowania na ten hormon i próby dziaïania przyczynowego — poza uza-

sadnionymi przypadkami (dodatkowa choroba, leki
zwiÚkszajÈce zapotrzebowanie na insulinÚ, stres)
— moĝe prowadziÊ do niekorzystnych nastÚpstw
metabolicznych, a takĝe nadmiernego przyrostu
masy ciaïa.
— Kluczowym elementem terapii cukrzycy typu 1 jest
zdobycie przez pacjenta umiejÚtnoĂci modyğkowania dawek insuliny w zaleĝnoĂci od zawartoĂci wÚglowodanów w posiïkach, wyjĂciowej glikemii, planowanej aktywnoĂci ğzycznej. W celu optymalizacji
dawkowania insuliny waĝna jest takĝe znajomoĂÊ
wpïywu biaïek i tïuszczów na glikemiÚ.
— Stosowanie systemów ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM, continuous glucose monitoring) moĝe
uïatwiÊ optymalizacjÚ wyrównania metabolicznego, szczególnie u pacjentów z czÚstymi epizodami hipoglikemii, hipoglikemiÈ nocnÈ, hipoglikemiÈ
ciÚĝkÈ czy duĝymi dobowymi wahaniami glikemii.
Szczególnie efektywne moĝe byÊ poïÈczenie technologii CSII i CGM w urzÈdzeniach automatycznie
wstrzymujÈcych podaĝ insuliny przy hipoglikemii
lub w stanie zagroĝenia hipoglikemiÈ oraz w hybrydowych pompach osobistych zamkniÚtej pÚtli insulinowej (HCL, hybrid closed loop), które do
pewnego stopnia autonomicznie normalizujÈ takĝe
hiperglikemiÚ.
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— UrzÈdzeniami pracujÈcymi na podobnej zasadzie jak
HCL sÈ pompy oparte na otwartych aplikacjach APS
(artiğcial pancreas system), zwane pompami DIY
(do it yourself). O ile wielu pacjentów moĝe dziÚki
takim systemom istotnie poprawiÊ kontrolÚ metabolicznÈ, naleĝy podkreĂliÊ, iĝ nie sÈ to systemy
certyğkowane, a ich stosowanie i ryzyko z nim zwiÈzane pozostaje w odpowiedzialnoĂci pacjenta.
— RedukcjÚ ryzyka hipoglikemii oraz poprawÚ komfortu ĝycia pacjenta moĝna osiÈgnÈÊ takĝe poprzez
stosowanie systemów skanujÈcych (FGM, Ġash glucose monitoring).
— Waĝnym narzÚdziem optymalizacji kontroli cukrzycy jest telemedycyna.
— Lekami, które w skojarzeniu z insulinoterapiÈ mogÈ
prowadziÊ do poprawy kontroli glikemii i redukcji
masy ciaïa w cukrzycy typu 1, sÈ inhibitory SGLT-2.
Naleĝy jednak podkreĂliÊ, iĝ tylko niektóre leki z tej
grupy zostaïy dotychczas zarejestrowane do leczenia wspomagajÈcego cukrzycy typu 1. Ich stosowanie moĝe wiÈzaÊ siÚ z ryzykiem normoglikemicznej
kwasicy ketonowej, zwïaszcza przy znaczÈcej redukcji dobowej dawki insuliny.

Organizacja opieki nad chorym na cukrzycÚ typu 1
— Od samego poczÈtku rozpoznania cukrzycy typu 1
i w czasie jej dalszego przebiegu osoba chora powinna znajdowaÊ siÚ pod opiekÈ specjalisty diabetologa. Taki sposób postÚpowania zapewnia ciÈgïÈ
wspóïpracÚ z zespoïem edukacyjnym (wg zasad
podanych w rozdziale 5) oraz dostÚp do niezbÚdnych konsultacji.
— Przypadki nowego zachorowania na cukrzycÚ typu 1,
a takĝe trudne do prowadzenia ostre powikïania
cukrzycy wymagajÈ hospitalizacji w jednostce referencyjnej.

Cele leczenia cukrzycy typu 1
Celem leczenia cukrzycy typu 1 jest dobra kontrola
metaboliczna z utrzymywaniem w granicach moĝliwie bliskich normie stÚĝenia glukozy we krwi. Podstawowym celem terapeutycznym jest osiÈgniÚcie wartoĂci HbA1c < 7%.
DÈĝenie do niĝszych wartoĂci HbA1c ( d 6,5%) jest uzasadnione, o ile nie wiÈĝe siÚ to ze zwiÚkszeniem ryzyka niedocukrzeñ czy pogorszeniem jakoĂci ĝycia pacjenta.
Tylko taki sposób postÚpowania juĝ od poczÈtku zachorowania moĝe zapobiec wystÚpowaniu ostrych i przewlekïych powikïañ oraz umoĝliwiÊ prowadzenie normalnego,
aktywnego ĝycia rodzinnego, zawodowego i spoïecznego.
U pacjentów systematycznie stosujÈcych CGM/FGM
podstawowym celem terapeutycznym jest uzyskanie wysokiego (ponad 70%) odsetka czasu spÚdzonego w celu
terapeutycznym rozumianym jako wartoĂci glikemii zawierajÈce siÚ w przedziale 70–180 mg/dl. Naleĝy podkreĂliÊ,
iĝ jednym z priorytetów leczenia powinno byÊ unikanie hi-
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poglikemii (dopuszczalny czas spÚdzony przy wartoĂciach
niĝszych niĝ 70 i 54 mg/dl, to odpowiednio maksymalnie
4 i 1% czasu). Parametry docelowe glikemii dla pacjentów
stosujÈcych CGM/FGM podsumowuje tabela 4.2 w rozdziale 4 niniejszych zaleceñ.

Wczesne rozpoznawanie przewlekïych powikïañ
cukrzycy
— Wczesne rozpoznanie powikïañ cukrzycy umoĝliwiajÈ badania przesiewowe w kierunku nefropatii, retinopatii i neuropatii cukrzycowej. Zasady ich
prowadzenia u osób z cukrzycÈ typu 1 omówiono
w rozdziaïach 18, 19 i 20.
— U chorych z cukrzycÈ typu 1 i dïugim okresem jej
trwania wczeĂniej niĝ w populacji osób zdrowych
moĝe ujawniÊ siÚ choroba duĝych naczyñ (makroangiopatia cukrzycowa) przebiegajÈca w postaci choroby niedokrwiennej serca, choroby naczyñ mózgowych
lub choroby tÚtnic koñczyn dolnych. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca
omówiono w rozdziale 16, natomiast postÚpowanie
w udarze mózgu i w ostrym zespole wieñcowym sÈ
zgodne z przedstawionymi w rozdziaïach 17 i 16.1.

Rozpoznawanie i leczenie ostrych powikïañ
— Prawidïowo wyedukowany chory na cukrzycÚ typu
1 musi znaÊ zasady postÚpowania w stanach ostrej,
umiarkowanej i ïagodnej hiper- i hipoglikemii oraz
powinien poradziÊ sobie samodzielnie w tej sytuacji.
CiÚĝsze stany wymagajÈ pomocy lekarskiej, zgodnej
z zasadami przedstawionymi w rozdziaïach 14 i 15.

Sytuacje szczególne u osób z cukrzycÈ typu 1
— Chory na cukrzycÚ typu 1, dobrze wyrównany metabolicznie, leczony metodÈ intensywnej insulinoterapii moĝe byÊ operowany w systemie „jednego
dnia” (maïe zabiegi operacyjne). Pozostaïe zasady
postÚpowania okoïooperacyjnego u osób z cukrzycÈ typu 1 zostaïy przedstawione w rozdziale 25.
— Cukrzycy typu 1 czÚĂciej niĝ w populacji ogólnej
towarzyszÈ endokrynopatie, a zwïaszcza choroby
autoimmunologiczne tarczycy (choroba Hashimoto,
choroba Gravesa-Basedowa) i kory nadnerczy (choroba Addisona), a takĝe celiakia, niedokrwistoĂÊ
z niedoboru witaminy B12 (Addisona-Biermera)
oraz kolagenozy. Ich wspóïistnienie moĝe znacznie
pogorszyÊ przebieg cukrzycy typu 1. WystÈpienie
chorób wikïajÈcych przebieg metaboliczny cukrzycy
wymaga hospitalizacji na oddziale specjalistycznym.
— U osoby z cukrzycÈ typu 1 moĝe wystÚpowaÊ otyïoĂÊ z towarzyszÈcymi wykïadnikami insulinoopornoĂci. ZwiÚksza siÚ wówczas dobowe zapotrzebowanie na insulinÚ i pogarsza kontrola metaboliczna.
Rozpoznanie i postÚpowanie w takiej sytuacji wymaga diagnostyki i leczenia specjalistycznego.
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— NarastajÈcym problemem wĂród mïodych osób
chorych na cukrzycÚ typu 1 sÈ zaburzenia odĝywiania o charakterze bulimii lub anoreksji. Rozpoznanie
i leczenie takich stanów wymaga specjalistycznego
leczenia psychiatrycznego, przy Ăcisïej wspóïpracy
diabetologa.
Dobrze wyedukowana osoba z cukrzycÈ typu 1, leczona
metodÈ intensywnej insulinoterapii i prawidïowo wyrównana
metabolicznie, zdolna jest do podejmowania tej samej aktywnoĂci ğzycznej i do osiÈgania podobnych celów zawodowych jak osoby bez cukrzycy bÚdÈce w zbliĝonym wieku.
PI¥MIENNICTWO
1. Anderson S.M., Buckingham B.A., Breton M.D. i wsp. Hybrid
Closed-Loop Control Is Safe and Effective for People with Type 1
Diabetes Who Are at Moderate to High Risk for Hypoglycemia.
Diabetes Technol. Ther. 2019; 21 (6): 356–363.
2. Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M. i wsp. Clinical Targets for
Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range.
Diabetes Care 2019; 42 (8): 1593–1160.
3. Bell K.J., Barclay A.W., Petocz P., Colagiuri S., Brand-Miller J.C. Efğcacy of carbohydrate counting in type 1 diabetes: a systematic review
and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014; 2: 133–140.
4. Bergenstal R.M., Klonoff D.C., Garg S.K. i wsp.; ASPIRE In-Home
Study Group. Threshold-based insulin-pump interruption for
reduction of hypoglycemia. N. Engl. J. Med. 2013; 369: 224–232.
5. Bolinder J., Antuna R., Geelhoed-Duijvestijn P. i wsp. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes:
a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet
2016; 388: 2254–2263.
6. Breton M.D., Patek S.D., Lv D., Schertz E. i wsp. Continuous
Glucose Monitoring and Insulin Informed Advisory System with
Automated Titration and Dosing of Insulin Reduces Glucose
Variability in Type 1 Diabetes Mellitus. Diabetes Technol. Ther.
2018; 20 (8): 531–540.

7. Cnop M, Klupa T, Tentolouris N et al. Europe has to step up its
efforts to produce innovative and safe diabetes technology.
Diabetologia 2017; 60 (12): 2532–2533.
8. Danne T., Cariou B., Banks P. i wsp. HbA1c and Hypoglycemia
Reductions at 24 and 52 Weeks With SotagliĠozin in Combination With Insulin in Adults With Type 1 Diabetes: The European
inTandem2 Study. Diabetes Care. 2018; 41 (9): 1981–1990.
9. Gawrecki A. Klupa T. Araszkiewicz A. Matejko B. i wsp. Utilization
of do-it-yourself artiğcial pancreas systems in the management of
patients with type 1 diabetes: a position statement of the Pump
School Education Initiative by Diabetes Poland. Pol. Arch. Intern.
Med. 2019; 129 (2): 141–142.
10. Knox E.C.L., Quirk H., Glazebrook C., Randell T., Blake H. Impact
of technology-based interventions for children and young
people with type 1 diabetes on key diabetes self-management
behaviours and prerequisites: a systematic review. BMC Endocr.
Disord. 2019; 19(1): 7.
11. Miller K.M., Beck R.W., Bergenstal R.M. i wsp.; T1D Exchange Clinic
Network. Evidence of a strong association between frequency of
self-monitoring of blood glucose and hemoglobin A1c levels in
T1D Exchange clinic registry participants. Diabetes Care 2013;
36: 2009–2014.
12. Riddell M.C., Gallen I.W., Smart C.E. i wsp. Exercise management
in type 1 diabetes: a consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5: 377–390.
13. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology
of Diabetes Interventions and Complications Research Group.
Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes
four years after a trial of intensive therapy. N. Engl. J. Med. 2000;
342: 381–388.
14. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group.
The effect of intensive treatment of diabetes on the development
and progression of long-term complications in insulin-dependent
diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 1993; 329: 977–986.
15. Tauschmann M., Hovorka R. Technology in the management of
type 1 diabetes mellitus — current status and future prospects.
Nat Rev Endocrinol. 2018; 14(8): 464–475.
16. Triolo T.M., Armstrong T.K., McFann K. i wsp. Additional autoimmune disease found in 33% of patients at type 1 diabetes onset.
Diabetes Care 2011; 34: 1211–1121.

10. Doustne leki przeciwcukrzycowe i agoniĂci receptora GLP-1
w terapii cukrzycy typu 2
Najwaĝniejsze rekomendacje
Metformina powinna byÊ lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczynaniu leczenia farmakologicznego w cukrzycy
typu 2, o ile nie jest przeciwwskazana lub ěle tolerowana. [A]
• Kiedy monoterapia w maksymalnych zalecanych lub tolerowanych dawkach staje siÚ niewystarczajÈca do osiÈgniÚcia
lub utrzymania docelowego stÚĝenia HbA1c, naleĝy dodaÊ drugi lek doustny, agonistÚ receptora GLP-1 lub insulinÚ
bazalnÈ. Decyzji tej nie naleĝy odwlekaÊ przez okres dïuĝszy niĝ 3–6 miesiÚcy. [A]
• Wybór kolejnych leków powinien mieÊ charakter zindywidualizowany i uwzglÚdniaÊ ich efekt sercowo-naczyniowy,
skutecznoĂÊ, objawy uboczne, wpïyw na masÚ ciaïa, ryzyko hipoglikemii, cenÚ oraz preferencje pacjenta. [E]
• U pacjentów z chorobÈ ukïadu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim po zawale serca, powinno siÚ rozwaĝyÊ w pierwszej kolejnoĂci zastosowanie preparatów o udowodnionym korzystnym wpïywie na ryzyko sercowo-naczyniowe. Oprócz metforminy efekt ten wykazano w przypadku niektórych inhibitorów SGLT2 i niektórych leków
z grupy agonistów receptora GLP-1. [A] Podobnie u pacjentów z przewlekïÈ chorobÈ nerek, ze wzglÚdu na wykazane
dziaïanie nefroprotekcyjne, naleĝy preferowaÊ wybór leków z obu tych grup, w pierwszym rzÚdzie Ġozyn, o ile nie
ma przeciwwskazañ do ich stosowania [A]. Wczesna terapia skojarzona metforminÈ i niektórymi Ġozynami i/lub ago•
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•

nistami receptora GLP-1 powinna byÊ rozwaĝana u kaĝdego pacjenta powyĝej celu terapeutycznego lub ze schorzeniami
towarzyszÈcymi — miaĝdĝycowÈ chorobÈ sercowo-naczyniowÈ, przewlekïÈ chorobÈ nerek lub niewydolnoĂciÈ serca
z upoĂledzonÈ frakcjÈ wyrzutowÈ. [A]
PostÚpujÈcy charakter cukrzycy typu 2 powoduje, ĝe terapia insulinÈ w stopniowo intensyğkowanych modelach jest
wskazana u wielu chorych na cukrzycÚ typu 2. [B]

Farmakologiczne obniĝenie hiperglikemii w wieloczynnikowym leczeniu cukrzycy typu 2 (oprócz leczenia nadciĂnienia, dyslipidemii, zmiany stylu ĝycia, leczenia przeciwpïytkowego itd.) ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu
i hamowaniu postÚpu przewlekïych powikïañ cukrzycy
(makro- i mikronaczyniowych).
I. Obniĝanie hiperglikemii odbywa siÚ poprzez korektÚ
mechanizmów patogenetycznych cukrzycy typu 2.
OdrÚbnym mechanizmem terapeutycznym leków
przeciwhiperglikemicznych jest dziaïanie glikozuryczne. Leczenie cukrzycy typu 2 musi byÊ progresywne i dostosowane etapami do postÚpujÈcego
charakteru schorzenia. Jeĝeli stosowana na danym
etapie terapia przestaje byÊ skuteczna, tzn. nie jest
osiÈgana docelowa dla danego pacjenta wartoĂÊ
HbA1c, naleĝy przejĂÊ po 3–6 miesiÈcach do kolejnego etapu.
II. Etapy leczenia cukrzycy typu 2
Etap 1. Monoterapia:
— modyğkacja stylu ĝycia (redukcja masy ciaïa, zwiÚkszenie aktywnoĂci ğzycznej do 30–45 min/d.),
zmniejszenie kalorycznoĂci posiïków w poïÈczeniu
z metforminÈ;
— aby zminimalizowaÊ ryzyko wystÈpienia objawów
niepoĝÈdanych metforminy, gïównie dotyczÈcych
dolegliwoĂci ze strony przewodu pokarmowego,
naleĝy jej stosowanie rozpoczynaÊ od maïych dawek, nastÚpnie stopniowo je zwiÚkszajÈc do maksymalnej tolerowanej dawki;
— w przypadku nietolerancji metforminy lub przeciwwskazañ do jej stosowania moĝliwe jest stosowanie
inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego
(SGLT-2) lub pochodnych sulfonylomocznika lub
leku inkretynowego (inhibitora DPP-4 lub agonisty receptora GLP-1) lub agonisty PPAR-J (pioglitazonu), lub inhibitorów D-glukozydazy (akarbozy);
w takiej sytuacji leki inkretynowe i inhibitory SGLT-2
powinny byÊ preferowane u osób z nasilonÈ otyïoĂciÈ lub duĝym ryzykiem zwiÈzanym z wystÚpowaniem niedocukrzeñ, a agonisty PPAR-J nie naleĝy
stosowaÊ u osób z niewydolnoĂciÈ serca;
— skutecznoĂÊ terapeutycznÈ wdroĝonego leczenia
doustnego moĝna oceniÊ dopiero po kilku tygodniach jej stosowania.
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Wczesna terapia skojarzona metforminÈ i Ġozynami
i/lub agonistami receptora GLP-1 powinna byÊ rozwaĝana
u kaĝdego pacjenta powyĝej celu terapeutycznego lub schorzeniami towarzyszÈcymi — miaĝdĝycowÈ chorobÈ sercowo-naczyniowÈ, przewlekïÈ chorobÈ nerek lub niewydolnoĂciÈ
serca z upoĂledzonÈ frakcjÚ wyrzutowÈ.
Etap 2. Terapia skojarzona lekami doustnymi lub agonistami receptora GLP-1:
— etap 2a: modyğkacja stylu ĝycia i doïÈczenie do
metforminy inhibitora SGLT-2 lub leku inkretynowego (inhibitora DPP-4 lub agonisty receptora
GLP-1), lub pochodnej sulfonylomocznika, lub agonisty PPAR-J. Wybór leku na tym etapie powinien
uwzglÚdniaÊ schorzenia towarzyszÈce, w pierwszym
rzÚdzie zdiagnozowanÈ chorobÚ ukïadu sercowo-naczyniowego oraz przewlekïÈ chorobÚ nerek,
a takĝe wspóïistnienie otyïoĂci, ryzyko hipoglikemii
oraz moĝliwoĂci ğnansowe pacjenta. U pacjentów
z chorobÈ ukïadu sercowo-naczyniowego powinno
siÚ rozwaĝyÊ w pierwszej kolejnoĂci zastosowanie
preparatów o udowodnionym korzystnym wpïywie
na ryzyko sercowo-naczyniowe. Efekt ten wykazano
w przypadku niektórych inhibitorów SGLT2 i niektórych leków z grupy agonistów receptora GLP-1.
U pacjentów z przewlekïÈ chorobÈ nerek, obejmujÈcÈ spadek ğltracji kïÚbuszkowej i/lub zwiÚkszonÈ
utratÚ biaïek w moczu, naleĝy preferowaÊ wybór
leków z obu tych grup, w pierwszym rzÚdzie Ġozyn, o ile nie ma przeciwskazañ do ich stosowania,
w nastÚpnej kolejnoĂci agonistów receptora GLP-1,
ze wzglÚdu na wykazane dziaïanie nefroprotekcyjne
obu tych klas leków. Inhibitory SGLT-2 sÈ teĝ preferowane przy wspóïistniejÈcej niewydolnoĂci serca.
Takĝe w przypadku wspóïistnienia otyïoĂci wskazane jest preferowanie leków z grupy agonistów
receptora GLP-1 lub inhibitorów SGLT-2. Przy duĝym
ryzyku hipoglikemii naleĝy rozwaĝyÊ te same grupy
leków oraz inhibitor DPP-4 lub agonistÚ PPAR-J. Przy
braku refundacji nowych leków przeciwhiperglikemicznych w Polsce grupami leków najïatwiej dostÚpnymi pod wzglÚdem ekonomicznym sÈ pochodne sulfonylomocznika i agonista PPAR-J, akarboza.
— etap 2b: modyğkacja stylu ĝycia i terapia trójlekowa z zastosowaniem metforminy (zawsze) i dwóch
innych leków o róĝnych mechanizmach dziaïania

Pochodne sulfonylomocznika

NiewydolnoĂÊ narzÈdów
(serca, mózgu, wÈtroby,
nerek*, oddechowa),
alkoholizm

NiewydolnoĂÊ serca,
wÈtroby, nerek

Choroby przewodu
pokarmowego

Zaburzenia jelitowe
(biegunki, gazy)

Sïaba

Hamowanie rozkïadu
wielocukrów w jelicie

Inhibitor D-glukozydazy

Inhibitory DPP-4

≠

Istotne nie wystÚpujÈ

≠

Neuropatia ĝoïÈdkowo-jelitowa NiewydolnoĂÊ wÈtroby

Tak#

Zaburzenia ĝoïÈdkowo-jelitowe
(nudnoĂci, wymioty)

ØØ

Ø

≠

Ølub

≠≠
Ø

¥rednia

Duĝa

ZwiÚkszenie wydzielania insuZwiÚkszenie stÚĝenia
liny zaleĝne od nasilenia hiperinsuliny wydzielanej
glikemii, hamowanie ïaknienia w zaleĝnoĂci od nasilenia
hiperglikemii

AgoniĂci receptora GLP-1

#
Udowodniony dla niektórych leków z klasy, zgodnie z bieĝÈco publikowanymi wynikami badañ randomizowanych
W przypadku empagliĠozyny i kanagliĠozyny nie stwierdzono róĝnic w badaniach CVOT miÚdzy dawkami odpowiednio 10 i 25 mg oraz 100 a 300 mg.

*Patrz tabela 18.3

Przeciwwskazania

Korzystny efekt
sercowo-naczyniowy

Hipoglikemia, przyrost
masy ciaïa

Zaburzenia ĝoïÈdkowo-jelitowe

≠

Dziaïania niepoĝÈdane

Ølub

Masa ciaïa
≠

Ø

Triglicerydy

Ryzyko hipoglikemii

≠

Cholesterol frakcji
HDL

≠≠

Ø

Ø

Insulina w osoczu

Duĝa

Duĝa

Zmniejszenie produkcji
ZwiÚkszenie wydzielania
glukozy w wÈtrobie. ZwiÚinsuliny
kszenie wraĝliwoĂci obwodowej na insulinÚ

Cholesterol frakcji
LDL

Siïa dziaïania
hipoglikemizujÈcego

Efekt/mechanizm

Metformina

Tabela 10.1. Wykaz leków stosowanych w terapii cukrzycy typu 2 (insulina — patrz rozdziaï 11)

NiewydolnoĂÊ serca,
wÈtroby, rak pÚcherza
moczowego

Retencja pïynów (obrzÚki),
przyrost masy ciaïa, wzrost
ryzyka zïamañ koĂci
dïugich

n

Ø

≠

Ø

Duĝa

ZwiÚkszenie wraĝliwoĂci
obwodowej na insulinÚ

Agonista PPAR-g

NiewydolnoĂÊ nerek

Tak#

Grzybicze zakaĝenia
narzÈdów pïciowych,
nasilone uczucie
pragnienia

Ø

≠

lub≠

Ø

Duĝa

Indukcja cukromoczu

Inhibitory SGLT-2
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Rycina 10.1. Praktyczny algorytm farmakoterapii cukrzycy typu 2. PSM — pochodna sulfonylomocznika, na kaĝdym etapie
leczenia zalecana jest modyğkacja stylu ĝycia

z nastÚpujÈcych grup: inhibitory SGLT2, agoniĂci receptora GLP-1, pochodne sulfonylomocznika, inhibitory D-glukozydazy (akarboza), inhibitory DPP-4,
agonista PPAR-J. Wybór leków na tym etapie opiera
siÚ na tych samych przesïankach, co na etapie 2a,
oraz na ogólnych zasadach kojarzenia leków przeciwhiperglikemicznych.
Moĝliwe jest takĝe doïÈczenie do metforminy insuliny
bazowej, czyli bezpoĂrednie przejĂcie z etapu 1 do etapu 3,
z pominiÚciem etapów 2a i 2b.
Etap 3. Modyğkacja stylu ĝycia i insulinoterapia prosta
[przede wszystkim z zastosowaniem insuliny bazowej
(insulina NPH, analog dïugodziaïajÈcy); róĝne modele
— patrz rozdz. 11] z ewentualnÈ kontynuacjÈ metforminy oraz innych leków doustnych lub agonisty
receptora GLP-1, zwïaszcza przy utrzymujÈcej siÚ nadwadze.
Etap 4. Modyğkacja stylu ĝycia i insulinoterapia zïoĝona z ewentualnÈ kontynuacjÈ metforminy oraz innych leków doustnych (gliptyny, pioglitazonu, Ġozyny,
akarbozy) lub agonisty receptora GLP-1, zwïaszcza
przy utrzymujÈcej siÚ nadmiernej masie ciaïa (patrz
rozdz. 11).
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III. Wykaz leków stosowanych w terapii cukrzycy typu 2
przedstawiono w tabeli 10.1. Przy doborze terapii
i kojarzeniu leków naleĝy takĝe kierowaÊ siÚ ich wpïywem na parametry pozaglikemiczne (ryzyko sercowo-naczyniowe, masÚ ciaïa, ryzyko hipoglikemii, gospodarkÚ lipidowÈ itp.), przestrzegajÈc zasady indywidualizacji leczenia (patrz rozdz. 4.I.3). Dane z duĝych
randomizowanych badañ klinicznych wskazujÈ na redukcjÚ ĂmiertelnoĂci caïkowitej i sercowo-naczyniowej
w wyniku zastosowania niektórych leków z grupy agonistów receptora GLP-1 oraz inhibitorów SGLT-2.
IV. Praktyczny algorytm farmakoterapii cukrzycy typu 2
przedstawiono na rycinie 10.1.
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11. Insulinoterapia
Najwaĝniejsze rekomendacje
• U chorych na cukrzycÚ typu 1 insulinoterapia jest jedynym sposobem leczenia. Rekomendowany model stanowi
intensywna insulinoterapia realizowana za pomocÈ wstrzykiwaczy typu pen lub osobistej pompy insulinowej. [A]
• U osób z cukrzycÈ typu 1 preferowane sÈ analogi insuliny ze wzglÚdu na mniejsze ryzyko hipoglikemii. [A]
• Cukrzyca typu 2 ma charakter progresywny. Narastanie zaburzeñ patoğzjologicznych leĝÈcych u jej podïoĝa, szczególnie defektu komórki beta, powoduje koniecznoĂÊ stopniowej intensyğkacji leczenia, w tym rozpoczÚcia insulinoterapii. [B]

I.

II.

Wskazania do rozpoczÚcia leczenia insulinÈ w cukrzycy typu 2:
— nowo rozpoznana cukrzyca (z moĝliwoĂciÈ powrotu
do typowego algorytmu i wycofania insuliny):
• glikemia t 300 mg/dl (16,7 mmol/l) ze wspóïistniejÈcymi objawami klinicznymi hiperglikemii;
— nieskutecznoĂÊ leczenia bez zastosowania insuliny
(HbA1c przekraczajÈce docelowe wartoĂci mimo intensyğkacji terapii behawioralnej).
Wskazania do zmiany dotychczasowego sposobu
leczenia przeciwhiperglikemicznego (z terapii doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi, stosowanymi w niektórych przypadkach w poïÈczeniu
z agonistÈ receptora GLP-1) na leczenie skojarzone
z insulinÈ w przypadku stwierdzenia niewyrównania glikemii:
— kilkakrotne potwierdzenie utrzymujÈcego siÚ stanu
hiperglikemii;
oraz
— nieskuteczne próby skorygowania potencjalnie usuwalnych przyczyn hiperglikemii, takich jak:
• bïÚdy dietetyczne,
• zbyt maïa aktywnoĂÊ ğzyczna,

• nieregularne przyjmowanie doustnych leków
przeciwhiperglikemicznych (brak wspóïpracy),
• infekcje,
• nieadekwatna dawka leków doustnych.
III. Wskazania do rozpoczÚcia insulinoterapii, niezaleĝnie od wartoĂci glikemii:
— ciÈĝa;
— cukrzyca o podïoĝu autoimmunologicznym (typu 1/
/LADA) (latent autoimmune diabetes in adults);
— cukrzyca zwiÈzana z mukowiscydozÈ;
— uzasadnione ĝyczenie pacjenta.
U pacjentów z cukrzycÈ LADA i nadwagÈ lub otyïoĂciÈ
korzystne jest stosowanie metforminy w modelu skojarzonym z insulinoterapiÈ.
IV. Wskazania do czasowej insulinoterapii:
— dekompensacja cukrzycy wywoïana przemijajÈcymi
przyczynami (infekcja, uraz, kortykoterapia itp.);
— zabieg chirurgiczny (patrz rozdz. 25);
— udar mózgu (patrz rozdz. 17);
— zabieg przezskórnej wewnÈtrznaczyniowej angioplastyki wieñcowej (PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty);
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— ostry zespóï wieñcowy;
— inne ostre schorzenia wymagajÈce hospitalizacji na
oddziale intensywnej opieki medycznej.
V. Algorytm insulinoterapii w cukrzycy typu 2
1. Insulina o przedïuĝonym dziaïaniu (izofanowa — NPH
lub analog dïugodziaïajÈcy) w jednym wstrzykniÚciu:
— przy hiperglikemii porannej — wieczorem; zastosowanie analogów dïugodziaïajacych zmniejsza ryzyko hipoglikemii nocnych i ciÚĝkich;
— przy normoglikemii na czczo i hiperglikemii w ciÈgu
dnia — rano (do rozwaĝenia wielokrotne wstrzykniÚcia preparatu krótkodziaïajÈcego/szybkodziaïajÈcego
insuliny w przypadku hiperglikemii poposiïkowej).
W wybranych przypadkach, kiedy wprowadzenie insuliny byïo zbyt dïugo odwlekane, w wyniku czego u pacjenta wystÚpuje nasilona hiperglikemia, a odsetek HbA1c
znacznie przekracza cel terapeutyczny, moĝna rozwaĝyÊ
wprowadzenie od razu mieszanek insulinowych lub intensywnej insulinoterapii, która powinna byÊ brana pod uwagÚ szczególnie u pacjentów w relatywnie mïodym wieku
o dïugim oczekiwanym okresie przeĝycia. Nie ma obecnie
przekonujÈcych dowodów na wiÚkszÈ efektywnoĂÊ terapeutycznÈ lub bezpieczeñstwo mieszanek ludzkich bÈdě
analogowych. Ostateczny wybór preparatu powinien mieÊ
charakter indywidualny, z uwzglÚdnieniem preferencji pacjenta dotyczÈcych liczby posiïków oraz kosztów terapii.
2. Dawka poczÈtkowa wynosi 0,1–0,2 j./kg mc. lub 10 j.
3. Przeciwhiperglikemiczne leki doustne i iniekcyjne leki
inkretynowe moĝna stosowaÊ zgodnie z rejestracjÈ
u osób leczonych insulinÈ:
— u wszystkich pacjentów naleĝy dÈĝyÊ do utrzymania
terapii metforminÈ, o ile jest ona tolerowana i nie
ma przeciwwskazañ do jej kontynuacji;
— w przypadku wspóïistnienia nadwagi i otyïoĂci
naleĝy preferowaÊ terapiÚ skojarzonÈ metforminy
z inhibitorem SGLT-2 lub lekiem inkretynowym (inhibitor DPP-4 lub agonista receptora dla GLP-1);
— przy prawidïowej masie ciaïa moĝna rozwaĝyÊ terapiÚ skojarzonÈ z pochodnymi sulfonylomocznika.
4. Weryğkacja wyrównania glikemii w ciÈgu 4–5 dni ze
stopniowym zwiÚkszeniem dawki o 2–4 j. na podstawie wyników samokontroli, aĝ do uzyskania peïnego
wyrównania.
5. W przypadku zapotrzebowania na insulinÚ bazowÈ
> 0,3–0,5 j./kg na dobÚ i braku wyrównania glikemii
moĝna rozwaĝyÊ intensyğkacjÚ leczenia z wykorzystaniem: mieszanek insuliny, dwufazowego analogu insuliny; moĝna takĝe rozwaĝyÊ stopniowe doïÈczenie do insuliny o przedïuĝonym dziaïaniu (podawanej 1 lub 2 razy
dziennie) wstrzykniÚÊ insuliny krótkodziaïajÈcej/analogu szybkodziaïajÈcego do 1–3 posiïków („baza-plus”,
intensywna insulinoterapia). Wskazane jest rozwaĝenie
odstawienia leków stymulujÈcych wydzielanie insuliny.
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6. Podczas stosowania duĝych dawek insuliny, powyĝej
100 j. na dobÚ (ĂwiadczÈcych o insulinoopornoĂci), naleĝy uwzglÚdniÊ przyczyny takiego zjawiska i wziÈÊ pod
uwagÚ moĝliwoĂÊ wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych.
Zaleca siÚ podjÚcie próby zmniejszenia stopnia insulinoopornoĂci poprzez zastosowanie 72–96-godzinnego
podskórnego lub doĝylnego ciÈgïego wlewu insuliny.

Intensywna insulinoterapia
IntensywnÈ insulinoterapiÚ realizuje siÚ wedïug podobnych zasad we wszystkich typach cukrzycy za pomocÈ
wielokrotnych wstrzykniÚÊ insuliny w ciÈgu doby lub przy
uĝyciu osobistej pompy do ciÈgïej podskórnej infuzji insuliny.
I. Zasady intensywnej insulinoterapii:
— codzienna samokontrola glikemii;
— samodzielne podejmowanie przez chorego decyzji
o modyğkacji dawki insuliny i ewentualnych dawkach dodatkowych, w zaleĝnoĂci od wartoĂci oznaczonej glikemii, zapotrzebowania energetycznego
i aktywnoĂci ğzycznej;
— precyzyjne okreĂlenie docelowych wartoĂci glikemii;
— odpowiednia edukacja terapeutyczna i ĝywieniowa
oraz motywacja chorego;
— moĝliwoĂÊ szybkiego kontaktu chorego z zespoïem
prowadzÈcym leczenie;
— w cukrzycy typu 2 wlew podskórny za pomocÈ osobistej pompy insulinowej nie jest postÚpowaniem
rutynowym.
II.

Algorytmy wielokrotnych wstrzykniÚÊ:
— insulina krótkodziaïajÈca lub analog szybkodziaïajÈcy przed posiïkami; oraz
— insulina o przedïuĝonym dziaïaniu izofanowa (NPH)
lub dïugodziaïajÈcy analog insuliny w celu zapewnienia staïego, podstawowego stÚĝenia insuliny
przed snem i/lub w godzinach porannych.
W niektórych przypadkach cukrzycy typu 2 przy prawidïowej glikemii na czczo wystarczajÈce jest stosowanie jedynie insulin krótkodziaïajÈcych lub analogu szybkodziaïajÈcego okoïoposiïkowo.
III. Algorytm leczenia osobistymi pompami insulinowymi
Terapia osobistymi pompami insulinowymi powinna
byÊ prowadzona w oĂrodkach posiadajÈcych doĂwiadczenie w tego rodzaju leczeniu. Jest metodÈ stosowanÈ
w cukrzycy typu 1 i niektórych postaciach choroby z grupy
innych specyğcznych typów cukrzycy (np. w przebiegu
mukowiscydozy).
1. Wskazania:
— koniecznoĂÊ zastosowania maïych dawek insuliny
(np. u dzieci);
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— nawracajÈce, nieprzewidywalne epizody hipoglikemii;
— nieĂwiadomoĂÊ hipoglikemii;
— nieregularny styl ĝycia i nieregularne spoĝywanie
posiïków;
— hiperglikemia o brzasku;
— cukrzyca przedciÈĝowa, trudna do wyrównania metodÈ wielokrotnych wstrzykniÚÊ;
— preferencje chorego przy zaïoĝeniu akceptacji poniesienia kosztów leczenia pompÈ.
2. Przeciwwskazania:
— niski poziom intelektualny lub edukacyjny pacjenta;
— brak wspóïdziaïania chorego;
— brak kontaktu z poradniÈ specjalistycznÈ.
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Rycina 11.1. Praktyczny algorytm leczenia insulinÈ cukrzycy typu 2. Modele rozpoczÚcia i intensyğkacji insulinoterapii

12. Zasady leczenia nadciĂnienia tÚtniczego u chorych na cukrzycÚ
Najwaĝniejsze rekomendacje
Ogólnym celem kontroli ciĂnienia tÚtniczego u chorych na cukrzycÚ jest wartoĂÊ < 130/80 mm Hg (u osób w wieku
> 65. r.ĝ. wynosi ona < 140/80 mm Hg). [A]
• TerapiÚ nadciĂnienia tÚtniczego naleĝy rozpoczynaÊ od stosowania skojarzenia dwóch leków: inhibitora konwertazy angiotensyny (ACEI) lub antagonisty receptora angiotensynowego AT1 z antagonistÈ wapnia lub diuretykiem tiazydowym
lub tiazydopodobnym. [A]
• Farmakoterapia nadciĂnienia tÚtniczego powinna byÊ kontynuowana nieprzerwanie, gdyĝ jedynie wówczas uzyskuje siÚ
zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. [A]
• W terapii nadciĂnienia tÚtniczego u chorych na cukrzycÚ naleĝy dÈĝyÊ nie tylko do uzyskania wartoĂci docelowych ciĂnienia tÚtniczego, ale takĝe utrzymania lub przywrócenia prawidïowej dobowej zmiennoĂci ciĂnienia tÚtniczego ocenianej
metodÈ 24-godzinnego monitorowania, szczególnie u kobiet z cukrzycÈ w ciÈĝy. [B]

•
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U pacjentów z cukrzycÈ zaleca siÚ rozpoczynanie farmakoterapii w przypadku, gdy wartoĂÊ ciĂnienia tÚtniczego wynosi powyĝej 140/90 mm Hg. Celem leczenia jest
optymalne zmniejszenie globalnego ryzyka powikïañ
sercowo-naczyniowych poprzez obniĝenie wartoĂci skurczowego ciĂnienia tÚtniczego poniĝej 140 mm Hg, dÈĝÈc
u osób w wieku poniĝej 65 lat do wartoĂci 130 mm Hg
(a w przypadku dobrej tolerancji — poniĝej 130 mm Hg
ze wzglÚdu na korzyĂci zwiÈzane z redukcjÈ ryzyka wystÈpienia udaru mózgu). W zakresie ciĂnienia rozkurczowego
optymalne jest uzyskanie wartoĂci poniĝej 80 mm Hg.
NadciĂnienie tÚtnicze moĝna rozpoznawaÊ na podstawie
wyników 24-godzinnego pomiaru ciĂnienia tÚtniczego za
pomocÈ automatycznego monitorowania ciĂnienia tÚtniczego (ABPM).
I. Zasady pomiaru ciĂnienia tÚtniczego
CiĂnienie tÚtnicze naleĝy mierzyÊ podczas kaĝdej wizyty, równieĝ w pozycji stojÈcej w celu oceny hipotonii ortostatycznej. U wszystkich pacjentów z rozpoznanym nadciĂnieniem zaleca siÚ samokontrolÚ w warunkach domowych.
U chorych z wartoĂciami skurczowego ciĂnienia tÚtniczego
nie mniejszymi niĝ 140 mm Hg lub rozkurczowego nie
mniejszymi niĝ 90 mm Hg pomiar naleĝy powtórzyÊ innego dnia oraz zaleciÊ kontrolÚ ciĂnienia poza gabinetem
lekarskim. Powtórne stwierdzenie wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego nie mniejszych niĝ 140 mm Hg lub rozkurczowego
nie mniejszych niĝ 90 mm Hg potwierdza rozpoznanie
nadciĂnienia tÚtniczego. U chorych na cukrzycÚ czÚsto
stwierdza siÚ nadciĂnienie nocne, a takĝe nadciĂnienie maskowane (gdy wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego w gabinecie
lekarskim sÈ niĝsze niĝ w warunkach domowych), dlatego
zaleca siÚ u tych osób wykonanie 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciĂnienia tÚtniczego, a takĝe zalecenie wykonywania pomiarów ciĂnienia tÚtniczego przez
chorego w warunkach domowych (tzw. pomiary domowe,
samodzielne).
II. Zasady leczenia nadciĂnienia tÚtniczego:
— uwzglÚdniajÈc podane wyĝej cele leczenia nadciĂnienia tÚtniczego u chorych na cukrzycÚ, naleĝy
zarazem unikaÊ obniĝenia ciĂnienia skurczowego
poniĝej 120 mm Hg, a u chorych z przewlekïÈ chorobÈ nerek poniĝej 130 mm Hg;
— ciĂnienie rozkurczowe nie powinno byÊ obniĝane
poniĝej 70 mm Hg;
— postÚpowanie farmakologiczne powinno byÊ poïÈczone ze zmianÈ stylu ĝycia w kaĝdym przypadku
stwierdzenia nadciĂnienia;
— jako ogólnÈ zasadÚ naleĝy przyjÈÊ rozpoczynanie
terapii od skojarzenia dwóch leków: inhibitora
konwertazy angiotensyny (ACEI) lub antagonisty
receptora angiotensynowego AT1 z antagonistÈ
wapnia lub diuretykiem tiazydowym lub tiazydo-
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podobnym, jednakĝe w przypadku wystÚpowania
okreĂlonych chorób towarzyszÈcych (np. choroby
niedokrwiennej serca, przewlekïej choroby nerek
i in.) skojarzenie dwóch leków moĝe byÊ inne;
ze wzglÚdu na powyĝsze zalecenie wskazane jest
stosowanie preparatów zïoĝonych jako poprawiajÈcych realizacjÚ zaleceñ terapeutycznych (compliance);
obecnoĂÊ biaïkomoczu nie zmienia wartoĂci docelowego ciĂnienia tÚtniczego;
w terapii pacjentów z nadciĂnieniem i powikïaniami
sercowymi (choroba niedokrwienna serca, niewydolnoĂÊ serca) powszechnie stosowane jest poïÈczenie ACEI i E-adrenolityku;
poïÈczenia leków o podobnym mechanizmie dziaïania lub zbliĝonych skutkach ubocznych majÈ niewielkÈ wartoĂÊ, gdyĝ efekt hipotensyjny jest mniejszy od addytywnego lub istnieje zwiÚkszone ryzyko
wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych;
naleĝy doïÈczyÊ kolejny lek z innej grupy, jeĝeli mimo
stosowania dwóch leków docelowa wartoĂÊ ciĂnienia tÚtniczego nie zostaïa osiÈgniÚta (jednym ze
stosowanych preparatów powinien byÊ diuretyk);
u pacjentów z brakiem nocnego spadku ciĂnienia
(non-dipping) lub nadmiernym porannym wzrostem ciĂnienia (morning surge) naleĝy rozwaĝyÊ
modyğkacjÚ pory podawania leków hipotensyjnych;
naleĝy preferowaÊ dïugodziaïajÈce leki hipotensyjne, zapewniajÈce 24-godzinnÈ skutecznoĂÊ przy
podawaniu raz na dobÚ;
w przypadku stosowania ACEI, ARB, inhibitora reniny lub leku moczopÚdnego naleĝy monitorowaÊ
stÚĝenie kreatyniny, GFR i potasu w surowicy krwi;
u chorych w wieku > 65 lat ciĂnienie tÚtnicze naleĝy
obniĝaÊ stopniowo, aby uniknÈÊ powikïañ terapii;
u osób w wieku bardzo zaawansowanym (> 80 lat)
lub z zespoïem kruchoĂci (frailty) uzasadnione jest
rozpoczynanie leczenia hipotensyjnego od monoterapii.

III. Wybór leku hipotensyjnego
Skuteczne leczenie, pozwalajÈce na uzyskanie prawidïowych wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego ma wiÚksze znaczenie dla zapobiegania powikïaniom naczyniowym niĝ rodzaj zastosowanego leku:
— leczenie hipotensyjne moĝna rozpoczynaÊ od podania ACEI, ARB, leku moczopÚdnego, E-adrenolityku
(przy braku wskazañ szczególnych preferowane
E-adrenolityki wazodylatacyjne) lub antagonisty
kanaïu wapniowego;
— w przypadku obecnoĂci albuminurii/biaïkomoczu
naleĝy preferowaÊ w wyborze leki hamujÈce ukïad
renina–angiotensyna–aldosteron (RAA);
— kojarzenie ACEI z ARB jest przeciwwskazane;
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— leki stosowane w terapii skojarzonej moĝna wybraÊ
spoĂród wymienionych powyĝej lub innych grup
z uwzglÚdnieniem zasad kojarzenia;
— leczenie chorych na nadciĂnienie tÚtnicze ze wspóïistniejÈcym zaburzeniem czynnoĂci lub struktury
nerek — patrz rozdziaï 18;
— u chorych w wieku > 55 lat, u których wystÚpujÈ
inne czynniki ryzyka chorób ukïadu krÈĝenia, naleĝy
rozwaĝyÊ zastosowanie ACEI w celu zmniejszenia
ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, niezaleĝnie od wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego;
— nie zaleca siÚ stosowania ACEI lub ARB u osób normotensyjnych z normoalbuminuriÈ w celu prewencji pierwotnej cukrzycowej choroby nerek;
— zaleca siÚ zastosowanie ACEI lub ARB u osób normotensyjnych z albuminuriÈ t 30 mg/g w celu prewencji wystÈpienia i progresji cukrzycowej choroby
nerek;
— u pacjentów z chorobÈ niedokrwiennÈ serca, po
przebytym zawale serca, w przypadku niewydolnoĂci serca, w celu zmniejszenia ryzyka zgonu, celowe jest zastosowanie E-adrenolityku i ACEI jako
preparatów pierwszego wyboru;
— w przypadku wspóïistnienia choroby tÚtnic obwodowych naleĝy unikaÊ stosowania leku nieselektywnie blokujÈcego receptor E-adrenergiczny;
— diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne naleĝy stosowaÊ przy wartoĂci GFR t 30 ml/min/1,73 m2; w przypadku wartoĂci GFR < 30 ml/min/1,73 m2 naleĝy
zastosowaÊ diuretyk pÚtlowy.
Badania kliniczne wskazujÈ, ĝe u wiÚkszoĂci chorych
konieczne jest zastosowanie 3 róĝnych leków hipotensyjnych, aby osiÈgnÈÊ cele terapeutyczne. Niejednokrotnie
wymaga to stosowania leków z innych niĝ wymienione
wczeĂniej grup (m.in. D-blokery, leki dziaïajÈce oĂrodkowo,
wazodylatatory).
W cukrzycy czÚsto dochodzi do rozwoju opornego nadciĂnienia tÚtniczego, wymagajÈcego jednoczesnego stosowania wielu leków. W takiej sytuacji naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie spironolaktonu. U chorych na cukrzycÚ z opornym
nadciĂnieniem tÚtniczym naleĝy rozwaĝyÊ wykonanie badania w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego.
Zasady leczenia cukrzycy u dzieci i mïodzieĝy, u kobiet
planujÈcych i bÚdÈcych w ciÈĝy oraz u osób w wieku > 65
lat — patrz rozdziaïy tematyczne.
IV. OdrÚbnoĂci postÚpowania w przypadku nadciĂnienia tÚtniczego u kobiet w ciÈĝy
Docelowa wartoĂÊ ciĂnienia tÚtniczego krwi u kobiet
z cukrzycÈ w ciÈĝy wynoszÈ: skurczowe 110–139 mm Hg

oraz rozkurczowe 81–85 mm Hg. U ciÚĝarnych z cukrzycÈ
z powikïaniami naczyniowymi docelowa wartoĂÊ ciĂnienia
tÚtniczego wynosi < 130/80 mm Hg.
U kobiet w ciÈĝy w nadciĂnieniu, które nie jest ciÚĝkie,
lekami z wyboru podawanymi doustnie sÈ (w kolejnoĂci):
metyldopa, labetalol, antagoniĂci wapnia. W sytuacjach
zagroĝenia ĝycia preferowanymi Ărodkami sÈ: labetalol,
nifedypina lub nitrogliceryna (parenteralnie). W przypadku
ich braku moĝe byÊ stosowana parenteralnie hydralazyna,
istniejÈ jednak doniesienia o wzroĂcie czÚstoĂci wystÚpowania dziaïañ niepoĝÈdanych w okresie okoïoporodowym.
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13. Zasady leczenia dyslipidemii
Najwaĝniejsze rekomendacje
StÚĝenie cholesterolu frakcji LDL < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50% u osób z cukrzycÈ bardzo
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. [B]
• StÚĝenie LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50% u osób z cukrzycÈ wysokiego ryzyka
sercowo-naczyniowego. [A]
• StÚĝenie LDL-C < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l) u osób z cukrzycÈ umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (mïode
osoby < 35. r.ĝ. z cukrzycÈ typu 1 bez przewlekïych powikïañ i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub
pacjenci z cukrzycÈ typu 2 < 50. r.ĝ., z czasem trwania cukrzycy < 10 lat, bez innych czynników ryzyka). [A]
•

Gïównym celem leczenia jest obniĝenie stÚĝenia cholesterolu frakcji LDL. StÚĝenie „nie-HDL” stanowi wtórny
cel leczenia. Normalizacja caïego aterogennego proğlu
lipidowego, po uzyskaniu docelowego stÚĝenia frakcji
LDL, to jest podwyĝszenie stÚĝenia cholesterolu frakcji
HDL i obniĝenie stÚĝenia triglicerydów, moĝe siÚ wiÈzaÊ
z korzystnym efektem.
Chory na cukrzycÚ z obecnoĂciÈ powikïañ naczyniowych (przebyty zawaï serca, ostry incydent wieñcowy,
rewaskularyzacje naczyñ wieñcowych i inne procedury
rewaskularyzacyjne, udar, przejĂciowy atak niedokrwienny i choroba naczyñ obwodowych) lub z innym uszkodzeniem narzÈdowym (biaïkomocz albo mikroalbuminuria,
upoĂledzenie funkcji nerek — GFR < 30 ml/min/1,73 m2,
przerost lewej komory, retinopatia, neuropatia) albo z co
najmniej trzema gïównymi czynnikami ryzyka (wiek, nadciĂnienie tÚtnicze, dyslipidemia, palenie papierosów, otyïoĂÊ), lub wczesnym poczÈtkiem cukrzycy typu 1 o dïugim
czasie trwania (> 20 lat) jest pacjentem bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W przypadku
braku przewlekïych powikïañ cukrzycy oraz obecnoĂci
dodatkowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
ryzyko to okreĂlane jest jako wysokie. U mïodych pacjentów z cukrzycÈ typu 1 < 35. r.ĝ. albo z cukrzycÈ
typu 2 < 50. r.ĝ. z czasem trwania cukrzycy < 10 lat,
bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego ryzyko jest umiarkowane. Przy ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego pomoce sÈ: spoczynkowe EKG, badanie
USG tÚtnic szyjnych/udowych w celu wykrycia obecnoĂci
blaszek miaĝdĝycowych, pomiar ABI (ankle-brachial index). ObecnoĂÊ blaszek miaĝdĝycowych tÚtnic szyjnych
i/lub udowych w badaniu USG tÚtnic moĝna uwaĝaÊ za
czynnik modyğkujÈcy ryzyko.
I. Rozpoznanie zaburzeñ lipidowych
Wywiad obejmuje:
— ocenÚ sposobu odĝywiania, spoĝywanie alkoholu;
— ocenÚ aktywnoĂci ğzycznej — rodzaj aktywnoĂci,
czas trwania;
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— obecnoĂÊ chorób ukïadu sercowo-naczyniowego:
choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyñ mózgowych i obwodowych;
— ocenÚ wystÚpowania chorób tarczycy, wÈtroby, nerek — w celu wykluczenia wtórnych postaci hiperlipidemii;
— wystÚpowanie u krewnych I stopnia zaburzeñ lipidowych, chorób ukïadu sercowo-naczyniowego,
nadciĂnienia tÚtniczego, cukrzycy;
— stosowanie leków mogÈcych podwyĝszaÊ stÚĝenie
lipidów.
Zalecane wartoĂci parametrów lipidowych przedstawiono w tabeli 13.1.
U osób z cukrzycÈ i obecnÈ chorobÈ ukïadu sercowo-naczyniowego dalsze obniĝenie stÚĝenia LDL-C wiÈĝe siÚ z wiÚkszÈ redukcjÈ ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.
StÚĝenie LDL-C moĝna obliczyÊ ze wzoru Friedewalda, jeĂli stÚĝenie triglicerydów w surowicy krwi wynosi
< 400 mg/dl (< 4,5 mmol/l) i nie ma moĝliwoĂci bezpoĂredniego oznaczania stÚĝenia cholesterolu frakcji LDL:
LDL-C [mmol/l] = cholesterol caïkowity [mmol/l] –
– HDL-C [mmol/l] – Tg/2,2 [mmol/l].
HDL-C:
— nie ma wartoĂci docelowej, ale > 1,0 mmol/l
(> 40 mg/dl) u mÚĝczyzn i > 1,2 mol/l (> 45 mg/dl)
u kobiet wskazuje na niĝsze ryzyko sercowo-naczyniowe.
Triglicerydy:
— nie ma wartoĂci docelowej, ale < 1,7 mmol/l
(< 150 mg/dl) wskazuje na niĝsze ryzyko sercowo-naczyniowe.
II. Kontrola i monitorowanie stÚĝenia lipidów
1. Cukrzyca typu 2:
— oznaczenie lipidów naleĝy wykonaÊ w momencie
rozpoznania cukrzycy, a nastÚpnie kontrola ich stÚĝenia powinna siÚ odbywaÊ raz w roku lub czÚĂciej,
w zaleĝnoĂci od ich wartoĂci;

Zalecenia kliniczne dotyczÈce postÚpowania u chorych na cukrzycÚ, 2020

Rycina 13.1. Algorytm postÚpowania w dyslipidemii w cukrzycy; TG — triglicerydy; HDL-C — cholesterol frakcji HDL; LDL-C —
cholesterol frakcji LDL

— jeĂli stÚĝenia lipidów znajdujÈ siÚ powyĝej normy,
zaleca siÚ kontrolÚ ich wartoĂci co 8–12 tygodni
od momentu rozpoczÚcia terapii, aĝ do osiÈgniÚcia
zalecanych stÚĝeñ;
— jeĝeli stÚĝenia lipidów mieszczÈ siÚ w zakresie poĝÈdanych wartoĂci, badania kontrolne naleĝy wykonywaÊ raz w roku.
2. Cukrzyca typu 1 (patrz rozdziaï na temat cukrzycy typu 1):
— gdy stÚĝenia lipidów ĂwiadczÈ o umiarkowanym
ryzyku, zaleca siÚ ich kontrolÚ co 2–5 lat, zaleĝnie od obecnoĂci innych czynników ryzyka rozwoju
schorzeñ ukïadu sercowo-naczyniowego.
III. Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycÚ
1. Zmiana stylu ĝycia:
— zwiÚkszenie aktywnoĂci ğzycznej;
— zmniejszenie masy ciaïa u osób z nadwagÈ lub otyïoĂciÈ;
— zaprzestanie palenia tytoniu;
— dieta z ograniczeniem spoĝycia tïuszczów nasyconych < 10% caïkowitej iloĂci zapotrzebowania

energetycznego, cholesterolu < 300 mg/dobÚ lub
< 200 mg/dobÚ przy podwyĝszonym stÚĝeniu cholesterolu frakcji LDL, maksymalne ograniczenie tïuszczów trans nienasyconych; spoĝycie n-6 wielonienasyconych kwasów tïuszczowych powinno stanowiÊ
4–8%, a n-3 wielonienasyconych powinno wynosiÊ
2 g kwasu linolenowego i 200 mg/d. kwasów tïuszczowych posiadajÈcych bardzo dïugi ïañcuch;
— w hipertriglicerydemii bardzo istotne znaczenie majÈ
zmniejszenie nadwagi, redukcja spoĝycia alkoholu,
obniĝenie spoĝycia mono- i dwusacharydów (redukcja spoĝycia fruktozy), redukcja spoĝycia wÚglowodanów, ograniczenie spoĝycia tïuszczów nasyconych,
wïÈczenie do diety tïuszczów jednonienasyconych.
2. Dobra kontrola glikemii
Dobra kontrola glikemii ma bardzo duĝe znaczenie dla
wyrównania zaburzeñ lipidowych, zwïaszcza hipertriglicerydemii.
3. Leczenie farmakologiczne
Statyny sÈ lekami pierwszego rzutu w leczeniu dyslipidemii cukrzycowej.
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Tabela 13.1. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego i stÚĝenia docelowe LDL-C i nie-HDL-C
Kategorie ryzyka
sercowo-naczyniowego

Kryteria

StÚĝenia docelowe LDL-C i nie-HDL-C

Bardzo wysokie

Pacjenci z cukrzycÈ i chorobami ukïadu krÈĝenia

LDL-C < 1,4 mmol/l (55 mg/dl) lub
redukcja LDL-C o 50% (IB)

Lub uszkodzeniem innych narzÈdów docelowych*
Lub z 3 lub wiÚcej gïównymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego**

Nie-HDL-C < 2,2 mmol/l (85 mg/dl) (IB)

Lub z cukrzycÈ typu 1 o wczesnym poczÈtku
i dïugim czasie trwania (> 20 lat)
Wysokie

Pacjenci z cukrzycÈ o czasie trwania t 10 lat,
bez uszkodzenia narzÈdów docelowych*
plus dodatkowe czynniki ryzyka

LDL-C < 1,8 mmol/l (70 mg/dl) lub
redukcja LDL-C o 50% (IA)
Nie-HDL-C < 2,6 mmol/l (100 mg/dl) (IB)

Umiarkowane

Mïodzi pacjenci cukrzycÈ typu 1 < 35. r.ĝ. albo
z cukrzycÈ typu 2 < 50. r.ĝ. z czasem trwania
cukrzycy < 10 lat, bez innych czynników ryzyka

LDL-C < 2,6 mmol/l (100 mg/dl) (IA)

*Uszkodzenia narzÈdowe to: biaïkomocz albo mikroalbuminuria, upoĂledzenie funkcji nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2), przerost lewej komory, retinopatia,
neuropatia.
**Gïówne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to: wiek, nadciĂnienie tÚtnicze, dyslipidemia, palenie tytoniu, otyïoĂÊ

Leczenie farmakologiczne przede wszystkim statynami
stosuje siÚ:
— u chorych na cukrzycÚ ze wspóïistniejÈcymi schorzeniami ukïadu sercowo-naczyniowego;
— u chorych na cukrzycÚ z przewlekïÈ chorobÈ nerek
lub innym uszkodzeniem narzÈdowym, lub obecnoĂciÈ 3 lub wiÚcej gïównych czynników ryzyka;
— u chorych na cukrzycÚ bez wspóïistniejÈcych chorób
ukïadu sercowo-naczyniowego, ale z obecnym t 1
czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.
Statyny w cukrzycy typu 1 sÈ zalecane u pacjentów
o wysokim i bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym.
Statyny moĝna rozwaĝyÊ u pacjentów z cukrzycÈ typu
1 d 30. roku ĝycia z udokumentowanym uszkodzeniem
narzÈdów docelowych i/lub stÚĝeniem LDL-C t 100 mg/dl
(2,6 mmol/l). U kobiet z cukrzycÈ moĝna stosowaÊ statyny,
o ile nie planujÈ ciÈĝy.
U bezobjawowych pacjentów z cukrzycÈ typu 1, jeĝeli
nie majÈ uszkodzeñ narzÈdowych, szczególnie mikroalbuminurii moĝna opóěniÊ stosowanie statyn do 30. r.ĝ.
Stosowanie statyn jest przeciwwskazane w okresie ciÈĝy
i karmienia piersiÈ. Nie naleĝy zalecaÊ stosowania statyn
u kobiet w wieku rozrodczym, jeĝeli nie stosujÈ skutecznej
antykoncepcji. Ponadto przyjmowanie statyn jest przeciwwskazane u osób z wartoĂciami transaminaz 3-krotnie przewyĝszajÈcymi górnÈ granicÚ normy i u chorych z wartoĂciami
kinazy kreatynowej 4-krotnie powyĝej górnej granicy normy.
— u chorych na cukrzycÚ ze wspóïistniejÈcÈ hipertriglicerydemiÈ > 200 mg/dl (> 2,3 mmol/l), utrzymujÈcÈ siÚ po osiÈgniÚciu stÚĝenia docelowego cholesterolu frakcji LDL za pomocÈ statyn, naleĝy rozwaĝyÊ
zwiÚkszenie dawki statyn, aby obniĝyÊ stÚĝenie
cholesterolu „nie-HDL”, który stanowi wtórny cel
leczenia. W uzasadnionych przypadkach naleĝy rozwaĝyÊ leczenie skojarzone z fenoğbratem;
4. Terapia skojarzona. Naleĝy rozwaĝyÊ intensyğkacjÚ leczenia statynami przed wprowadzeniem terapii skojarzonej.
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— w podgrupie chorych na cukrzycÚ typu 2 charakteryzujÈcych siÚ stÚĝeniem triglicerydów > 200 mg/dl
(> 2,3 mmol/l) i stÚĝeniem HDL-C < 35 mg/dl (<
0,9 mmol/l) leczonych statynami doïÈczenie fenoğbratu wiÈĝe siÚ z dodatkowÈ redukcjÈ incydentów
sercowo-naczyniowych.
— terapia skojarzona statynÈ i ezetimibem wiÈĝe siÚ
z dalszym obniĝeniem LDL-C i dalszÈ redukcjÈ incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu
z monoterapiÈ statynÈ. Ezetimib moĝe wiÚc znaleěÊ
zastosowanie u osób, u których nie osiÈgniÚto zaleconego obniĝenia LDL-C za pomocÈ maksymalnej
tolerowanej dawki statyny lub u osób nietolerujÈcych statyn.
Inhibitory PCSK9 znaczÈco obniĝajÈce LDL-C mogÈ byÊ
uĝyteczne u pacjentów z cukrzycÈ o bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczniowym i utrzymujÈcym siÚ podwyĝszonym stÚĝeniem LDL-C pomimo doïÈczenia do maksymalnej
tolerowanej dawki statyn drugiego leku hipolipemizujÈcego lub nietolerancji statyn (IA).
Terapia skojarzona z zastosowaniem statyn i innych
leków obniĝajÈcych stÚĝenie lipidów (ezetimib, inhibitory PCSK9, fenoğbrat) moĝe znajdowaÊ zastosowanie
w osiÈgniÚciu wartoĂci docelowych proğlu lipidowego
u chorych na cukrzycÚ.
Terapia skojarzona (przede wszystkim statyna + fenoğbrat) wiÈĝe siÚ ze zwiÚkszonym ryzykiem wystÈpienia
nieprawidïowych prób wÈtrobowych, zapalenia miÚĂni
i rabdomiolizy, zwïaszcza przy wspóïistniejÈcej przewlekïej
chorobie nerek oraz przy stosowaniu duĝych dawek leków.
5. PostÚpowanie w hipertriglicerydemii ciÚĝkiego stopnia.
Ryzyko ostrego zapalenia trzustki klinicznie istotne wystÚpuje przy stÚĝeniu triglicerydów > 880 mg/dl
(> 10 mmol/l). Hipertriglicerydemia jest przyczynÈ okoïo
10% przypadków ostrego zapalenia trzustki, ale moĝe
ono wystÈpiÊ juĝ przy hipertriglicerydemii przekraczajÈcej
440 mg/dl (5 mmol/l).
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Zalecane leczenie:
— hospitalizacja w przypadku wystÈpienia ostrego zapalenia trzustki;
— Ăcisïa kontrola triglicerydemii:
• ograniczenie przyjmowanych kalorii oraz zawartoĂci tïuszczu w diecie (10–15%),
• absolutny zakaz spoĝywania alkoholu,
• wprowadzenie terapii fenoğbratem.
U osób z cukrzycÈ nieleczonych insulinÈ naleĝy rozpoczÈÊ insulinoterapiÚ, najczÚĂciej drogÈ doĝylnÈ przy uĝyciu
pompy infuzyjnej, tak aby uzyskaÊ optymalnÈ kontrolÚ
glikemii. Takie postÚpowanie pozwala zredukowaÊ triglicerydemiÚ w ciÈgu 2–5 dni.
Zasady leczenia cukrzycy u dzieci i mïodzieĝy, u kobiet
planujÈcych i bÚdÈcych w ciÈĝy oraz u osób w wieku > 65
lat — patrz rozdziaïy tematyczne.
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14. Hipoglikemia
Najwaĝniejsze rekomendacje
Kaĝdy pacjent z cukrzycÈ powinien byÊ pytany o objawy i czÚstoĂÊ hipoglikemii przy kaĝdej wizycie. [C]
Kaĝdy pacjent z duĝym ryzykiem klinicznie istotnej hipoglikemii (< 54 mg/dl, < 3,0 mmol/l) powinien mieÊ przepisany
glukagon. Czïonkowie rodziny, opiekunowie, nauczyciele dzieci i mïodzieĝy chorych z cukrzycÈ powinni byÊ zaznajomieni
ze sposobem podawania glukagonu. [E]
• Naleĝy rozwaĝyÊ zmianÚ sposobu leczenia cukrzycy przy wystÚpowaniu epizodów ciÚĝkiej hipoglikemii i nieĂwiadomoĂci
hipoglikemii. [E]
• W leczeniu hipoglikemii u pacjenta przytomnego (przy stÚĝeniu glukozy d 70 mg/dl, 3,9 mmol/l) kluczowe jest podanie
15 g glukozy lub innych wÚglowodanów prostych doustnie. JeĂli oznaczenie stÚĝenia glukozy po 15 minutach nadal
wskazuje na hipoglikemiÚ, podanie glukozy/wÚglowodanów naleĝy powtórzyÊ. Po ustÈpieniu hipoglikemii pacjent powinien zjeĂÊ przekÈskÚ/posiïek, aby zapobiec nawrotom hipoglikemii. [E]
• U chorych na cukrzycÚ leczonych insulinÈ z nieĂwiadomoĂciÈ hipoglikemii bÈdě epizodem ciÚĝkiej hipoglikemii celem terapeutycznym powinno byÊ nieco wyĝsze stÚĝenie glukozy przez okres co najmniej kilku tygodni, aby chociaĝ czÚĂciowo
przywróciÊ odczuwanie objawów hipoglikemii i zapobiec jej wystÚpowaniu w przyszïoĂci. [A]
•
•

I.

Değnicja
HipoglikemiÚ rozpoznaje siÚ przy obniĝeniu stÚĝenia glukozy we krwi poniĝej 70 mg/dl (3,9 mmol/l),
niezaleĝnie od wystÚpowania objawów klinicznych, które u czÚĂci osób, zwïaszcza chorujÈcych
od wielu lat na cukrzycÚ typu 1, mogÈ pojawiaÊ
siÚ dopiero przy niĝszych wartoĂciach glikemii.

WartoĂÊ 70 mg/dl (3,9 mmol/l) naleĝy uznaÊ za
stÚĝenie alertowe wymagajÈce spoĝycia wÚglowodanów bÈdě dostosowania dawki leków obniĝajÈcych glikemiÚ, niezaleĝnie od wystÈpienia objawów lub ich braku, w celu przeciwdziaïania dalszemu jej spadkowi. Stanowi to uzasadnienie dla
wyznaczenia wartoĂci granicznej dla zagraĝajÈcej
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Tabela 14.1. Klasyğkacja hipoglikemii wedïug International Hypoglycemia Study Group, 2017
Poziom

Kryterium stÚĝenia
glukozy

Alertowe stÚĝenie glukozy
(poziom 1)

d 70 mg/dl
d 3,9 mmol/l

StÚĝenie glukozy wymagajÈce leczenia wÚglowodanami prostymi
Wskazana dostosowanie dawek leków obniĝajÈcych stÚĝenie glukozy

Klinicznie istotna hipoglikemia
(poziom 2)

< 54 mg/dl
< 3,0 mmol/l

WystarczajÈco niskie stÚĝenie glukozy wskazujÈce
na istotnÈ klinicznie hipoglikemiÚ

Brak specyğcznego
progu stÚĝenia glukozy

Hipoglikemia zwiÈzana z ciÚĝkim upoĂledzeniem zdolnoĂci
poznawczych wymagajÈca pomocy osób trzecich
do przerwania epizodu hipoglikemii

CiÚĝka hipoglikemia
(poziom 3)

hipoglikemii na poziomie 70 mg/dl (3,9 mmol/l).
Za klinicznie istotnÈ hipoglikemiÚ naleĝy uznaÊ
wartoĂÊ mniejszÈ od 54 mg/dl (3,0 mmol/l). Objawy hipoglikemii mogÈ teĝ wystÈpiÊ przy wyĝszych wartoĂciach glikemii, nawet > 100 mg/dl
(5,6 mmol/l), wówczas gdy dochodzi do jej szybkiego obniĝenia. Tak zwana nieĂwiadomoĂÊ hipoglikemii, okreĂlana jako nieodczuwanie patologicznie niskich (d 70 mg/dl, tj. d 3,9 mmol/l) wartoĂci glikemii, jest istotnym powikïaniem czÚstego
wystÚpowania epizodów hipoglikemii.
KlasyğkacjÚ hipoglikemii wedïug International Hypoglycemia Study Group, 2017 przedstawiono w tabeli 14.1. CiÚĝka hipoglikemia jest epizodem wymagajÈcym pomocy innej osoby w celu podania wÚglowodanów, glukagonu lub podjÚcia innych dziaïañ. WartoĂci
glikemii podczas epizodu mogÈ byÊ niedostÚpne, jednak ustÈpienie objawów po podaniu glukozy i/lub
glukagonu jest uznawane za wystarczajÈcy dowód, ĝe
epizod byï spowodowany niskim stÚĝeniem glukozy
we krwi.
NawracajÈca ciÚĝka hipoglikemia: 2 i wiÚcej przypadków ciÚĝkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 12
miesiÚcy.
II. Uwagi ogólne
1. Osoby chorej na cukrzycÚ nie moĝna automatycznie
traktowaÊ jako zagroĝonej hipoglikemiÈ oraz obciÈĝaÊ
wynikajÈcymi z tego powodu skutkami dotyczÈcymi
zatrudnienia i sytuacji spoïecznej.
2. Ryzyko wystÈpienia hipoglikemii wzrasta w nastÚpujÈcych sytuacjach:
— stosowanie insuliny w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwhiperglikemicznymi;
— stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w monoterapaii bÈdě w skojarzeniu z innymi lekami przeciwhiperglikemicznymi;
— niewïaĂciwe dawkowanie wymienionych leków
w sytuacji wzmoĝonego wysiïku ğzycznego, zmniejszonego dowozu kalorii lub spoĝywania alkoholu;
— dÈĝenie do szybkiej normalizacji wartoĂci HbA1c.
— wspóïwystÚpowanie innych chorób sprzyjajÈcych
hipoglikemii (np. niewydolnoĂÊ nerek, niedoczynnoĂÊ tarczycy, niedoczynnoĂÊ kory nadnerczy, zabu-
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rzenia odĝywiania, choroby przebiegajÈce z upoĂledzeniem wchïaniania jelitowego).
3. Hipoglikemia w pewnych sytuacjach (osoby w wieku podeszïym, osoby z chorobÈ niedokrwiennÈ serca)
moĝe stanowiÊ bezpoĂrednie zagroĝenie ĝycia.
III. PostÚpowanie w przypadku nieĂwiadomoĂci hipoglikemii:
— edukacja chorych i ich bliskich w zakresie rozpoznawania subtelnych i nietypowych zwiastunów
hipoglikemii;
— uwzglÚdnienie tej sytuacji w dziaïalnoĂci zawodowej i prowadzeniu pojazdów;
— modyğkacja terapii zmierzajÈca do istotnego
zmniejszenia czÚstoĂci hipoglikemii jako jedynej
metody poprawy odczuwania hipoglikemii;
— czÚsta samokontrola oraz zastosowanie systemów
do ciÈgïego monitorowania (CGM) lub skanowania
(FGM) glikemii, o ile sÈ dostÚpne dla chorego.
IV. PostÚpowanie w przypadku wystÚpowania nawracajÈcych hipoglikemii polega na przeprowadzeniu
wnikliwej analizy nawyków chorego i stosowanego leczenia cukrzycy oraz innych chorób, a takĝe
wprowadzeniu takich modyğkacji w terapii cukrzycy, aby ryzyko hipoglikemii zmniejszyÊ do minimum (np. poprzez redukcjÚ dawki insuliny przed
planowanym wysiïkiem ğzycznym, zmianÚ rodzaju
stosowanej insuliny itp.).
V.

PostÚpowanie doraěne przy wystÈpieniu hipoglikemii
1. U chorego przytomnego:
— zalecane jest spoĝycie 15 g glukozy i kontrola glikemii po 15 minutach. W przypadku utrzymujÈcej siÚ
hipoglikemii zalecane jest ponowne spoĝycie 15 g
glukozy i kontrola glikemii po 15 minutach;
— w przypadku moĝliwoĂci wystÈpienia ponownego
incydentu hipoglikemii, na przykïad po bïÚdnym
podaniu nadmiernej dawki insuliny, po spoĝyciu
alkoholu, po dïugotrwaïym wysiïku ğzycznym, zalecane jest, poza wyĝej opisanÈ interwencjÈ, spoĝycie zaleĝnie od glikemii wÚglowodanów zïoĝonych
oraz monitorowanie glikemii.
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2. U chorego nieprzytomnego lub u osoby majÈcej zaburzenia ĂwiadomoĂci i niemogÈcej poïykaÊ:
— podaÊ doĝylnie 20-procentowy roztwór glukozy
(0,2 g glukozy, tj. 1 ml/kg mc.), a nastÚpnie wlew
10-procentowego roztworu glukozy pod kontrolÈ
glikemii;
— w sytuacji trudnoĂci z dostÚpem do ĝyï — podaÊ
domiÚĂniowo lub podskórnie 1 mg glukagonu
(0,5 mg u dzieci < 6. r.ĝ.);
— po odzyskaniu przytomnoĂci, w przypadku ryzyka
nawrotu incydentu hipoglikemii, zalecane jest podanie doustne 10–20 g wÚglowodanów oraz monitorowanie glikemii;
— u chorych na cukrzycÚ leczonych insulinÈ lub pochodnymi sulfonylomocznika mogÈ wystÈpiÊ przedïuĝajÈce siÚ epizody hipoglikemii, które czasami wymagajÈ wielogodzinnego wlewu roztworu glukozy;
— w przypadku wystÈpienia incydentu ciÚĝkiej hipoglikemii naleĝy rozwaĝyÊ hospitalizacjÚ chorego, ze
wzglÚdu na stan zagroĝenia ĝycia zwiÈzany z moĝliwoĂciÈ rozwoju nieodwracalnych zmian w oĂrodkowym ukïadzie nerwowym, zwïaszcza przy moĝliwoĂci nawrotu ciÚĝkiej hipoglikemii.
3. U chorych leczonych metodÈ intensywnej insulinoterapii, z zastosowaniem analogów insuliny lub podczas

leczenia za pomocÈ osobistej pompy insulinowej, taktyka postÚpowania w hipoglikemii zwykle obejmuje
tylko podanie 15 g glukozy doustnie i kontrolÚ glikemii
po 15 minutach. JeĂli nadal utrzymuje siÚ niska wartoĂÊ glikemii, to naleĝy powtórzyÊ podanie glukozy
i skontrolowaÊ stÚĝenie glukozy po kolejnych 15 minutach (reguïa 15/15). Przy terapii za pomocÈ osobistej pompy insulinowej w przypadku braku moĝliwoĂci
doustnego przyjÚcia wÚglowodanów prostych wskazane jest zatrzymanie podstawowego wlewu insuliny
i ponowna kontrola glikemii.
4. W przypadku pacjentów leczonych insulinami o przedïuĝonym dziaïaniu (ludzkimi i analogami) naleĝy uwzglÚdniÊ moĝliwoĂÊ opóěnionego nawrotu hipoglikemii po
pierwotnym wyprowadzeniu chorego z tego stanu.
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15. PostÚpowanie w ostrych powikïaniach cukrzycy
w przebiegu hiperglikemii

•

•
•

•
•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Nie ma duĝych randomizowanych badañ klinicznych uzasadniajÈcych zalecane w róĝnych protokoïach postÚpowanie terapeutyczne w ostrych stanach hiperglikemicznych. PostÚpowanie zgodnie z protokoïem prowadzenia cukrzycowej kwasicy ketonowej skraca czas leczenia. [C]
W cukrzycowej kwasicy ketonowej w uzupeïnianiu değcytu wody w organizmie preferuje siÚ stosowanie krystaloidów, które majÈ przewagÚ nad pïynami koloidowymi. [C]
W ostrych stanach hiperglikemicznych preferowane jest podawanie insuliny w ciÈgïym wlewie doĝylnym, przy
czym dawka poczÈtkowa (bolus) powinna byÊ wyliczana na podstawie aktualnej masy ciaïa, a nie wartoĂci
glikemii. [C]
W ostrych stanach hiperglikemicznych, a szczególnie w cukrzycowej kwasicy ketonowej, naleĝy uzupeïniaÊ
potas, monitorujÈc jego stÚĝenie w surowicy krwi. [C]
Nie zaleca siÚ podawania wodorowÚglanów w cukrzycowej kwasicy ketonowej przy pH > 6,9. [B]

I. Podziaï
1. Cukrzycowa kwasica ketonowa (ĂmiertelnoĂÊ: 0,2–2%;
ryzyko zgonu jest zwiÚkszone u chorych z nawracajÈcymi epizodami CKK).
2. Stan hiperglikemiczno-hipermolalny (ĂmiertelnoĂÊ —
ok. 15%).
3. Kwasica mleczanowa (ĂmiertelnoĂÊ — wg danych historycznych ok. 50%, ale obecnie w duĝym stopniu

zaleĝy od doĂwiadczenia oĂrodka prowadzÈcego leczenie,
od zaawansowania choroby podstawowej i wspóïistnienia chorób towarzyszÈcych).
II. Cukrzycowa kwasica ketonowa
1. Przyczyny:
— przerwanie lub bïÚdy insulinoterapii;
— zbyt póěne rozpoznanie cukrzycy typu 1;
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Tabela 15.1 Kryteria rozpoznania z ocenÈ stopnia ciÚĝkoĂci zaawansowania kwasicy ketonowej
Cukrzycowa kwasica ketonowa
StÚĝenie glukozy w osoczu [mg/dl]*
pH krwi
StÚĝenie NaHCO3 we krwi [mEq/l]
Ciaïa ketonowe w moczu**

agodna

Umiarkowana

> 250

> 250

CiÚĝka
> 250

7,25–7,30

7,00–7,24

< 7,00

15–18

10–15

< 10

Obecne

Obecne

Obecne

Ciaïa ketonowe w surowicy**

Obecne

Obecne

Obecne

OsmolalnoĂÊ surowicy [mOsm/kg]

Zmienna

Zmienna

Zmienna

> 10

> 12

> 12

PrzytomnoĂÊ

PrzytomnoĂÊ/dezorientacja

Stupor/ĂpiÈczka

Luka anionowa***
Zaburzenia ĂwiadomoĂci

*Nie dotyczy pacjentów leczonych inhibitorami SGLT2 (Ġozyny), u których wartoĂÊ glikemii moĝe byÊ niĝsza (euglikemiczna cukrzycowa kwasica ketonowa)
**Metoda z uĝyciem nitroprusydku
***Wedïug wzoru: Na+ (mEq/l) – [Cl– (mEq/l) + HCO3– (mEq/l)]

— naduĝywanie alkoholu;
— ostre stany zapalne (np. zakaĝenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze);
— ciÈĝa;
— inne.
2. Rozpoznawanie: patrz tabela 15.1.
3. Róĝnicowanie:
— ketoza gïodowa;
— alkoholowa kwasica ketonowa [glikemia rzadko >
250 mg/dl (13,9 mmol/l), stÚĝenie wodorowÚglanów zwykle t 18 mmol/l];
— kwasica metaboliczna z lukÈ anionowÈ > 20 mEq/l
(zatrucie glikolem etylowym, metanolem, paraldehydem i salicylanami);
— kwasica mleczanowa (naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe w kwasicy ketonowej moĝe dochodziÊ do wzrostu stÚĝenia
mleczanów we krwi);
— inne stany ĂpiÈczkowe prowadzÈce do hiperglikemii
i ketozy lub sytuacja, gdy towarzyszÈ im, na przykïad, udar mózgu lub ĂpiÈczka mocznicowa.
4. Monitorowanie kwasicy ketonowej:
— ocena ciĂnienia tÚtniczego, czÚstoĂci tÚtna, liczby
oddechów, stopnia ĂwiadomoĂci: co 1–2 godziny;
— bilans pïynów: co 1–2 godziny;
— ocena ciepïoty ciaïa: co 8 godzin;
— oznaczenie glikemii: co 1 godzinÚ;
— oznaczenie stÚĝenia sodu i potasu w surowicy lub
osoczu co 4 godziny [naleĝy wyliczyÊ skorygowane stÚĝenie sodu w surowicy wg wzoru: na kaĝde
100 mg/dl (5,6 mmol/l) wartoĂci glikemii powyĝej
100 mg/dl (5,6 mmol/l) do aktualnego wyniku Na+
w surowicy naleĝy dodaÊ 2 mmol/l];
— w przypadku hiperkalemii > 5,5 mmol/l, gdy nie
uzupeïnia siÚ potasu: kontrola potasu po 2 godzinach, a po normalizacji — co 4 godziny;
— ocena gazometrii: co 4 godziny;
— wyjĂciowe oznaczenie ketonów we krwi i/lub
w moczu.
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5. Leczenie:
A. Nawodnienie chorego:
— değcyt wody (Ărednio 100 ml/kg mc.) powinien byÊ
uzupeïniony doĝylnie w ciÈgu 24–48 godzin pod
kontrolÈ stanu ukïadu krÈĝenia:
• 1000 ml 0,9% roztworu NaCl w ciÈgu pierwszej
godziny,
nastÚpnie:
• 500 ml/godz. 0,9% roztworu NaCl przez 4 godziny, nastÚpnie:
• 250 ml/godz. 0,9% roztworu NaCl, aĝ do przywrócenia równowagi gospodarki kwasowo-zasadowej,
• po obniĝeniu wartoĂci glikemii poniĝej 250 mg/dl
(13,9 mmol/l) naleĝy doïÈczyÊ wlew 5% roztworu glukozy z prÚdkoĂciÈ 100 ml/godz., w przypadku doïÈczenia glukozy po 24 godzinach pïynoterapii naleĝy zmniejszyÊ iloĂÊ podawanego
roztworu 0,9% NaCl do 150 ml/godz.,
• w stanach zwiÚkszonego zapotrzebowania energetycznego (np. towarzyszÈca kwasicy ketonowej
infekcja, nadczynnoĂÊ tarczycy, ciÈĝa) zaleca siÚ
podawanie 10% zamiast 5% roztworu glukozy
z prÚdkoĂciÈ wlewu 70 ml/godz.;
• w przypadku maïej masy ciaïa < 50 kg nawadnianie chorego naleĝy prowadziÊ wedïug zaleceñ
pediatrycznych (rycina 22.1).
B. Zmniejszanie hiperglikemii:
— insulinoterapia doĝylna:
• inicjujÈca dawka insuliny w formie bolusu wynosi 0,1 j./kg mc.,
• nastÚpnie kontynuuje siÚ doĝylny wlew insuliny
z prÚdkoĂciÈ 0,1 j./kg mc./godz., pod kontrolÈ
wartoĂci glikemii;
• szybkoĂÊ wlewu naleĝy regulowaÊ w zaleĝnoĂci
od aktualnego stÚĝenia glukozy we krwi, monitorowanego co 1 godzinÚ;
• obniĝanie wartoĂci glikemii w ciÈgu godziny nie
powinno byÊ wiÚksze niĝ 100 mg/dl (5,6 mmol/l);
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• jeĝeli w ciÈgu pierwszej godziny stÚĝenie glukozy w osoczu nie obniĝy siÚ o 50–70 mg/dl
(2,8–3,9 mmol/l) w stosunku do wartoĂci wyjĂciowych, naleĝy zwiÚkszaÊ (z reguïy podwajaÊ)
co godzinÚ szybkoĂÊ doĝylnego wlewu insuliny,
aĝ do osiÈgniÚcia staïego spadku glikemii o 50–
–70 mg/dl/godz. (2,8–3,9 mmol/l/godz.).
C. Wyrównanie zaburzeñ elektrolitowych:
— değcyt potasu u osoby z kwasicÈ ketonowÈ wynosi
3–5 mmol/kg mc.;
— suplementacjÚ potasu naleĝy prowadziÊ wedïug podanych poniĝej zasad.
StÚĝenie potasu w surowicy:
• K+ > 5,5 mmol/l o nie podawaÊ KCl,
• K+ 5–5,5 mmol/l o 5–10 mmol/godz. KCl,
• K+ 4–5 mmol/l o 10–15 mmol/godz. KCl,
• K+ 3–4 mmol/l o 15–20 mmol/godz. KCl,
• K+ < 3 mmol/l o wstrzymaÊ podawanie insuliny, zastosowaÊ wlew doĝylny 25 mmol/godz. KCl.
Suplementacja potasu w iloĂci > 15 mmol/godz. powinna byÊ prowadzona do ĝyïy gïównej po zaïoĝeniu
wkïucia centralnego lub do dwóch ĝyï obwodowych.
D. Stosowanie wodorowÚglanów — rozwaĝyÊ tylko
w przypadku stwierdzenia pH < 6,9 w krwi tÚtniczej (w maïych dawkach, nie wiÚcej niĝ 1 mmol/kg
mc.); stwierdzenie podwyĝszonego stÚĝenia mleczanów
w przebiegu kwasicy ketonowej (w jej trakcie czÚsto
dochodzi do niewielkiego wzrostu mleczanów z powodu niedotlenienia tkanek) nie jest wskazaniem do
podawania wodorowÚglanów.
E. Heparyna niskoczÈsteczkowa — rozwaĝyÊ proğlaktycznÈ dawkÚ u chorych w stanie ciÚĝkiej CKK.
6. Dziaïania niepoĝÈdane stosowanego leczenia:
— hipokaliemia zwiÈzana z podawaniem insuliny
i wyrównywaniem kwasicy za pomocÈ wodorowÚglanów;
— hipernatremia zwiÈzana gïównie z nieuzasadnionym podaniem NaHCO3 (np. obrzÚk pïuc, obrzÚk
mózgu; w przypadku obrzÚku mózgu zalecane jest
leczenie: doĝylny wlew mannitolu w dawce 1–2 g/
/kg mc. w ciÈgu 20 minut);
— hiperglikemia wywoïana przerwaniem doĝylnego podawania insuliny po uzyskaniu poprawy, bez odpowiednio wczesnego podawania insuliny drogÈ podskórnÈ;
— hipoglikemia spowodowana zbyt intensywnym leczeniem insulinÈ;
— hiperchloremia spowodowana zastosowaniem zbyt
duĝej iloĂci soli ğzjologicznej.
7. Powikïania kwasicy ketonowej:
— wstrzÈs hipowolemiczny;
— ostra niewydolnoĂÊ nerek;
— obrzÚk mózgu, czÚĂciej wystÚpujÈcy u dzieci.

8. OdrÚbnoĂci w prowadzeniu ostrej kwasicy ketonowej
u dzieci przedstawiono na rycinie 22.1.
III. Stan hiperglikemiczno-hipermolalny
1. Przyczyny:
— najczÚĂciej rozwija siÚ w nastÚpstwie opóěnionego
rozpoznania lub nieadekwatnego leczenia cukrzycy
typu 2, w przebiegu udaru mózgu lub zawaïu serca,
po spoĝyciu duĝej iloĂci alkoholu, w wyniku stosowania niektórych leków moczopÚdnych, u chorych
z przewlekïÈ niewydolnoĂciÈ nerek, z chorobami psychicznymi i objawami zakaĝenia.
2. Rozpoznanie
Laboratoryjne kryteria diagnostyczne zespoïu hiperglikemiczno-hipermolalnego:
— glikemia > 600 mg/dl (> 33,3 mmol/l);
— pH > 7,30;
— stÚĝenie wodorowÚglanów w surowicy > 15,0 mmol/l;
— hipernatremia skorygowana (wyliczona wg wzoru)
t 150 mmol/l;
— ciaïa ketonowe w surowicy: brak/Ălad;
— efektywna osmolalnoĂÊ > 320 mOsm/kg H2O.
MolalnoĂÊ efektywna (mOsm/kg H2O) =
= 2 [Na+ (mmol/l)] + glikemia (mmol/l)
{2 [zmierzony Na (mEq/l)] + [glikemia (mg/dl)]/18}
Prawidïowa molalnoĂÊ osocza wynosi 280–300 mOsm/
/kg H2O.
3. Róĝnicowanie:
— ĂpiÈczka ketonowa;
— stany ĂpiÈczkowe w przebiegu chorób oĂrodkowego
ukïadu nerwowego;
— ĂpiÈczka mocznicowa;
— ĂpiÈczki w przebiegu zatruÊ.
4. Leczenie
Zasady leczenia sÈ zbliĝone do terapii kwasicy ketonowej:
— obniĝenie glikemii (podobne dawki insuliny jak przy
leczeniu kwasicy ketonowej);
— normalizacja molalnoĂci osocza — stopniowe
zmniejszanie osmolalnoĂci (nie wiÚcej niĝ 3 mOsm/
/kg H2O/godz.);
— podskórne podanie niskoczÈsteczkowej heparyny;
— wyrównanie niedoborów wody i elektrolitów:
• znacznie wiÚksza utrata wody niĝ u chorych
z kwasicÈ ketonowÈ;
— stosowanie roztworu hipotonicznego (0,45% NaCl
lub pïyn nawadniajÈcy interwencyjny), a po uzyskaniu
prawidïowej molalnoĂci osocza 0,9% NaCl we wlewie doĝylnym pod kontrolÈ stanu ukïadu krÈĝenia
• szybkoĂÊ wlewu roztworu NaCl ustala siÚ w zaleĝnoĂci od stÚĝenia sodu w surowicy i molalnoĂci osocza;
— monitorowanie glikemii co godzinÚ i elektrolitów co
4–6 godzin.
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IV. Kwasica mleczanowa
1. Przyczyny:
— typ A powstaje w nastÚpstwie wstrzÈsu kardiogennego, ciÚĝkiego krwawienia, wstrzÈsu septycznego, ostrej i przewlekïej niewydolnoĂci oddechowej
(nie jest charakterystyczny dla cukrzycy), ale 3/4
chorych na cukrzycÚ umiera z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych; zespóï ten moĝe siÚ zdarzyÊ
u chorych na cukrzycÚ;
— typ B kwasicy wystÚpuje z innych przyczyn niĝ niedotlenienie. WystÚpuje u pacjentów chorych na
cukrzycÚ, ze schorzeniami wÈtroby, chorobami rozrostowymi, po zaĝyciu alkoholu etylowego, biguanidów, salicylanów i alkoholu metylowego.
2. Laboratoryjne kryteria diagnostyczne:
— glikemia umiarkowanie podwyĝszona, ale moĝe byÊ
prawidïowa;
— obniĝone pH krwi (< 7,30), stÚĝenie wodorowÚglanów < 10 mmol/l, luka anionowa > 16 mmol/l;
— stÚĝenie mleczanów > 5 mmol/l;
— nie zmienia siÚ stÚĝenie sodu w surowicy krwi
(u alkoholików moĝe byÊ obniĝone);
— zwykle zwiÚkszenie stÚĝenia potasu w surowicy
krwi.
3. Leczenie:
— obejmuje nastÚpujÈce dziaïania:
• przeciwdziaïanie wstrzÈsowi (wyrównanie stanu odwodnienia i hipowolemii, umiarkowane
podawanie leków obkurczajÈcych naczynia obwodowe);

• przeciwdziaïanie hipoksemii i hipoksji;
• przeciwdziaïanie nadmiernemu powstawaniu
kwasu mlekowego (wlew glukozy i insuliny pod
kontrolÈ glikemii);
• alkalizacja poprzez podawanie wodorowÚglanu
sodu (zapotrzebowanie: BE × 0,3 × masa ciaïa
[w kg]);
• w uzasadnionych przypadkach (wskazania biochemiczne i/lub kliniczne) konieczne jest leczenie nerkozastÚpcze.
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16. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca
u chorych na cukrzycÚ
Najwaĝniejsze rekomendacje
U chorych na cukrzycÚ z chorobÈ niedokrwiennÈ serca przy braku przeciwwskazañ naleĝy stosowaÊ kwas acetylosalicylowy i statynÚ [A] oraz rozwaĝyÊ leczenie inhibitorem ACE. [C]
• Po przebytym zawale serca zaleca siÚ stosowanie E-adrenolityku bezterminowo. [B]

•

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest gïównÈ
przyczynÈ zgonu chorych na cukrzycÚ. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca,
a takĝe niewydolnoĂci serca w tej grupie chorych nie
róĝniÈ siÚ od obowiÈzujÈcych w populacji osób bez
zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej.
I.
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Róĝnice w przebiegu klinicznym ChNS u osób chorych na cukrzycÚ wskazujÈ na koniecznoĂÊ wykonania co najmniej raz w roku badañ kontrolnych
oceniajÈcych wystÚpowanie czynników ryzyka tej
choroby.

II.

1.
2.
3.
4.

Wskazania do wykonania badañ diagnostycznych,
czynnoĂciowych i anatomicznych w kierunku rozpoznania ChNS i stratyğkacji ryzyka u chorych na
cukrzycÚ (konsultacja kardiologiczna) (ryc. 16.1).
ObecnoĂÊ typowych lub nietypowych objawów ze
strony ukïadu sercowo-naczyniowego.
Nieprawidïowy zapis spoczynkowego EKG.
Wspóïistnienie zmian miaĝdĝycowych w tÚtnicach szyjnych lub obwodowych.
Planowane rozpoczÚcie intensywnych Êwiczeñ ğzycznych u osób > 35. roku ĝycia, w przeszïoĂci prowadzÈcych maïo aktywny tryb ĝycia.
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Rycina 16.1. Algorytm postÚpowania diagnostycznego w kierunku potwierdzenia rozpoznania i stratyğkacji ryzyka choroby
niedokrwiennej serca (ChNS) u chorych na cukrzycÚ

5. Cukrzyca typu 1 trwajÈca > 15 lat.
6. ObecnoĂÊ — poza cukrzycÈ — dwóch lub wiÚcej czynników ryzyka ChNS:
— nieprawidïowe parametry gospodarki lipidowej
(patrz rozdz. 4);
— nadciĂnienie tÚtnicze;
— palenie tytoniu;
— wywiad rodzinny dotyczÈcy przedwczesnego wystÚpowania miaĝdĝycy;
— obecnoĂÊ albuminurii;
— obecnoĂÊ neuropatii autonomicznej.
III. Leczenie chorych na cukrzycÚ ze stabilnÈ ChNS
[przewlekïym zespoïem wieñcowym — wg nowej
terminologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology)]
1. Wdroĝenie prozdrowotnego stylu ĝycia (patrz rozdz. 6).
2. Leczenie hipoglikemizujÈce majÈce na celu uzyskanie
celów terapeutycznych (patrz rozdz. 4).
3. Ograniczenie lub normalizacja czynników ryzyka ChNS:
— normalizacja ciĂnienia tÚtniczego (patrz rozdz. 12);
— leczenie zaburzeñ lipidowych (patrz rozdz. 13).
4. Specyğka farmakoterapii ChNS w cukrzycy
— Leczenie przeciwpïytkowe — kwas acetylosalicylowy. Naleĝy takĝe stosowaÊ u chorych na cukrzycÚ typu 2 i typu 1 > 40. roku ĝycia, obciÈĝonych
zwiÚkszonym ryzykiem wystÈpienia incydentów

sercowo-naczyniowych (> 5% ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca w ciÈgu 10 lat). Nie potwierdzono skutecznoĂci kwasu acetylosalicylowego
w prewencji pierwotnej u chorych na cukrzycÚ z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym:
• zalecana dawka kwasu acetylosalicylowego wynosi 75–100 mg/d.,
• w przypadku obecnoĂci przeciwwskazañ do stosowania kwasu acetylosalicylowego moĝe byÊ
korzystne podawanie klopidogrelu w dawce
75 mg/d., chociaĝ obecnie preferowane sÈ nowe
leki antyagregacyjne (tj. prasugrel i tikagrelor) ze
wzglÚdu na wiÚkszÈ skutecznoĂÊ; w przypadku
braku moĝliwoĂci ich stosowania zalecany jest
klopidogrel,
• w populacji chorych po przezskórnej interwencji
wieñcowej (PCI) zaleca siÚ stosowanie podwójnej terapii antyagregacyjnej — kwas acetylosalicylowy w dawce 75–100 mg/d. i jako drugi
lek klopidogrel w dawce 75 mg/d. U chorych
po OZW kwas acetylosalicylowy w dawce 75–
–100 mg/d. i jako drugi lek prasugrel w dawce
1 × 10 mg/d. lub tikagrelor 90 mg 2 × na dobÚ.
W przypadku braku moĝliwoĂci stosowania tej
formy terapii jako drugi lek antyagregacyjny zalecany jest klopidogrel w dawce 75 mg/d. Czas
stosowania podwójnej terapii przeciwpïytko-
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wej (DAPT, dual antiplateled therapy) zaleĝy od
postaci choroby wieñcowej i rodzaju implantowanego stentu: w stabilnej chorobie leczonej
stentem metalowym (BMS) — do miesiÈca po
zabiegu, po implantcji stentu uwalniajÈcego
(DES) — 6–12 miesiÚcy. U wszystkich chorych po
ostrym zespole wieñcowym podwójna terapia
antyagregacyjna zalecana jest przez minimum
12 miesiÚcy:
— stosowanie kardioselektywnych E-adrenolityków
lub E-adrenolityków wielofunkcyjnych blokujÈcych
receptory D1 i E1,
— leki blokujÈce ukïad RAA (inhibitory ACE).
W przypadku nieskutecznoĂci farmakoterapii wskazane jest rozwaĝenie terapii rewaskularyzacyjnej.
PróbÚ wysiïkowÈ i inne metody czynnoĂciowe stosuje siÚ w celu: potwierdzenia rozpoznania, udokumentowania niedokrwienia, stratyğkacji ryzyka, a takĝe
uïatwienia wyboru metod leczenia i oceny ich skutecznoĂci. Wobec wciÈĝ najïatwiejszego dostÚpu próba
wysiïkowa jest najczÚĂciej wykonywanym testem, jednak jego czuïoĂÊ i swoistoĂÊ w wykrywaniu niedokrwienia sÈ ograniczone, zwïaszcza u kobiet. Do innych
metod czynnoĂciowych zalicza siÚ: echokardiograğÚ
obciÈĝeniowÈ, scyntygrağÚ perfuzyjnÈ, rezonans magnetyczny (MRI), pozytonowÈ tomograğÚ emisyjnÈ (PET).
WĂród metod anatomicznych wciÈĝ „zïotym standardem” jest inwazyjna koronarograğa, przydatna moĝe
byÊ równieĝ wielorzÚdowa tomograğa komputerowa

(MDCT). Naleĝy wskazaÊ, ĝe chorzy na cukrzycÚ zaliczajÈ
siÚ najczÚĂciej do grupy poĂredniego i duĝego ryzyka
wystÚpowania choroby wieñcowej. W grupie ryzyka
poĂredniego zaleca siÚ w pierwszej kolejnoĂci wykonanie badañ czynnoĂciowych, natomiast wĂród chorych
z duĝym ryzykiem podstawÈ diagnostyki, juĝ w pierwszym etapie, jest koronarograğa. Rola wielorzÚdowej
tomograği komputerowej to wysoka, ujemna wartoĂÊ
predykcyjna, a wiÚc przydatna jest raczej w celu wykluczenia istotnych zwÚĝeñ w tÚtnicach wieñcowych. Nie
zaleca siÚ jej stosowania u chorych duĝego ryzyka, stanowi dla nich bowiem zbÚdne obciÈĝenie kontrastem
i naraĝeniem na ekspozycjÚ radiologicznÈ.
PI¥MIENNICTWO
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2. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators, Kearney P.M.,
Blackwell L., Collins R. i wsp. Efğcacy of cholesterol-lowering
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16.1. PostÚpowanie w ostrym zespole wieñcowym u chorych na cukrzycÚ
— leczenie przeciwhiperglikemiczne
Najwaĝniejsze rekomendacje
Przy przyjÚciu chorego z ostrym zespoïem wieñcowym do szpitala naleĝy oznaczyÊ glikemiÚ, u pacjentów z cukrzycÈ
w przypadku braku aktualnego wyniku takĝe HbA1c. [A]
• W pierwszej dobie ostrego zespoïu wieñcowego zalecane jest podanie doĝylnego wlewu insuliny pod kontrolÈ
glikemii z docelowymi jej wartoĂciami 100–180 mg/dl. [C]

•

W ostrym zespole wieñcowym rekomenduje siÚ
normalizacjÚ glikemii za pomocÈ doĝylnego wlewu
insuliny w stanach bliĝej nieokreĂlonej „wzglÚdnej
hiperglikemii” (relative hyperglycemia). Za wzglÚdnÈ hiperglikemiÚ naleĝy uznaÊ glikemiÚ powyĝej
140 mg/dl (7,8 mmol/l) u osób z uprzednio rozpoznanÈ cukrzycÈ lub ponad 180 mg/dl (10,0 mmol/l)
u pacjentów bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy.
Doĝylne podanie insuliny jest jedynym sposobem
szybkiej normalizacji glikemii i poprawy rokowania
po przebyciu ostrego zespoïu wieñcowego. Leczenie choroby niedokrwiennej serca u osób, u których
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wystÚpujÈ zaburzenia gospodarki wÚglowodanowej,
w miarÚ moĝliwoĂci powinno siÚ odbywaÊ z udziaïem
specjalisty diabetologa.
I. Pierwsza doba ostrego zespoïu wieñcowego
1. Naleĝy odstawiÊ doustne leki przeciwcukrzycowe.
2. W kaĝdym przypadku ostrego zespoïu wieñcowego
naleĝy przy przyjÚciu oznaczyÊ glikemiÚ.
3. Gdy wartoĂÊ glikemii przekracza: 140 mg/dl (7,8 mmol/l)
u osób z rozpoznanÈ uprzednio cukrzycÈ lub 180 mg/dl
(10,0 mmol/l) u osób bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy, naleĝy zastosowaÊ doĝylny wlew insuliny z szybko-
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ĂciÈ podanÈ w tabeli 16.1.1. Zalecana czÚstoĂÊ kontroli
glikemii w ciÈgu dnia: co godzinÚ, a po uzyskaniu jej
stabilizacji: co 2 godziny Naleĝy utrzymywaÊ stÚĝenie
glukozy w granicach 100–180 mg/dl (5,6–10 mmol/l),
odpowiednio regulujÈc wlew insuliny.
4. W trakcie wlewu insuliny naleĝy monitorowaÊ stÚĝenie
potasu.
W przypadku wystÈpienia glikemii powyĝej 180 mg/dl
(10,0 mmol/l) naleĝy przejĂciowo przerwaÊ doĝylny wlew
glukozy i ponownie go rozpoczÈÊ po obniĝeniu glikemii
do wartoĂci 180 mg/dl (10,0 mmol/l), z równoczesnym
zwiÚkszeniem prÚdkoĂci doĝylnego wlewu insuliny.
5. W przypadku spoĝywania posiïków naleĝy dostrzykiwaÊ dodatkowo doĝylnie insulinÚ krótkodziaïajÈcÈ.
6. W przypadku kwasicy cukrzycowej naleĝy postÚpowaÊ
wedïug zaleceñ terapii kwasicy (rozdz. 15).
Od 2. doby ostrego zespoïu wieñcowego do koñca
hospitalizacji
1. Leczenie hipoglikemizujÈce musi zapewniÊ wartoĂci glikemii w ciÈgu caïej doby w granicach 100–180 mg/dl
(5,6–10,0 mmol/l). Dlatego teĝ musi byÊ ono indywidualizowane, najlepiej prowadzone przy wspóïpracy
z diabetologiem.
2. U chorych bez wykïadników kwasicy, z zaburzeniami
gospodarki wÚglowodanowej rozpoznanymi w pierwszej dobie ostrego zespoïu wieñcowego lub wczeĂniej
skutecznie leczonych metforminÈ, dobre wyrównanie
metaboliczne cukrzycy w tym okresie moĝe zapewniÊ
odpowiednia dieta (rozdz. 6). W pozostaïych przypadkach naleĝy zastosowaÊ insulinoterapiÚ w modelu wielokrotnych wstrzykniÚÊ wedïug podanych wczeĂniej
zasad (rozdz. 11).
3. U chorych na cukrzycÚ typu 2 z nadwagÈ lub otyïoĂciÈ bezpoĂrednio przed ukoñczeniem hospitalizacji nawet juĝ w trzeciej dobie po interwencji moĝna dodatkowo zastosowaÊ metforminÚ, przy braku przeciwwskazañ
do jej podawania. Po 2–3 dniach leczenia metforminÈ
moĝe zachodziÊ moĝliwoĂÊ redukcji dawki insuliny.

Tabela 16.1.1. Orientacyjny przelicznik wlewu insuliny
w zaleĝnoĂci od stÚĝenia glukozy
Glikemia

10-procentowy roztwór
glukozy [ml/godz.]

Insulina
[j./godz.]

< 100 mg/dl
(< 5,5 mmol/l)

50

ZatrzymaÊ
infuzjÚ na
15–30 minut

100–140 mg/dl
(5,5–7,8 mmol/l)

50

0,5–1,0

140–180 mg/dl
(6,7–10 mmol/l)

50

1,0–2,0

180–250 mg/dl
(10–13,9 mmol/l)

WstrzymaÊ infuzjÚ,
aĝ glikemia obniĝy siÚ
< 180 mg/dl
(10,0 mmol/l)/godz.,
a nastÚpnie 50

2,0–4,0

250–300 mg/dl
(13,9–17,4 mmol/l)

WstrzymaÊ infuzjÚ,
aĝ glikemia obniĝy siÚ
< 180 mg/dl
(10,0 mmol/l)/godz.,
a nastÚpnie 50

4,0–6,0

II.

III. Po zakoñczeniu hospitalizacji
U kaĝdego chorego na cukrzycÚ typu 2 po przebytym
ostrym zespole wieñcowym naleĝy wdroĝyÊ metforminÚ,
o ile nie istniejÈ przeciwwskazania lub nietolerancja leku.
U chorych na cukrzycÚ typu 2, u których uzyskano
dobre wyrównanie metabolicznie (II.1) w dniu wypisania
ze szpitala, przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinÚ
nieprzekraczajÈcym 30 j., moĝna powróciÊ do terapii hipoglikemizujÈcej stosowanej przed wystÈpieniem ostrego zespoïu wieñcowego. U chorych, u których cukrzycÚ
rozpoznano w trakcie hospitalizacji i uzyskano dobre
wyrównanie metabolicznie (II.1) w dniu wypisania ze
szpitala, przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinÚ
nieprzekraczajÈcym 30 j., charakteryzujÈcych siÚ oty-

ïoĂciÈ lub nadwagÈ, moĝna prowadziÊ terapiÚ doustnÈ
metforminÈ z ewentualnym skojarzeniem z innymi lekami. W przypadku gdy nie udaje siÚ uzyskaÊ dobrego
wyrównania metabolicznego cukrzycy lub dobowe zapotrzebowanie na insulinÚ przekracza 30 j., naleĝy kontynuowaÊ insulinoterapiÚ. Kaĝdego chorego, u którego
wystÚpujÈ zaburzenia gospodarki wÚglowodanowej, po
przebytym ostrym zespole wieñcowym, naleĝy w trybie
pilnym skierowaÊ do specjalisty diabetologa.
Uwaga 1: u kaĝdego pacjenta z ostrym zespoïem
wieñcowym, poza chorymi z uprzednio rozpoznanÈ
cukrzycÈ, przed opuszczeniem szpitala naleĝy wykonaÊ
doustny test tolerancji glukozy (patrz rozdz. 1, punkt III,
tab. 16.1.1). W przypadku rozpoznania nietolerancji
glukozy lub cukrzycy wskazane jest przeprowadzenie
konsultacji diabetologicznej.
Uwaga 2: przed planowÈ koronarograğÈ wykonywanÈ w celach diagnostycznych lub terapeutycznych
naleĝy odstawiÊ metforminÚ co najmniej na 48 godzin
przed zabiegiem. Moĝna powróciÊ do jej stosowania po
24 godzinach po wykonaniu koronarograği.
PI¥MIENNICTWO
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17. Udar mózgu u chorych na cukrzycÚ
Najwaĝniejsze rekomendacje
Hiperglikemia stwierdzana przy przyjÚciu do szpitala w ostrej fazie udaru wiÈĝe siÚ z wiÚkszÈ ĂmiertelnoĂciÈ, ciÚĝszym przebiegiem udaru i wiÚkszym değcytem neurologicznym zarówno u osób z cukrzycÈ, jak i bez cukrzycy. [A]
• Przeprowadzone dotychczas badania nie dostarczajÈ dowodów na to, aby korygowanie hiperglikemii w ostrej fazie
udaru poprawiaïo rokowanie chorych. [C]
• Aktualne wytyczne dotyczÈce korygowania hiperglikemii w przebiegu udaru opierajÈ siÚ jedynie na zaleceniach/opiniach
ekspertów. [E]
•

Cukrzyca jest silnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu,
zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego. Podwyĝszone stÚĝenie glukozy stwierdza siÚ u ponad 60% chorych
hospitalizowanych z powodu ostrego udaru mózgu. Okoïo 20% przypadków hiperglikemii dotyczy osób z wczeĂniej rozpoznanÈ cukrzycÈ, 16–24% przypadków stanowiÈ
osoby, u których cukrzyca byïa wczeĂniej nierozpoznana,
u pozostaïych jest to hiperglikemia przejĂciowa (stresowa).
Hiperglikemia stwierdzana w ostrym okresie udaru jest
czynnikiem niekorzystnym rokowniczo zarówno u osób
chorych na cukrzycÚ, jak i bez cukrzycy. Jej obecnoĂÊ wiÈĝe
siÚ z ryzykiem wiÚkszego ogniska niedokrwiennego i jego
ukrwotocznienia, ciÚĝszym przebiegiem choroby oraz
gorszym rokowaniem (mniejsza samodzielnoĂÊ chorych
oraz wiÚksza wczesna i póěna ĂmiertelnoĂÊ). Hiperglikemia
stwierdzana przy przyjÚciu do szpitala najczÚĂciej wykazuje tendencjÚ do stopniowego, samoistnego obniĝania siÚ
po pierwszych kilkunastu godzinach/dniach choroby.
Ze wzglÚdu na brak duĝych, randomizowanych badañ interwencyjnych, które wskazywaïyby na korzyĂci wynikajÈce z utrzymywania konkretnych wartoĂci glikemii
u chorych z udarem, zalecane docelowe wartoĂci glikemii u osób, u których rozpoznano ostry udar mózgu, sÈ
podobne do tych, jakie zaleca siÚ w przypadku innych
ciÚĝkich, ostrych schorzeñ. InsulinoterapiÚ naleĝy wdroĝyÊ
przy wartoĂciach glikemii t 180 mg/dl (10 mmol/l), a nastÚpnie utrzymywaÊ glikemie w zakresie 140–180 mg/dl
(7,8–10 mmol/l), przy czym, o ile to moĝliwe, optymalnie
okoïo 140 mg/dl (7,8 mmol/l). Ze wzglÚdu na ryzyko hipoglikemii naleĝy unikaÊ stÚĝeñ glukozy poniĝej 110 mg/dl
(6,1 mmol/l).
Insulina powinna byÊ podawana doĝylnie w 0,9-procentowym roztworze NaCl za pomocÈ pompy strzykawkowej, pod ĂcisïÈ kontrolÈ glikemii. SzybkoĂÊ stosowanego wlewu insuliny naleĝy modyğkowaÊ w zaleĝnoĂci
od wartoĂci glikemii oznaczanej przy ïóĝku chorego
co godzinÚ, a po osiÈgniÚciu stabilnych wartoĂci — co
2 godziny. Orientacyjny schemat modyğkowania szybkoĂci
doĝylnego wlewu insuliny w zaleĝnoĂci od stwierdzonej
glikemii przedstawiono w tabeli 16.1.1. W trakcie wlewu
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insuliny 2–3 razy w ciÈgu doby naleĝy kontrolowaÊ stÚĝenie potasu.
Nie jest zalecane podawanie insuliny w postaci doĝylnego wlewu GIK (glukoza, insulina, potas). W pierwszych
dobach po udarze mózgu oraz u osób, które dïuĝej pozostajÈ nieprzytomne, insulina nie powinna byÊ podawana
podskórnie.
W jednostce prowadzÈcej leczenie udarów powinien
obowiÈzywaÊ okreĂlony algorytm dawkowania insuliny
podawanej we wlewie doĝylnym, uwzglÚdniajÈcy zmiany
szybkoĂci wlewu w zaleĝnoĂci od wartoĂci glikemii. Zespóï
lekarzy i pielÚgniarek powinien byÊ przeszkolony w zakresie terapii hiperglikemii.
W chwili, gdy stan chorego siÚ poprawia i zaczyna on
spoĝywaÊ posiïki, naleĝy zakoñczyÊ doĝylny wlew insuliny
i rozpoczÈÊ jej podawanie podskórne. OdïÈczenie doĝylnego wlewu insuliny naleĝy poprzedziÊ podskórnym podaniem insuliny krótkodziaïajÈcej lub analogu szybkodziaïajÈcego na okoïo 1 godzinÚ przed zatrzymaniem wlewu
doĝylnego. Zalecany schemat leczenia insulinÈ stosowanÈ
podskórnie to insulina krótkodziaïajÈca lub jej szybkodziaïajÈcy analog podawane przed posiïkami oraz insulina
o przedïuĝonym czasie dziaïania podawana 1 lub 2 razy
dziennie. W niektórych przypadkach wystarczajÈce jest
podawanie wyïÈcznie insuliny krótko- lub szybkodziaïajÈcej przed posiïkiem. Naleĝy jÈ podawaÊ przed jedzeniem,
opierajÈc siÚ na pomiarach glikemii wykonanych bezpoĂrednio przed posiïkami.
Ze wzglÚdu na duĝe prawdopodobieñstwo obecnoĂci
cukrzycy u chorych ze Ăwieĝym udarem niedokrwiennym
mózgu, u których cukrzyca nie byïa wczeĂniej rozpoznana,
konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki w tym kierunku po uzyskaniu stabilizacji stanu chorego.
Zalecenia dotyczÈce ciĂnienia tÚtniczego i innych
aspektów prowadzenia chorych z udarem niedokrwiennym mózgu sÈ takie jak u osób bez cukrzycy, gdyĝ brak jest
danych wskazujÈcych na korzyĂci pïynÈce z odmiennego
lub szczególnego postÚpowania u chorych na cukrzycÚ.
Prewencja wtórna po udarze jest zgodna z ogólnie
obowiÈzujÈcymi zasadami.
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18. Prewencja, diagnostyka i leczenie cukrzycowej choroby nerek
Najwaĝniejsze rekomendacje
Badanie przesiewowe w kierunku zwiÚkszonego wydalania albumin z moczem naleĝy wykonywaÊ raz w roku u chorych
na cukrzycÚ typu 1 od 5. roku trwania choroby; u chorych na cukrzycÚ typu 2 od momentu rozpoznania oraz u wszystkich chorych na cukrzycÚ ze wspóïistniejÈcym nadciĂnieniem tÚtniczym. [B]
• W celu zmniejszenia ryzyka wystÈpienia cukrzycowej choroby nerek i/lub spowolnienia jej postÚpu naleĝy zoptymalizowaÊ kontrolÚ glikemii, ciĂnienia tÚtniczego oraz lipemii. [A]
• W przypadku stwierdzenia zwiÚkszonego wydalania albumin z moczem naleĝy stosowaÊ terapiÚ inhibitorami ACE lub
antagonistami receptora angiotensynowego AT1, poniewaĝ zmniejszajÈ one ryzyko postÚpu cukrzycowej choroby nerek
(z uwzglÚdnieniem przeciwwskazañ do ich stosowania). [A]
• W przypadku stosowania inhibitora ACE, antagonisty receptora angiotensynowego AT1 i/lub leku moczopÚdnego naleĝy
monitorowaÊ stÚĝenie kreatyniny i potasu w surowicy krwi. [E]
•

I.

II.

U chorych na cukrzycÚ w celu wykrycia lub oceny
stopnia zaawansowania cukrzycowej choroby nerek naleĝy okreĂliÊ wydalanie albuminy z moczem,
stÚĝenie kreatyniny w surowicy krwi oraz szacowanÈ wartoĂÊ przesÈczania kïÚbuszkowego (eGFR).
Albuminuria i eGFR stanowiÈ niezaleĝne predyktory ryzyka sercowo-naczyniowego oraz nerkowego
u chorych na cukrzycÚ.
Badanie przesiewowe w kierunku albuminurii naleĝy wykonywaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
— raz w roku; u chorych na cukrzycÚ typu 1 od 5. roku
trwania choroby; u chorych na cukrzycÚ typu 2 od
momentu rozpoznania.
W celu oceny wydalania albumin z moczem naleĝy:
— okreĂliÊ wskaěnik albumina/kreatynina (ACR, albumin/creatinine ratio) na podstawie wyników iloĂciowych oznaczeñ w jednorazowo pobranej próbce moczu (optymalnie porannego) — interpretacja
wyników: patrz tab. 18.1. Do rozpoznania zwiÚkszonego wydalania albumin z moczem upowaĝnia
uzyskanie dwóch dodatnich wyników ACR.

III. StÚĝenie kreatyniny we krwi naleĝy okreĂliÊ u chorych na cukrzycÚ przynajmniej raz w roku, i to
niezaleĝnie od wielkoĂci wydalania albuminy z moczem. StÚĝenie kreatyniny naleĝy wykorzystaÊ do
okreĂlenia wartoĂci eGFR.

IV. Do okreĂlenia wartoĂci ğltracji kïÚbuszkowej naleĝy zastosowaÊ wzór CKD-EPI.
CKD-EPI
GFR = 141 × min (Scr/N, 1)D × max (Scr/N, 1)–1,209 ×
× 0,993Wiek × 1,018 [dla kobiet]
Scr — stÚĝenie kreatyniny w surowicy krwi
N — 0,7 dla kobiet i 0,9 dla mÚĝczyzn
D = –0,329 dla kobiet i –0,411 dla mÚĝczyzn
min = minimum z Scr/N lub 1
max = maximum z Scr/N lub 1
V. Stadia zaawansowania przewlekïego uszkodzenia
nerek zdeğniowano w tabeli 18.2.
VI. JeĂli eGFR obniĝy siÚ do wartoĂci < 60 ml/min/1,73 m2
i istnieje podejrzenie niecukrzycowej choroby nerek, naleĝy rozwaĝyÊ skierowanie chorego na konsultacjÚ nefrologicznÈ. JeĂli eGFR zmniejszy siÚ do
wartoĂci < 30 ml/min/1,73 m2, naleĝy skierowaÊ
chorego na konsultacje nefrologicznÈ.
VII. Zalecenia prewencyjne
1. W celu zmniejszenia ryzyka wystÈpienia cukrzycowej
choroby nerek i/lub spowolnienia jej postÚpu naleĝy
zoptymalizowaÊ kontrolÚ glikemii, ciĂnienia tÚtniczego
oraz lipemii.
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Tabela 18.1. Değnicja nieprawidïowego wydalania albuminy z moczem*
Kategoria

AER
[mg/d.]

ACR (przygodna próbka moczu)
[mg/d. lub mg/g kreatyniny]*

Wydalanie albuminy [ŝg/min]
— zbiórka moczu

< 30

< 30

< 20

A2 — umiarkowanie zwiÚkszona
albuminuria

30–300

30–300

20–200

A3 — jawny biaïkomocz

> 300

> 300

≥ 200

A1 — prawidïowa albuminuria lub
nieznacznie zwiÚkszona albuminuria

*IloĂÊ albuminy wydalanej z moczem w przeliczeniu na 1 g kreatyniny odpowiada w przybliĝeniu dobowej albuminurii, pozwalajÈc jednoczeĂnie na unikniÚcie
bïÚdów zwiÈzanych z 24-godzinnÈ zbiórkÈ moczu

Tabela 18.2. Stadia zaawansowania przewlekïego uszkodzenia nerek
Kategoria

Opis

eGFR [ml/
/min/1,73 m2]

G1

Uszkodzenie nerek*
z prawidïowym
lub podwyĝszonym eGFR

t 90

G2

Uszkodzenie nerek*
z ïagodnie obniĝonym eGFR

60–89

G3a

Umiarkowane obniĝenie
eGFR

45–59

G3b

Umiarkowane do ciÚĝkiego
obniĝenie eGFR

30–44

G4

Znaczne obniĝenie eGFR

15–29

G5

Krañcowa niewydolnoĂÊ
nerek

< 15

*O uszkodzeniu nerek mówi siÚ, jeĝeli wystÚpujÈ nieprawidïowoĂci wbskïadzie
biochemicznym i/lub osadzie moczu i/lub nieprawidïowe wartoĂci wskaěników
uszkodzenia nerek we krwi i/lub w badaniach obrazowych nerek albo dróg
moczowych utrzymujÈce siÚ dïuĝej niĝ 3 miesiÈce

2. Palenie tytoniu jest niezaleĝnym czynnikiem rozwoju
i postÚpu cukrzycowej choroby nerek.
III. Leczenie
1. W celu spowolnienia postÚpu cukrzycowej choroby
nerek naleĝy dÈĝyÊ do osiÈgniÚcia zaïoĝeñ terapeutycznych dotyczÈcych glikemii, lipidemii i ciĂnienia tÚtniczego przedstawionych w rozdziale 4.
2. W przypadku stwierdzenia albuminurii naleĝy stosowaÊ terapiÚ inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensynowego AT1, poniewaĝ zmniejszajÈ one ryzyko postÚpu nefropatii (z uwzglÚdnieniem
przeciwwskazañ do ich stosowania).

3. W przypadku stosowania inhibitora ACE, antagonisty
receptora angiotensynowego AT1 i/lub leku moczopÚdnego naleĝy monitorowaÊ stÚĝenie kreatyniny i potasu w surowicy krwi.
4. Nie jest zalecane ïÈczne stosowanie inhibitorów ACE
z antagonistami receptora angiotensynowego AT1.
5. Zastosowanie diuretyku tiazydowego/tiazydopodobnego moĝna rozwaĝaÊ przy wartoĂci eGFR t 30 ml/
/min/1,73 m2; w przypadku wartoĂci eGFR < 30 ml/
/min/1,73 m2 naleĝy zastosowaÊ diuretyk pÚtlowy.
6. Nie naleĝy stosowaÊ metforminy u chorych z eGFR
< 30 ml/min/1,73 m2. U chorych z eGFR 30–59 ml/
/min/1,73 m2 naleĝy dostosowaÊ dawki metforminy do
czynnoĂci wydalniczej nerek.
7. U pacjentów z cukrzycÈ typu 2 i przewlekïÈ chorobÈ
nerek naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie inhibitora kotransportera sodu-glukozy 2 lub agonisty receptora
peptydu glukagonopodobnego, dla których wykazano
dziaïanie nefroprotekcyjne. Leki te zmniejszajÈ ryzyko
postÚpu przewlekïej choroby nerek.
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eGFR [ml/min/1,73 m2]
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PostÚpowanie

t 60

Bez przeciwwskazañ do metforminy. Naleĝy monitorowaÊ czynnoĂÊ nerek raz w roku

45–59

Moĝna kontynuowaÊ stosowanie metforminy. Naleĝy monitorowaÊ czynnoĂÊ nerek
co 3–6 miesiÚcy

30–44

Wskazane zachowanie szczególnej uwagi przy stosowaniu metforminy. Moĝliwe kontynuowanie stosowania metforminy w zmniejszonej (do 50%) dawce. Naleĝy monitorowaÊ czynnoĂÊ nerek co 3 miesiÈce. Nie naleĝy rozpoczynaÊ leczenia metforminÈ u nowych chorych

< 30

Nie naleĝy stosowaÊ metforminy
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19. Cukrzycowa choroba oczu

•
•
•
•
•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Optymalizacja kontroli glikemii, ciĂnienia tÚtniczego oraz lipemii zmniejsza ryzyko rozwoju i progresji retinopatii
cukrzycowej. [A]
Badanie dna oka po rozszerzeniu ěrenicy powinno byÊ wykonane nie póěniej niĝ po 5 latach u dorosïych z cukrzycÈ
typu 1 i przy rozpoznaniu cukrzycy typu 2. [B]
Fotokoagulacja laserowa redukuje ryzyko utraty wzroku u chorych z retinopatiÈ proliferacyjnÈ. [A]
Doszklistkowe iniekcje anty-VEGF u chorych z obrzÚkiem plamki mogÈ poprawiÊ widzenie. [A]
Leczenie kwasem acetylosalicylowym w celu kardioprotekcji nie jest przeciwwskazane u chorych z retinopatiÈ i nie
zwiÚksza ryzyka krwotoku dosiatkówkowego. [A]

Powikïania zwiÈzane z cukrzycÈ dotyczÈ prawie
wszystkich struktur anatomicznych w ukïadzie wzrokowym. NajczÚĂciej wystÚpujÈcÈ i najciÚĝszÈ, bo zagraĝajÈcÈ utratÈ wzroku, jest retinopatia cukrzycowa
i zwiÈzany z niÈ cukrzycowy obrzÚk plamki. Retinopatia
to wysoce specyğczne neuronaczyniowe powikïanie
cukrzycy zarówno typu 1, jak i typu 2. SpoĂród pozasiatkówkowych powikïañ cukrzycy najwiÚksze znaczenie kliniczne majÈ zaÊma i jaskra wtórna. Poniĝsze
zalecenia uwzglÚdniajÈ nowÈ klasyğkacjÚ retinopatii
cukrzycowej.
Prewencja, diagnostyka i leczenie retinopatii cukrzycowej
I.
1.
2.
3.
4.

Historia naturalna i klasyğkacja retinopatii cukrzycowej
Brak cech retinopatii cukrzycowej
Retinopatia nieproliferacyjna (NPDR) ïagodna — obecne wyïÈcznie mikrotÚtniaki
Retinopatia nieproliferacyjna umiarkowana — wiÚcej
zmian niĝ w postaci ïagodnej i mniej niĝ w ciÚĝkiej
Retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna ciÚĝka:
— krwotoczki (> 20) w 4 kwadrantach siatkówki;

— i/lub paciorkowatoĂÊ ĝylna w co najmniej 2 kwadrantach;
— i/lub Ăródsiatkówkowe nieprawidïowoĂci mikrowaskularne w co najmniej 1 kwadrancie.
5. Retinopatia proliferacyjna (PDR) (nowotworzenie naczyñ i rozrost tkanki ïÈcznej w siatkówce) prowadzÈca
do utraty wzroku w mechanizmie:
— nawracajÈcych wylewów do ciaïa szklistego z nowo
utworzonych naczyñ;
— odwarstwienia siatkówki w wyniku jej pociÈgania
przez bïony proliferacyjne;
— rozwoju jaskry.
II.
1.
2.
3.
4.

Historia naturalna i klasyğkacja cukrzycowego
obrzÚku plamki
Brak cukrzycowego obrzÚku plamki
agodny cukrzycowy obrzÚk plamki — zmiany z dala
od centrum plamki
Umiarkowany cukrzycowy obrzÚk plamki — zmiany
w pobliĝu centrum plamki
CiÚĝki cukrzycowy obrzÚk plamki — zmiany obejmujÈ
centrum plamki
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III. Czynniki ryzyka rozwoju i progresji retinopatii cukrzycowej
1. Czas trwania cukrzycy — najsilniejszy czynnik prognostyczny rozwoju i progresji retinopatii cukrzycowej.
2. Niewyrównanie metaboliczne cukrzycy:
— intensywne leczenie zmniejsza ryzyko rozwoju i progresji retinopatii u chorych na cukrzycÚ typu 1;
— intensywne leczenie cukrzycy typu 2 zmniejsza
czÚstoĂÊ powikïañ o charakterze mikroangiopatii,
a obniĝenie odsetka HbA1c o 1% powoduje znacznÈ
redukcjÚ ryzyka rozwoju mikroangiopatii.
3. NadciĂnienie tÚtnicze.
4. Zaburzenia gospodarki lipidowej.
5. Cukrzycowa choroba nerek.
6. Okres ciÈĝy u kobiet chorujÈcych na cukrzycÚ.
7. Okres dojrzewania.
8. Operacja zaÊmy.
9. Stany po transplantacji nerki i trzustki lub tylko nerki.
IV.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

V.

Diagnostyka retinopatii cukrzycowej
Badanie ostroĂci wzroku.
Badanie rozpoznawania barw.
Badanie dna oka (oftalmoskopia, zawsze po poszerzeniu ěrenic).
Cyfrowe, kolorowe zdjÚcia dna oka wykorzystywane
gïównie w badaniach przesiewowych (nie zastÚpujÈ
peïnego badania okulistycznego).
Angiograğa Ġuoresceinowa dna oka:
— wskazania:
• wykrycie zmian w przebiegu umiarkowanej
i ciÚĝkiej retinopatii nieproliferacyjnej,
• wykrycie poczÈtkowych ognisk nowotworzenia
naczyniowego w retinopatii proliferacyjnej,
• ocena skutecznoĂci fotokoagulacji laserowej,
• wyjaĂnienie przyczyny nieuzasadnionego pogorszenia ostroĂci wzroku.
SzerokokÈtna laserowa oftalmoskopia skaningowa.
Optyczna koherentna tomograğa — podstawowa metoda diagnostyki i monitorowania obrzÚku plamki.
USG — zwïaszcza u pacjentów z krwotokiem do ciaïa
szklistego.
Mikroskopia konfokalna (ocena rogówki, jako wczesnego wskaěnika neuropatii).

Wskazania do wykonywania badañ okulistycznych
u chorych na cukrzycÚ
1. Pierwsze badanie:
— w cukrzycy typu 1 — naleĝy je przeprowadziÊ w ciÈgu pierwszych 5 lat od momentu zachorowania;
— w cukrzycy typu 2 — musi byÊ wykonane w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu.
2. Badania kontrolne i ewentualne leczenie:
— wskazane ze wzglÚdu na poczÈtkowo bezobjawowy charakter retinopatii;
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— czÚstoĂÊ zaleĝy od stopnia zaawansowania retinopatii cukrzycowej:
• bez retinopatii — co 1–2 lata,
• poczÈtkowa retinopatia nieproliferacyjna — co
6–12 miesiÚcy,
• retinopatia nieproliferacyjna bardziej zaawansowana — co 3 miesiÈce,
• retinopatia nieproliferacyjna ciÚĝka — zabieg laserowy,
• retinopatia proliferacyjna — zabieg laserowy
w trybie pilnym lub rozwaĝenie innych operacji
okulistycznych (np. witrektomii),
• cukrzycowy obrzÚk plamki — w postaci pozadoïkowej zabieg laserowy, w przypadku postaci
z zajÚciem doïka wskazane jest zastosowanie
iniekcji doszklistkowych preparatami przeciwciaï
anty-VEGF, które mogÈ byÊ uzupeïnione zabiegiem laserowym,
• po zabiegach laserowych siatkówki — miesiÈc
po zabiegu,
• po zabiegu witrektomii — termin badania wyznacza siÚ indywidualnie, zaleĝnie od stanu dna oka,
• u kobiet chorych na cukrzycÚ bÚdÈcych w ciÈĝy
• co 1–3 miesiÈce przez caïy okres ciÈĝy w zaleĝnoĂci od stanu oka,
• u kobiet planujÈcych ciÈĝÚ — przed zajĂciem
w ciÈĝÚ i wówczas, w razie potrzeby, wykonuje
siÚ zabiegi laserowe siatkówki.
3. Pilne wskazania do wykonania badania okulistycznego:
— ryzyko utraty wzroku:
• obecnoĂÊ retinopatii proliferacyjnej,
• obecnoĂÊ zaawansowanych powikïañ ocznych
(nowotworzenie naczyñ w tÚczówce, wylew do
ciaïa szklistego, Ăwieĝe odwarstwienie siatkówki);
— obecnoĂÊ zmian potencjalnie zagraĝajÈcych utratÈ
wzroku:
• retinopatia nieproliferacyjna ciÚĝka,
• retinopatia nieproliferacyjna z cukrzycowym
obrzÚkiem plamki,
• inne nieprawidïowoĂci obecne w dnie oka, trudne do interpretacji lub niewyjaĂnione pogorszenie ostroĂci wzroku,
• ciÈĝa.
Zalecane czÚstoĂci badañ okulistycznych w poszczególnych grupach pacjentów przedstawiono w tabeli
19.1. Przestrzeganie tych zaleceñ, które majÈ przede
wszystkim charakter przesiewowy, nawet kilkukrotnie
zmniejsza ryzyko Ălepoty z powodu cukrzycy.
VI. Badania przesiewowe
Badania przesiewowe w kierunku retinopatii cukrzycowej mogÈ byÊ przeprowadzone przy rozszerzonej ěrenicy przez okulistÚ za pomocÈ oftalmoskopu
lub osobÚ przeszkolonÈ z uĝyciem funduskamery na
podstawie kolorowej fotograği dna oka. U chorych na
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Tabela 19.1. Zalecane czÚstoĂci badañ okulistycznych w poszczególnych grupach pacjentów
Badanie pierwszorazowe
Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 2

Pierwsze 5 lat od zachorowania
(w okresie pokwitania — krótko po rozpoznaniu)

W chwili rozpoznania choroby

Badania kontrolne i ewentualne leczenie
Zaawansowanie retinopatii

Czas kontroli i leczenia

Bez retinopatii

Co 1–2 lata

Nieproliferacyjna ïagodna i umiarkowana

Co 6–12 miesiÚcy

Nieproliferacyjna ciÚĝka

Nie rzadziej niĝ co 3–6 miesiÚcy

Proliferacyjna

Pilna laseroterapia

Cukrzycowy obrzÚk plamki:
postaÊ pozadoïkowa

Laseroterapia

postaÊ z zajÚciem doïka

Iniekcje doszklistkowe (anty-VEGF + opcjonalnie laseroterapia)
Kontrola po zabiegach okulistycznych w sytuacjach specjalnych

Po laseroterapii

W zaleĝnoĂci od stanu oka

Po witrektomii

W zaleĝnoĂci od stanu oka

Kobiety w ciÈĝy

W zaleĝnoĂci od stanu oka co 1–3 miesiÈce

U planujÈcych ciÈĝÚ

Przed zajĂciem w ciÈĝÚ; wtedy zabiegi laserowe

Z niewyrównanÈ cukrzycÈ, nadciĂnieniem lub proteinuriÈ

Co 1–6 miesiÈcy, w zaleĝnoĂci od stanu dna oka

cukrzycÚ typu 1, jeĝeli w pierwszych 2 kolejnych latach
nie stwierdza siÚ zmian w siatkówce oka, badanie dna
oczu moĝe byÊ oceniane co 2 lata. Pozwoli to w sposób
istotny obniĝyÊ koszty leczenia chorych na cukrzycÚ.
VII. Leczenie retinopatii cukrzycowej
1. Intensyğkacja leczenia u chorych ze zïym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, intensywne leczenie
nadciĂnienia tÚtniczego, w pierwszej kolejnoĂci przy
zastosowaniu inhibitorów ACE oraz inhibitorów receptora AT1, i zaburzeñ parametrów gospodarki lipidowej
(fenoğbrat, statyny). Kwas acetylosalicylowy podawany w celach kardioprotekcyjnych nie jest przeciwskazany u chorych z retinopatiÈ i nie stanowi zagroĝenia
wystÈpienia wylewów dosiatkówkowych.
2. Fotokoagulacja laserowa siatkówki (moĝliwa, jeĂli
oĂrodki optyczne oka sÈ przejrzyste):
— odpowiednio wczeĂnie wykonana fotokoagulacja
laserowa siatkówki hamuje progresjÚ retinopatii
cukrzycowej;
— rodzaje fotokoagulacji laserowej siatkówki:
• ogniskowa — zalecana przy obecnoĂci zmian poczÈtkowych retinopatii i w cukrzycowym obrzÚku plamki bez zajÚcia doïka,
• typu grid — w rozlanym obrzÚku plamki,
• panfotokoagulacja — zalecana w ciÚĝkiej retinopatii nieproliferacyjnej i proliferacyjnej.
3. Witrektomia:
— wskazania:
• krwotoki do ciaïa szklistego niewchïaniajÈce siÚ
pod wpïywem innych metod leczenia; w przypadku braku skutecznoĂci zastosowanego lecze-

nia wskazane jest wczeĂniejsze przeprowadzenie
witrektomii (im wczeĂniej, tym efekt lepszy),
• zaawansowana retinopatia proliferacyjna z powikïaniami.
4. W ciÚĝkich stadiach cukrzycowego obrzÚku plamki stosuje siÚ doszklistkowe iniekcje preparatów przeciwciaï
anty-VEGF: aĠiberceptu, ranibizumabu i bewacyzumabu, opcjonalnie uzupeïniane laseroterapiÈ. Bewacyzumab jest stosowany poza wskazaniami rejestracyjnymi
(off-label). Iniekcje sÈ wskazane jako leczenie I rzutu
w kaĝdej postaci cukrzycowego obrzÚku plamki z zajÚciem doïka.
5. Doszklistkowe lub okoïogaïkowe wstrzykniÚcia steroidów, majÈcych dziaïanie antyangiogenne i przeciwobrzÚkowe, takich jak na przykïad triamcynolon,
deksametazon o przedïuĝonym dziaïaniu lub octan
Ġuocinolonu w postaci o przedïuĝonym uwalnianiu.
6. W przypadkach nieodwracalnych zaburzeñ widzenia
konieczne jest przeprowadzenie konsultacji/rehabilitacji dla osób ěle widzÈcych lub ociemniaïych.
PI¥MIENNICTWO
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for presence or absence of diabetic retinopathy: a meta-analysis.
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20. Prewencja, diagnostyka i leczenie neuropatii cukrzycowej
Najwaĝniejsze rekomendacje
U osób z cukrzycÈ typu 1 utrzymywanie optymalnej kontroli glikemii od momentu rozpoznania ma kluczowe
znaczenie w prewencji pierwotnej i wtórnej polineuropatii cukrzycowej obwodowej oraz autonomicznej ukïadu
sercowo-naczyniowego. [A]
• Diagnostyka neuropatii cukrzycowej, oprócz szczegóïowego wywiadu, powinna obejmowaÊ ocenÚ funkcji wïókien
cienkich (czucie bólu i/lub temperatury) oraz wïókien grubych (czucie wibracji). Kaĝdy pacjent raz w roku powinien
mieÊ badane czucie dotyku przy pomocy monoğlamentu 10 g. Ocena powinna byÊ przeprowadzona po 5 latach
u chorych na cukrzycÚ typu 1 oraz w momencie rozpoznania u chorych na cukrzycÚ typu 2. [B]
• Pregabalina, gabapentyna lub duloksetyna powinny byÊ rozwaĝane jako leki pierwszego rzutu w leczeniu bólu
neuropatycznego u osób z cukrzycÈ. [A]
•

I.

Neuropatia cukrzycowa jest przyczynÈ silnych dolegliwoĂci, znaczÈco pogarsza jakoĂÊ ĝycia chorych
i jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju zespoïu
stopy cukrzycowej oraz nagïego zgonu. Neuropatia autonomiczna ukïadu sercowo-naczyniowego jest niezaleĝnym czynnikiem ryzyka zwiÚkszonej ĂmiertelnoĂci w cukrzycy.

II.

Kliniczny podziaï neuropatii:
— uogólnione symetryczne polineuropatie:
• przewlekïa obwodowa czuciowo-ruchowa,
• autonomiczna,
• ostra czuciowa;
— ogniskowe i wieloogniskowe neuropatie:
• nerwów czaszkowych,
• nerwów rdzeniowych (piersiowych i lÚděwiowych),
• ogniskowe neuropatie koñczyn, w tym zespoïy
uciskowe,
• proksymalna ruchowa (amiotroğa).

III. Zasady wykonywania badañ w kierunku neuropatii:
— czÚstoĂÊ wykonywania badañ:
• cukrzyca typu 1 — po 5 latach od momentu
zachorowania, o ile wczeĂniej nie wystÚpujÈ objawy sugerujÈce wystÚpowanie neuropatii,
• cukrzyca typu 2 — w momencie rozpoznania
choroby,
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• ocena wystÚpowania objawów neuropatii cukrzycowej — co najmniej raz w roku;
— naleĝy wykluczyÊ innÈ, niecukrzycowÈ etiologiÚ
uszkodzenia obwodowego ukïadu nerwowego;
— w przypadkach wÈtpliwych wskazana jest konsultacja neurologiczna.
IV. Kryteria diagnostyczne neuropatii cukrzycowej
Dystalna symetryczna polineuropatia
A. Metody diagnostyczne:
— badanie czucia dotyku — zastosowanie monoğlamentu o ucisku 10 g (Semmesa-Weinsteina 5.07);
— badanie czucia wibracji — zastosowanie neurotensjometru lub kalibrowanego stroika 128 Hz;
— badanie czucia bólu (sterylna igïa);
— badanie czucia temperatury (wskaěnik badawczy
o 2 zakoñczeniach — metalowym i plastikowym);
— badanie odruchów ĂciÚgnistych
— badanie siïy miÚĂniowej
— badania elektroneuroğzjologiczne.
B. Zasady rozpoznawania:
— objawy podmiotowe: zaburzenia czucia, drÚtwienie,
pieczenie, mrowienie, palenie, szarpanie, bóle samoistne, skurcze miÚĂniowe, gïównie w okolicy stóp
i podudzi, utrzymujÈce siÚ od kilku miesiÚcy (nasilajÈ
siÚ bÈdě pojawiajÈ gïównie w godzinach nocnych; wysiïek ğzyczny nie wywoïuje ani nie nasila dolegliwoĂci);
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— objawy przedmiotowe: osïabienie siïy miÚĂniowej,
osïabienie lub zniesienie odruchów ĂciÚgnistych
(kolanowy, skokowy), osïabienie lub zniesienie czucia dotyku, wibracji, bólu i temperatury;
— neuropatiÚ cukrzycowÈ obwodowÈ uznaje siÚ za
prawdopodobnÈ na podstawie obecnoĂci 2 z 3 nastÚpujÈcych elementów badania klinicznego: objawów podmiotowych, osïabienia lub zniesienia
czucia (dotyku, wibracji, bólu i/lub temperatury)
i/lub zniesienia odruchów ĂciÚgnistych; w postaci bólowej te elementy badania przedmiotowego
mogÈ byÊ prawidïowe;
— u wybranych pacjentów dodatkowo w celu pewnego rozpoznania neuropatii konieczne moĝe byÊ wykonanie badania elektroneuroğzjologicznego; jest to
szczególnie wskazane w przypadku szybkiej progresji
objawów, asymetrii, przewagi neuropatii ruchowej
lub przy podejrzeniu przyczyny niecukrzycowej;
— w diagnostyce neuropatii wïókien cienkich w przypadku wÈtpliwoĂci w obrazie klinicznym moĝna
wykorzystaÊ dodatkowo ocenÚ gÚstoĂci wïókien
nerwowych w obrÚbie rogówki w mikroskopii konfokalnej lub w biopsji skóry.
Neuropatia autonomiczna
O czynnoĂci autonomicznego ukïadu nerwowego wnioskuje siÚ poĂrednio na podstawie analizy zmian czynnoĂci
narzÈdów efektorowych pod wpïywem pewnych boděców.
Ze wzglÚdu na nieswoistoĂÊ wystÚpujÈcych objawów klinicznych diagnozÚ naleĝy poprzeÊ swoistymi testami. Naleĝy wykluczyÊ innÈ chorobÚ narzÈdu efektorowego, wziÈÊ
pod uwagÚ zaburzenia organiczne i czynnoĂciowe o innym
charakterze, wykluczyÊ wpïyw stosowanego leczenia.
1. Ukïad sercowo-naczyniowy
NeuropatiÚ autonomicznÈ ukïadu sercowo-naczyniowego rozpoznajemy na podstawie testów oceniajÈcych
zmiennoĂÊ rytmu serca. Uznajemy neuropatiÚ autonomicznÈ za prawdopodobnÈ lub wczesnÈ w przypadku jednego testu nieprawidïowego, a potwierdzonÈ, gdy wyniki
dwóch z niĝej wymienionych testów sÈ nieprawidïowe:
— testy oceniajÈce stan ukïadu parasympatycznego:
• zmiana czÚstoĂci rytmu serca podczas gïÚbokiego oddychania,
• zmiana czÚstoĂci rytmu serca w odpowiedzi na
pionizacjÚ,
• zmiana czÚstoĂci rytmu serca w odpowiedzi na
próbÚ Valsalvy;
— testy oceniajÈce stan ukïadu sympatycznego:
• zmiana wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego w odpowiedzi na pionizacjÚ.
2. Ukïad pokarmowy:
— zaburzenia czynnoĂci ĝoïÈdka — RTG, scyntygrağa
radioizotopowa, elektrogastrograğa (EGG), test insulinowy, manometria;

— zaburzenia czynnoĂci jelita cienkiego — brak swoistych testów diagnostycznych, manometria — zaburzenia motoryki jelita cienkiego;
— zaburzenia czynnoĂci jelita grubego — pasaĝ po doustnym podaniu Ărodka kontrastowego, manometria;
— zaburzenia czynnoĂci pÚcherzyka ĝóïciowego —
USG czynnoĂciowe.
3. Ukïad moczowo-pïciowy:
— zaburzenia czynnoĂci pÚcherza moczowego — cystometria (ocena wypeïnienia pÚcherza moczowego przed mikcjÈ i po niej), elektromiograğa zwieracza pÚcherza, uroĠowmetria i proğl ciĂnieniowy
cewki moczowej;
— impotencja erekcyjna — kwestionariusze (miÚdzynarodowy kwestionariusz oceny wzwodu — IIEF,
International Index of Erectile Function oraz jego
skrócona 5-pytaniowa wersja — IIEF-5), badania
naczyniowe (USG dopler), kawernosonograğa, badania czynnoĂciowe — monitorowanie nocnych
erekcji (testy paskowe).
4. Zaburzenia potliwoĂci — proste wskaěniki potliwoĂci, testy wymagajÈce skomplikowanej aparatury (ocena funkcji potowydzielniczej przy uĝyciu urzÈdzenia Sudoskan).
5. Zaburzenia czynnoĂci ěrenicy — pupillometria.
V. Leczenie
1. Leczenie przyczynowe neuropatii cukrzycowej:
— kluczowe w leczeniu neuropatii cukrzycowej jest
dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy, ze zwróceniem uwagi na unikanie hipoglikemii oraz duĝych
dobowych wahañ glikemii;
— kontrola ciĂnienia tÚtniczego, gospodarki lipidowej,
zaprzestanie palenia tytoniu, spoĝywania alkoholu;
— farmakoterapia: kwas alfa-liponowy, benfotiamina,
inhibitory ACE.
2. Leczenie objawowe bólu neuropatycznego w somatycznej neuropatii cukrzycowej (efekt przeciwbólowy
leczenia jest swoisty dla pacjenta):
— pregabalina;
— inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny: duloksetyna, wenlafaksyna;
— gabapentyna;
— trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (amitryptylina);
— tramadol, tapentadol i Ărodki narkotyczne (nie sÈ
zalecane jako leki pierwszego rzutu);
— leki dziaïajÈce miejscowo: kapsaicyna, lidokaina;
— postÚpowanie niefarmakologiczne: ğzykoterapia,
akupunktura.
3. Leczenie objawowe autonomicznej neuropatii cukrzycowej:
— ukïad sercowo-naczyniowy:
• zaburzenia kontroli rytmu serca — kontrolowany, stopniowany wysiïek ğzyczny, inhibitory ACE,
E-adrenolityki bez wewnÚtrznej aktywnoĂci,
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• hipotonia ortostatyczna — odzieĝ uciskowa na
koñczyny dolne i brzuch, dosalanie potraw, Êwiczenia izometryczne, mineralokortykoidy (Ġudrokortyzon), midodrin;
— ukïad pokarmowy:
• gastropareza — modyğkacja diety (czÚste, maïe
posiïki, w ciÚĝkich postaciach dieta póïpïynna,
pïynna), leki propulsywne (cyzaprid, itopryd, erytromycyna, trimebutyna), leki hamujÈce wydzielanie ĝoïÈdkowe (H2-blokery, blokery pompy protonowej), leki przeciwwymiotne, sonda nosowo-dwunastnicza, leczenie chirurgiczne, stymulacja
aktywnoĂci bioelektrycznej ĝoïÈdka,
• zaburzenia czynnoĂci jelit — modyğkacja diety
(do rozwaĝenia dieta bezglutenowa, ograniczenie laktozy), cholestyramina, klonidyna, oktreotyd, leki zapierajÈce (loperamid), enzymy trzustkowe, antybiotyki;
— ukïad moczowo-pïciowy:
• zaburzenia czynnoĂci pÚcherza moczowego —
unikanie zalegania moczu, uregulowane, systematyczne oddawanie moczu, agoniĂci receptorów cholinergicznych (betanechol), zewnÚtrzny
masaĝ pÚcherza moczowego przed mikcjÈ, cewnikowanie pÚcherza (doraěne, staïe),

• zaburzenia czynnoĂci seksualnych mÚĝczyzn
— inhibitory fosfodiesterazy c-GMP (sildenağl, wardenağl, tadalağl), stymulatory oĂrodka
erekcji (apomorğna), ssÈce aparaty próĝniowe,
wstrzykniÚcia do ciaï jamistych (prostaglandyna
E1), protezy czïonka,
• zaburzenia czynnoĂci seksualnych kobiet — mechaniczne stymulatory narzÈdów pïciowych,
miejscowe leki nawilĝajÈce;
— zaburzenia potliwoĂci:
• toksyna botulinowa, leki rozszerzajÈce naczynia,
kremy nawilĝajÈce.
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21. Diagnostyka i leczenie zespoïu stopy cukrzycowej (ZSC)
Najwaĝniejsze rekomendacje
Utrzymywanie optymalnej kontroli glikemii, lipemii i ciĂnienia tÚtniczego zmniejsza ryzyko zespoïu stopy cukrzycowej. [A]
• Skuteczne leczenie zespoïu stopy cukrzycowej (ZSC) moĝliwe jest jedynie w ramach wielodyscyplinarnych poradni. [B]
• Zïotym standardem odciÈĝenia niezakaĝonej, neuropatycznej stopy jest opatrunek gipsowy (total contact cast)
obejmujÈcy stopÚ i podudzie. [A]
• W leczeniu ZSC kluczowe zastosowanie majÈ opracowanie chirurgiczne rany, systemowa antybiotykoterapia w przypadku zakaĝenia oraz interwencje naczyniowe w stopie niedokrwiennej. [A]

•

W regionalnych (wojewódzkich, uniwersyteckich)
oĂrodkach diabetologicznych naleĝy tworzyÊ wielospecjalistyczne gabinety stopy cukrzycowej (gabinety referencyjne), a przy poradniach diabetologicznych podstawowe gabinety stopy cukrzycowej zajmujÈce siÚ kontynuacjÈ terapii
ustalonej w poradni wielospecjalistycznej.
Struktura i zadania zgodnie z Programem Wsparcia
Ambulatoryjnego Leczenia Zespoïu Stopy Cukrzycowej
Ministerstwa Zdrowia (http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/
/program-wsparcia-ambulatoryjnego-leczenia-zespolu-stopy-cukrzycowej/).
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I.

Değnicja
Stopa cukrzycowa to zakaĝenie i/lub owrzodzenie
i/lub destrukcja tkanek gïÚbokich stopy (np. koĂci)
spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych
i/lub naczyñ stopy o róĝnym stopniu zaawansowania.
Z değnicji tej wynika podziaï na stopÚ cukrzycowÈ
neuropatycznÈ, naczyniowÈ i mieszanÈ.
Diagnostyka zespoïu stopy cukrzycowej obejmuje ocenÚ wystÚpowania polineuropatii obwodowej,
zaburzeñ ukrwienia koñczyn dolnych, zmian deformacyjnych oraz innych czynników ryzyka uszkodzenia
stopy. Jeĝeli stwierdzono utratÚ ochronnego czucia
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Tabela 21.1. Klasyğkacja PEDISb
Stopieñ zaawansowania

b
Ukrwienie

1
Cechy prawidïowego
ukrwienia: wyczuwalne
tÚtno na tÚtnicach stóp
lub ABI > 0,9

WielkoĂÊ

2
3
Kliniczne objawy
Krytyczne niedokrwienie:
upoĂledzenia krÈĝenia:
bóle spoczynkowe, ABI < 0,4,
obecnoĂÊ chromania
TcpO2 < 30 mm Hg
przestankowego, ABI < 0,9,
TcpO2 30–60 mm Hg
Wymiar rany okreĂla siÚbw centymetrach kwadratowych

DrÈĝenie

Owrzodzenie
powierzchowne,
nieprzekraczajÈce
skóry wïaĂciwej

Rana moĝe obejmowaÊ
wszystkie tkanki miÚkkie

Penetracja zakaĝenia
do koĂci: widoczne w RTG
cechy osteolizy lub
koĂÊ wyczuwalna sondÈ

Nasilenie
infekcji

Brak objawów
klinicznych zakaĝenia

Infekcja obejmuje skórÚ
i tkankÚbpodskórnÈ.
Obszar zajÚty zapaleniem
nie przekracza 2 cm
od granicy owrzodzenia

Miejscowe nasilenie cech
zapalenia. Granica
przekracza 2 cm, ale nie
ma cech uogólnienia
infekcji

Brak cech
neuropatii czuciowej
w podstawowych testach:
badaniu monoğlamentem
i kamertonem lub neurotipem

ObecnoĂÊ neuropatii
czuciowej

Neuropatia
czuciowa

bólu wskazane jest oglÈdanie stóp chorego przez lekarza w trakcie kaĝdej wizyty.
II.

4

Czynniki ryzyka ZSC:
— neuropatia obwodowa i/lub cechy niedokrwienia
koñczyn dolnych;
— brak wiedzy ze strony chorego;
— wieloletnia, ěle kontrolowana cukrzyca;
— niewïaĂciwa higiena stóp;
— niewïaĂciwe obuwie;
— obecnoĂÊ modzeli;
— znieksztaïcenie stopy;
— zwiÚkszony nacisk na stronÚ podeszwowÈ stopy.
Czynniki sprzyjajÈce nawrotom choroby:
— przebyte amputacje;
— owrzodzenie w wywiadzie;
— stopa neuropatyczna Charcota.

III. Kliniczna klasyğkacja zespoïu stopy cukrzycowej
Zalecana jest klasyğkacja PEDIS (Perfusion, Extent,
Depth, Infection, Sensation) uwzglÚdniajÈca zarówno infekcje, jak i czynnik niedokrwienny (tab. 21.1) oraz klasyğkacja SINBAD (tab. 21.2).
IV. Prewencja:
— systematyczne badanie stóp; raz w roku badanie
w kierunku zaburzeñ czucia (badanie ğzykalne)
i niedokrwienia (ocena tÚtna na tÚtnicy grzbietowej
stopy i piszczelowej tylnej; naleĝy rozwaĝyÊ badanie wskaěnika kostka–ramiÚ) u wszystkich chorych;
czÚstoĂÊ badania stóp w zaleĝnoĂci od oceny ryzyka
powstawania rany przedstawiono w tabeli 21.3;
— regularne zabiegi podiatryczne (usuwanie modzeli
i hiperkeratozy);

Cechy uogólnionej infekcji:
gorÈczka > 38oC,
tÚtno > 90/min,
czÚstoĂÊ oddechów > 20/min,
leukocytoza > 12 tys.
lub < 4 tys.

— zalecanie stosowania obuwia (oraz wkïadek) dostosowanego do ksztaïtu stopy oraz odpowiednich
skarpet;
— w przypadku duĝych deformacji stopy uniemoĝliwiajÈcych dopasowanie gotowego obuwia wskazane jest zaopatrzenie chorego w obuwie miarowe;
— systematyczna edukacja dotyczÈca wïaĂciwej i bezpiecznej pielÚgnacji oraz higieny stóp i prewencji
owrzodzeñ;
— edukacja i systematyczne leczenie dotyczÈce innych
czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadwaga, nadciĂnienie tÚtnicze, zaburzenia lipidowe,
wyrównanie metaboliczne cukrzycy;
— wczesne wykrywanie i leczenie niedokrwienia
koñczyn,
— przy braku owrzodzeñ zalecany jest trening marszowy.
V. Infekcje w przebiegu stopy cukrzycowej
1. Rozpoznanie zakaĝenia opiera siÚ przede wszystkim
na obrazie klinicznym (obecnoĂÊ co najmniej 2 z klasycznych podmiotowych i przedmiotowych objawów
infekcji), a nie jedynie na wyniku badañ mikrobiologicznych i laboratoryjnych.
2. Ocena ciÚĝkoĂci infekcji (patrz: klasyğkacja PEDIS).
3. Badanie mikrobiologiczne (wraz z antybiogramem) i jego
interpretacja (kolonizacja, kontaminacja, zakaĝenie):
— wskazane pobieranie po oczyszczeniu rany fragmentu tkanek, aspiratu, wyskrobin na posiew;
— konieczne w przypadku obecnoĂci klinicznie zakaĝonej rany;
— interpretacja posiewu w ocenie infekcji jest trudna,
zaleca siÚ przede wszystkim uwzglÚdnienie obrazu
klinicznego;
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Tabela 21.2. Klasyğkacja SINBAD
Kategoria

Değnicja

Lokalizacja

Przodostopie

0

¥ródstopie/tyï stopy (okolica piÚty)

1

Dopïyw krwi do stopy — wyczuwalne tÚtno przynajmniej na jednej tÚtnicy

0

Kliniczne cechy niedokrwienia

1

Zachowane czucie

0

Niedokrwienie
Neuropatia

Punktacja

Brak czucia

1

Infekcja

Brak

0

Obecna

1

Powierzchnia

< 1 cm2

0

t 1 cm2

1

GïÚbokoĂÊ

Owrzodzenie ograniczone do skóry i tkanki podskórnej

0

Owrzodzenie obejmuje miÚĂnie, ĂciÚgna lub gïÚbsze struktury

1

Razem

6

Tabela 21.3. CzÚstoĂÊ badañ prewencyjnych stóp w zaleĝnoĂci od stopnia ryzyka (system stratyğkacji ryzyka IWGDF)
Kategoria

Ryzyko powstania rany

Cechy

CzÚstoĂÊ badania

0

Bardzo niskie

Zachowane czucie, nie ma niedokrwienia

Raz w roku

1

Niskie

Stwierdzone zaburzenia czucia lub niedokrwienie

Raz na 6–12 miesiÚcy

2

Umiarkowane

Stwierdzone zaburzenia czucia i niedokrwienie lub

Raz na 3–6 miesiÚcy

Stwierdzone zaburzenia czucia + deformacja stopy lub
Stwierdzone niedokrwienie + deformacja stopy
3

Wysokie

Stwierdzone zaburzenia czucia lub niedokrwienie
oraz jedno z poniĝszych:

Raz na 1–3 miesiÚcy

• przebyte owrzodzenie
• przebyta amputacja
• schyïkowa niewydolnoĂÊ nerek

— posiew krwi zalecany jest wyïÈcznie w przypadku
wystÚpowania objawów ogólnych zakaĝenia;
— w przypadku obecnoĂci ran klinicznie niezakaĝonych lub z zakaĝeniem o niewielkim nasileniu, jeĝeli
nie stosowano wczeĂniej antybiotyków — dopuszcza siÚ moĝliwoĂÊ niewykonywania posiewu.
4. Badania w kierunku zapalenia koĂci (naleĝy wykonaÊ w kaĝdym przypadku zakaĝonego owrzodzenia,
zwïaszcza o dïugim czasie trwania):
— ocena drÈĝenia do koĂci metalowÈ sondÈ (test probe
to bone);
— radiogram koĂci stopy (co 3–6 tygodni);
— rezonans magnetyczny (wskazany);
— biopsja koĂci lub posiew z fragmentu koĂci i badanie histolopatologiczne (wskazane); biopsja koĂci jest
niezbÚdna, jeĂli diagnoza zapalenia koĂci jest wÈtpliwa lub konieczne jest ustalenie patogenu;
— badania laboratoryjne — wartoĂÊ OB > 70 mm/godz.
zwiÚksza prawdopodobieñstwo wystÚpowania zapalenia koĂci; niĝsze poziomy oznaczajÈ mniejsze ryzyko. Pomocne moĝe byÊ równieĝ oznaczania CRP i leukocytozy. Prawidïowe wyniki badañ laboratoryjnych
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nie wykluczajÈ w peïni moĝliwoĂci istnienia stanu
zapalnego koĂci.
5. Podstawowym kryterium wyboru opatrunku jest charakter rany (sucha czy z wysiÚkiem).

A. Zasady antybiotykoterapii:
— stosowaÊ wyïÈcznie w przypadku potwierdzonych
infekcji (nie stosowaÊ proğlaktycznie);
— nie zwlekaÊ z rozpoczÚciem terapii;
— poczÈtkowo naleĝy stosowaÊ antybiotyk uwzglÚdniajÈcy obecnoĂÊ najczÚstszej Ġory (gronkowce i paciorkowce);
— infekcja w stopniu 4. wedïug PEDIS — uwzglÚdniÊ
obecnoĂÊ bakterii Gram–, beztlenowców;
— czas stosowania antybiotyków — do ustÈpienia objawów klinicznych infekcji (a nie do czasu zagojenia
rany):
• zakaĝenie w stopniu 2. wedïug PEDIS — zwykle
1–2 tygodnie, w niektórych przypadkach czas
trwania antybiotykoterapii moĝe byÊ dïuĝszy
(dotyczy zwïaszcza pacjentów z immunosupresjÈ, chorych z niedokrwieniem koñczyny),
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• zakaĝenie w stopniu 3.–4. wedïug PEDIS — 2–4
tygodnie;
— droga podania:
• doĝylna — infekcje w stopniu 4. wedïug PEDIS
i w uzasadnionych przypadkach w stopniu 3.
wedïug PEDIS (infekcja MRSA, P. aeruginosa),
nietolerancja doustnych antybiotyków;
• doustna — infekcje w stopniu 2. i 3. wedïug
PEDIS oraz po uzyskaniu poprawy w stopniu 4.
wedïug PEDIS;
• miejscowo — moĝna rozwaĝyÊ zastosowanie
gÈbki kolagenowej nasÈczonej gentamycynÈ
(gÈbka garamycynowa) jako leczenia wspomagajÈcego antybiotykoterapiÚ ogólnoustrojowÈ;
• dotÚtnicza — niepolecana.
B. Dobór antybiotyków
— infekcje ciÚĝkie:
• leczenie doĝylne — ciproĠoksacyna + klindamycyna, amoksycylina z kwasem klawulonowym
lub piperacylina z tazobaktamem lub karbapenem + wankomycyna do momentu wykluczenia
patogenu MRSA,
• kontynuacja leczeniem doustnym — amoksycylina z kwasem klawulonowym + trimetoprim
z sulfametoksazolem (dawka podwojona) lub
ciproĠoksacyna 2 × 750 mg lub moksiĠoksacyna + linezolid,
• infekcja MRSA: linezolid, wankomycyna;
— infekcje o mniejszym nasileniu:
• zwykle leczenie doustne, z wykorzystaniem podobnych antybiotyków jak w przypadku ciÚĝkich
infekcji, np.:
• patogen Gram+: póïsyntetyczne penicyliny/cefalosporyny I generacji,
• infekcja ostatnio leczona antybiotykiem, patogeny Gram+, Gram–: Ġuorochinolony, antybiotyki E-laktamowe w przypadku uczulenia na nie:
klindamycyna, Ġuorochinolon, sulfometoksazol
+ trimetoprym;
— leczenie zapalenia koĂci (nie ustalono jednolitego
modelu leczenia):
• operacyjne z usuniÚciem zmienionej koĂci (maïa
amputacja),
• antybiotykoterapia jak w przypadku infekcji ciÚĝkich,
• monitorowanie skutecznoĂci leczenia zapalenia
koĂci: badania laboratoryjne (OB, CRP), radiogram koĂci stopy.
VI. Wielodyscyplinarne leczenie zespoïu stopy cukrzycowej
Skuteczne leczenie zespoïu stopy cukrzycowej moĝliwe jest jedynie w ramach wielodyscyplinarnych poradni.

PojÚcie to obejmuje strukturÚ organizacyjnÈ pozwalajÈcÈ
na zapewnienie choremu moĝliwoĂci konsultacji wymaganych specjalistów posiadajÈcych wiedzÚ i doĂwiadczenie
w zakresie leczenia stopy cukrzycowej oraz tworzÈcych
zespóï, który pozostaje w staïej komunikacji.
Leczenie zespoïu stopy cukrzycowej obejmuje:
— wyrównanie metaboliczne cukrzycy: insulinoterapia (preferowany model leczenia — intensywna
insulinoterapia), dopuszczalne jest stosowanie
doustnych leków hipoglikemizujÈcych, jeĝeli leczenie to zapewnia prawidïowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy, a nie ma wskazañ do leczenia
insulinÈ;
— odciÈĝenie stopy: odpowiedni but na „chorÈ” stopÚ
(but czasowy odciÈĝajÈcy przodostopie lub piÚtÚ),
but wyrównawczy na zdrowÈ, wkïadki terapeutyczne, kule, wózek inwalidzki, opatrunek gipsowy, specjalistyczne obuwie, pobyt w ïóĝku, „zïotym standardem” odciÈĝenia niezakaĝonej, neuropatycznej
stopy jest opatrunek gipsowy (total contact cast)
obejmujÈcy stopÚ i podudzie, wykonany specjalnÈ
technikÈ wyïÈcznie przez przeszkolony personel; zastosowanie takiego opatrunku wymaga szczególnego nadzoru nad pacjentem, a zwïaszcza regularnej
wymiany opatrunku w celu oceny stanu koñczyny
pod kÈtem powstania nowych ran;
U wielu pacjentów w celu korekty nadmiernych siï
nacisku dziaïajÈcych na powierzchniÚ podeszwowÈ stopy
wskazane jest zastosowanie odpowiednich wkïadek do
obuwia
— antybiotykoterapia (doustna lub doĝylna), patrz
wyĝej;
— zabiegi chirurgiczne — usuwanie martwiczych tkanek, drenaĝ, nacinanie;
— zabiegi chirurgii wewnÈtrznaczyniowej i chirurgii
naczyniowej, zabiegi hybrydowe [stopa cukrzycowa charakteryzujÈca siÚ przewagÈ czynnika niedokrwiennego — chorych z niskim (< 0,5) wskaěnikiem kostka–ramiÚ (ABI, ankle brachial index),
wartoĂciÈ TcPO2 < 25 mm Hg i/lub wywiadem
w kierunku chromania przestankowego powinno
siÚ kierowaÊ do dalszej pilnej diagnostyki stanu
naczyñ, a nastÚpnie do chirurga naczyniowego lub
angiologa. DiagnostykÚ obrazowÈ oraz rewaskularyzacjÚ naleĝy równieĝ rozwaĝyÊ — nawet jeĂli wyniki wymienionych powyĝej testów sÈ prawidïowe
— jeĝeli, pomimo standardowego postÚpowania,
nie ma postÚpu gojenia rany w ciÈgu 4 tygodni.
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe u wielu pacjentów z cukrzycÈ
niedokrwienie koñczyn dolnych moĝe przebiegaÊ
bez typowych objawów bólowych]. Celem rewaskularyzacji powinno byÊ odtworzenie dopïywu krwi
przynajmniej do jednej tÚtnicy, najlepiej tej zaopatrujÈcej anatomiczny obszar owrzodzenia;
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— zabiegi podiatryczne (regularne opracowywanie rany
z czÚstoĂciÈ zaleĝnÈ od stanu miejscowego;
— opatrunki klasyczne i terapia zapewniajÈca wilgotne Ărodowisko rany. Naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie
opatrunków w technologii TLC-NOSF w niezainfekowanych ranach o etiologii neuropatyczno-niedokrwiennej (ale bez cech krytycznego/istotnego niedokrwienia), niegojÈcych siÚ pomimo optymalnego
leczenia standardowego);
— inne — komora hiperbaryczna (rany niedokrwienne
niegojÈce siÚ pomimo standardowego postepowania), leczenie podciĂnieniem (naleĝy rozwaĝyÊ szczególnie w przypadku ran pooperacyjnych równolegle
do standardowego postÚpowania), leki poprawiajÈce ukrwienie (stopa niedokrwienna lub z przewagÈ
czynnika naczyniowego): preparaty heparyny drobnoczÈsteczkowej (ostre stany niedokrwienne, krytyczne niedokrwienie), kwas acetylosalicylowy, trening
marszowy. Moĝna rozwaĝyÊ leczenie sulodeksydem;
przeszczep skórny, czynniki wzrostu, preparaty ludzkiej skóry, ozonoterapia, autologiczny ĝel pïytkowy
nie sÈ zalecane jako alternatywa do standardowego
postÚpowania;
— w niektórych uzasadnionych przypadkach do oczyszczania ran moĝna rozwaĝyÊ zastosowanie larw
Lucilia sericata hodowanych w sterylnych warunkach
w wyspecjalizowanych laboratoriach.
Kaĝdy chory z zespoïem stopy cukrzycowej powinien
byÊ edukowany w zakresie prewencji owrzodzeñ.

Neuroosteoartropatia Charcota (stopa Charcota)
— Diagnostyka:
• rozpoznanie stawia siÚ na podstawie wywiadu
oraz obrazu klinicznego (jednostronny obrzÚk,
zaczerwienienie, wzrost ucieplenia stopy, zwïaszcza jeĂli nie wystÚpuje owrzodzenie, u chorego
z cechami polineuropatii cukrzycowej), po wykluczeniu innych przyczyn szczególnie zapalenia
ĝyï gïÚbokich, dny moczanowej.
— Leczenie:
• stan ostry — odciÈĝenie przez 24 godz./d. (ïuska
peïnokontaktowa, inne formy odciÈĝenia), moĝna rozwaĝyÊ stosowanie bisfosfonianów, ïÈcznie
z witaminÈ D i preparatów wapnia, obecnie jednak brakuje badañ, których wyniki wskazywaïyby na dïugoterminowÈ efektywnoĂÊ leczenia
farmakologicznego,
• stan przewlekïy — edukacja, higiena stóp, specjalistyczne obuwie ortopedyczne z wkïadkami
terapeutycznymi korygujÈcymi powstaïe znieksztaïcenia, zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne
dla korekty deformacji (exostektomia, artrodeza).
Wskazane jest prowadzenie terapii przez wielodyscyplinarny zespóï specjalistów.
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VII. Hospitalizacja — wskazania
W trybie ostrego dyĝuru:
— infekcja w stopniu 4. wedïug PEDIS;
— infekcja w stopniu 3. wedïug PEDIS, jeĝeli istnieje
koniecznoĂÊ zastosowania antybiotykoterapii doĝylnej;
— kaĝdy przypadek krytycznego niedokrwienia.
PrzyjÚcie planowe:
— brak poprawy po 2-miesiÚcznym leczeniu ambulatoryjnym;
— przygotowanie do planowych zabiegów chirurgicznych (maïa amputacja, przeszczep skóry, zabiegi
rewaskularyzacyjne).
VIII. Amputacja
Przed kaĝdÈ amputacjÈ konieczne jest przeprowadzenie oceny ukrwienia koñczyny.
— Amputacja „duĝa” (powyĝej kostki) — naleĝy
rozwaĝyÊ, gdy wystÈpiÈ:
• zagroĝenie ĝycia spowodowane stanem zapalnym, rozlegïa martwica (wskazanie bezwzglÚdne),
• wyniszczajÈcy chorego, oporny na leczenie ból,
zwïaszcza w nastÚpstwie niedokrwienia (wskazanie wzglÚdne),
• utrata funkcji podporowych stopy (wskazanie
wzglÚdne);
— Amputacja „maïa” (poniĝej kostki) — naleĝy rozwaĝyÊ, gdy wystÈpiÈ:
• martwica rozpïywna,
• stan zapalny koĂci paliczków dystalnych palców
stopy (unikniÚcie przewlekïej antybiotykoterapii
— przyspiesza wygojenie).
• w przypadku suchej martwicy zaleca siÚ wyczekiwanie na autoamputacjÚ.
Wybór poziomu amputacji zaleĝy od stanu ukrwienia,
moĝliwoĂci rekonstrukcyjnych i rehabilitacyjnych.
Zaleca siÚ przeprowadzenie moĝliwie oszczÚdnej
amputacji.
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22. Cukrzyca u dzieci i mïodzieĝy

•
•
•

•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Dzieci z cukrzycÈ typu 1 powinny byÊ leczone metodÈ intensywnej insulinoterapii. [A]
GlikemiÚ naleĝy oznaczaÊ na czczo i przed posiïkami, przed snem, przed, w trakcie i po wysiïku oraz w sytuacji zïego
samopoczucia, wedïug potrzeb 1–2 godziny po posiïku oraz w nocy. [B]
Zastosowanie systemu ciÈgïego monitorowania glikemii wraz z metodÈ intensywnej insulinoterapii jest skuteczne w obniĝaniu HbA1c u dzieci i mïodzieĝy, zmniejsza ryzyko wystÚpowania hipoglikemii. [B] Szczególnie korzystne w prewencji
hipoglikemii sÈ pompy insulinowe z funkcjÈ automatycznego wstrzymania podaĝy insuliny. [B]
U dzieci zalecana docelowa wartoĂÊ HbA1c d 6,5% przy stabilnej glikemii i zminimalizowaniu epizodów hipoglikemii. [E]
Wytyczne w zakresie oceny parametrów CGM znajdujÈ siÚ w rozdziale 4.

W niniejszym rozdziale przedstawiono róĝnice dotyczÈce ogólnych zaleceñ zwiÈzane ze specyğkÈ wieku rozwojowego.
I. Postacie cukrzycy w wieku rozwojowym
1. NajczÚstsza jest cukrzyca typu 1 o patogenezie autoimmunizacyjnej.
2. U otyïych moĝe wystÈpiÊ nieprawidïowa glikemia na
czczo i/lub nieprawidïowa tolerancja glukozy, a nastÚpnie cukrzyca typu 2. U dzieci powyĝej 10. roku
ĝycia (lub wczeĂniej, gdy okres dojrzewania juĝ siÚ
rozpoczÈï), cechujÈcych siÚ BMI powyĝej 95. centyla,
zaleca siÚ wykonywanie testu OGTT co 2 lata.
3. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe cukrzyca monogenowa jest
drugÈ pod wzglÚdem czÚstoĂci postaciÈ cukrzycy
w populacji pediatrycznej w Polsce. Wskazania do
przeprowadzenia diagnostyki w kierunku cukrzycy
monogenowej przedstawiono w rozdziale 1.
4. ZwiÚksza siÚ liczba dzieci z zaburzeniami tolerancji
glukozy lub cukrzycÈ w przebiegu mukowiscydozy.
Cukrzyca zwykle jest bezobjawowa. U dzieci > 10.
roku ĝycia z mukowiscydozÈ naleĝy co rok wykonywaÊ
OGTT z oznaczeniem glikemii na czczo, po 30, 60, 90
i 120 minutach.

5. Pierwotna diagnostyka hiperglikemii lub rewizja diagnozy obejmuje oznaczenie przeciwciaï GADA oraz 1–2
z kolejnych: ICA, IA2A, IAA, ZnT8 (badania powinny
byÊ wykonane w referencyjnym laboratorium) w uzasadnionych przypadkach. ObecnoĂÊ wysokiego miana
1 przeciwciaïa lub podwyĝszonych mian 2 przeciwciaï
i/lub IFG i/lub IGT wskazuje na czynny proces autoimmunologiczny apoptozy komórek E trzustki. Ze wzglÚdu na znaczÈce ryzyko rozwoju jawnej klinicznie cukrzycy typu 1 pacjenci wymagajÈ edukacji zdrowotnej
w celu prewencji kwasicy ketonowej.
6. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe pacjent moĝe mieÊ mieszanÈ etiologiÚ cukrzycy.
II. Cele leczenia cukrzycy
1. Prewencja ostrych i przewlekïych powikïañ cukrzycy.
2. Uzyskanie i utrzymanie prawidïowego, harmonijnego rozwoju ğzycznego: wzrostu i masy ciaïa oraz jej
skïadu (wartoĂci centylowe), a takĝe przebiegu okresu
dojrzewania, odpowiedniego do wieku i pïci, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu ĝycia dziecka i jego
rodziny.
3. WartoĂci docelowe parametrów dla redukcji ryzyka
powikïañ naczyniowych:
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— HbA1c d 6,5%, przy stabilnej glikemii, zminimalizowaniu epizodów hipoglikemii i utrzymaniu dobrej jakoĂci ĝycia;
— stÚĝenie cholesterolu LDL < 100 mg/dl
(< 2,6 mmol/l);
— wartoĂÊ ciĂnienia tÚtniczego < 90. centyla odpowiednio do wieku i pïci oraz wzrostu (od 16. r.ĝ.
< 130/85 mm Hg);
— BMI < 85. centyla dla wieku i pïci;
— aktywnoĂÊ ğzyczna o minimum umiarkowanej intensywnoĂci > 1 godziny dziennie;
— spoczynkowa aktywnoĂÊ dzienna < 2 godzin dziennie;
— niepalenie tytoniu.
III. Leczenie cukrzycy
1. Farmakoterapia
Cukrzyca typu 1 — insulinoterapia:
— metoda insulinoterapii powinna byÊ dostosowana
do indywidualnych potrzeb pacjenta i zaakceptowana przez chorego oraz jego opiekunów;
— metodÈ z wyboru jest funkcjonalna intensywna insulinoterapia prowadzona jako:
• ciÈgïy podskórny wlew insuliny za pomocÈ osobistej pompy insulinowej (CSII, continuous subcutaneous insulin infusion);
• wielokrotne wstrzykniÚcia insuliny (MDI, multiple daily injections) z korzystaniem z igieï do
wstrzykiwaczy o dïugoĂci d 6 mm;
— wskazania i przeciwwskazania do CSII — patrz rozdziaï tematyczny;
— wskazane jest stosowanie CSII od momentu zachorowania na cukrzycÚ szczególnie u dzieci poniĝej
10. roku ĝycia;
— wskazane jest stosowanie funkcji kalkulatora bolusa
od momentu rozpoczÚcia terapii, bowiem zwiÚksza
to stabilnoĂÊ glikemii i zmniejsza ryzyko hipo- i hiperglikemii; naleĝy pamiÚtaÊ o regularnej weryğkacji i modyğkowaniu ustawieñ kalkulatora bolusa;
— wybór analogu insuliny szybkodziaïajÈcego i dïugodziaïajÈcego naleĝy dostosowaÊ do indywidualnych
potrzeb pacjenta, uwzglÚdniajÈc róĝnice farmakologiczne pomiÚdzy preparatami oraz zarejestrowane
wskazania;
— dobowe zapotrzebowanie na insulinÚ charakteryzuje
siÚ duĝÈ zmiennoĂciÈ; najwyĝsze jest w okresie dojrzewania, ale nie powinno przekraczaÊ 1,5 j./kg/d.;
— w metodzie funkcjonalnej IIT (intensive insulin therapy): wielkoĂÊ dawki podstawowej (20–50% dawki
dobowej) oraz jej proğl zaleĝÈ od wieku dziecka
oraz rodzaju pompy insulinowej;
— insulinÚ szybkodziaïajÈcÈ/krótkodziaïajÈcÈ korzystniej jest zwykle podawaÊ przed posiïkiem,
odpowiednio: 15–20 minut i 30 minut, a analog
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ultra szybkodziaïajÈcy 2 minuty przed posiïkiem;
u najmïodszych dzieci, wobec braku moĝliwoĂci
planowania pory i wielkoĂci posiïku, naleĝy rozwaĝyÊ rozïoĝenie dawki i podawanie poïowy dawki
przed posiïkiem i poïowy w trakcie lub po posiïku,
wyjÈtkowo podawanie caïej dawki po posiïku.
Cukrzyca typu 2 — w tej grupie wiekowej moĝna stosowaÊ: insulinÚ, metforminÚ i GLP1 (ograniczenia wiekowe
zgodnie z CHPL).
W przypadku:
— braku objawów choroby, HbA1c < 9% i braku kwasicy farmakoterapiÚ moĝna rozpoczÈÊ od podania
metforminy;
— wystÚpowania objawów choroby i/lub HbA1c t 9%
i braku kwasicy leczenie rozpoczyna siÚ od podania
metforminy i bazalnej insuliny;
— wystÚpowania kwasicy ketonowej — poczÈtkowe
leczenie jak w cukrzycy typu 1.
Cukrzyce monogenowe lub w przebiegu zespoïów genetycznych zwiÈzanych z cukrzycÈ — leczenie zaleĝy od
typu choroby (stosowanie pochodnych sulfonylomocznika jest off label).
Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy — rozdziaï 1.
2. ¿ywienie dzieci i mïodzieĝy chorych na cukrzycÚ
Podstawowe zasady zdrowego ĝywienia dzieci chorych
na cukrzycÚ sÈ takie same jak ich rówieĂników bez cukrzycy.
Zaleca siÚ utrzymanie prawidïowego bilansu kalorycznego
oraz zmniejszenie zawartoĂci wÚglowodanów przyswajalnych, maksymalnie do 45–50% dobowego zapotrzebowania kalorycznego. Zaleca siÚ ograniczenie cukrów prostych
do 10% dobowego zapotrzebowania kalorycznego oraz
uwzglÚdnienie porcji warzyw w kaĝdym posiïku.
3. Samokontrola:
— monitorowanie glikemii moĝe byÊ prowadzone poprzez: samodzielne pomiary glikemii za pomocÈ
glukometru, monitorowanie glikemii metodÈ skanowania (FGM), ciÈgïy pomiar glikemii w czasie
rzeczywistym generujÈcy powiadomienia i alarmy
děwiÚkowe bez udziaïu uĝytkownika (CGM, continuous glucose monitoring);
— czÚstoĂÊ oceny glikemii jest indywidualizowana,
w przypadku FIIT nie mniej niĝ 8 razy na dobÚ.
Z tego powodu równoczeĂnie z rozpoczÚciem terapii FIIT wskazane jest stosowanie systemów ciÈgïego monitorowania glikemii (FGM/CGM).
GlikemiÚ naleĝy oznaczaÊ na czczo i przed posiïkami,
1–2 godziny po posiïku, przed snem, przed, w trakcie i po
wysiïku. Wskazane jest okresowe wykonywanie nocnego
proğlu glikemii. W sytuacji zïego samopoczucia naleĝy
niezwïocznie zmierzyÊ glikemiÚ.
Zastosowanie FGM/CGM wymaga strukturalnej edukacji diabetologicznej w zakresie: poprawnej interpretacji
wyników bieĝÈcych i trendów glikemii. W przypadku stosowania CGM w czasie rzeczywistym naleĝy rozszerzyÊ edu-
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kacjÚ o zasady poprawnej kalibracji sensora, wïaĂciwego
doboru i programowania limitów alarmów i powiadomieñ.
Zastosowanie systemów FGM/CGM pozwala na efektywniejsze dostosowanie dawek insuliny do trendów glikemii i tym samym na zwiÚkszenie stabilnoĂci glikemii,
zmniejszenie liczby incydentów hipoglikemii, a takĝe poprawÚ wyrównania metabolicznego oraz poprawÚ jakoĂci
ĝycia pacjentów i ich opiekunów. System CGM w czasie
rzeczywistym wskazany jest szczególnie u dzieci poniĝej
10. roku ĝycia oraz u pacjentów z nieĂwiadomoĂciÈ hipoglikemii, z czÚstymi niedocukrzeniami nocnymi. W tych
grupach pacjentów wskazane jest zastosowanie pomp insulinowych zintegrowanych z CGM z funkcjÈ automatycznego wstrzymania podawania insuliny przy wystÈpieniu
niskiej wartoĂci glikemii lub z automatycznym wstrzymaniem podawania insuliny przy zagroĝeniu hipoglikemiÈ.
Jedynie staïe uĝytkowanie CGM jest efektywne terapeutycznie (min. 70% czasu).
Oznaczanie stÚĝenia E-hydroksymaĂlanu za pomocÈ
testów paskowych jest bardziej czuïym wskaěnikiem wystÚpowania ketonemii niĝ oznaczanie ketonów w moczu.
4. Edukacja terapeutyczna:
— jest kluczowym elementem terapii cukrzycy, powinna zawsze obejmowaÊ chorego i jego opiekunów;
— pacjent i/lub jego rodzice/opiekunowie wymagajÈ
edukacji wstÚpnej oraz regularnych reedukacji minimum raz na 1–2 lata;
— metody i programy edukacyjne powinny byÊ zróĝnicowane i dostosowane do wieku dziecka i jego
zdolnoĂci intelektualnych oraz do zadañ wychowawczych rodziców;
— u mïodzieĝy i mïodych dorosïych naleĝy szczególnie
zwróciÊ uwagÚ na tematykÚ dotyczÈcÈ prewencji
przewlekïych powikïañ cukrzycy, antykoncepcji, ciÈĝy i uzaleĝnieñ;
— proces nabywania umiejÚtnoĂci z zakresu samokontroli powinien przebiegaÊ stopniowo; zbyt wczesne
lub zbyt póěne przesuniÚcie odpowiedzialnoĂci na
dzieci i mïodzieĝ chorÈ na cukrzycÚ wiÈĝe siÚ z niepowodzeniem terapii;
— warsztaty, obozy dla dzieci, mïodzieĝy i mïodych
dorosïych chorych na cukrzycÚ sÈ korzystnym i skutecznym narzÚdziem edukacyjnym;
— czïonkowie zespoïu diabetologicznego opiekujÈcy siÚ
pacjentami poniĝej 18. roku ĝycia przebywajÈcymi
na koloniach/obozach bez rodziców sprawujÈ tam
intensywnÈ opiekÚ medycznÈ, obejmujÈcÈ równieĝ
nocne dyĝury. Oczekiwane jest prawne i organizacyjne wsparcie ze strony jednostek administracyjnych
prowadzÈcych opiekÚ nad dzieckiem z cukrzycÈ;
— przeprowadzenie edukacji diabetologicznej i jej
kontynuacja jest obowiÈzkiem caïego zespoïu diabetologicznego, ze szczególnÈ rolÈ edukatora diabetologicznego.

5. Opieka psychologiczna:
— niezbÚdne jest objÚcie staïÈ opiekÈ psychologicznÈ
dzieci, mïodzieĝy i mïodych dorosïych chorych na
cukrzycÚ oraz ich rodzin od momentu ujawnienia
siÚ choroby;
— czÚsto sÈ obserwowane subkliniczne i kliniczne zespoïy depresyjne, zaburzenia odĝywiania z jadïowstrÚtem psychicznym (anorexia nervosa, zwïaszcza u dziewczÈt w okresie dojrzewania) oraz inne,
niespecyğczne (ED-NOS, eating disorders not otherwise speciğed);
— opiekÚ naleĝy powierzyÊ doĂwiadczonemu psychologowi, specjaliĂcie z zakresu problematyki cukrzycy
wieku rozwojowego;
— badania przesiewowe w kierunku zaburzeñ depresyjnych powinny byÊ wykonywane u wszystkich pacjentów co 1–2 lata oraz u kaĝdego pacjenta z niezadowalajÈcym wyrównaniem metabolicznym choroby.
6. Uwagi dodatkowe:
— konieczne jest wïÈczenie w proces leczenia cukrzycy
u dzieci i mïodzieĝy caïej rodziny; wskazane jest
wspólne omawianie celów terapeutycznych;
— zachÚcanie pacjentów do samodzielnoĂci i przejmowania odpowiedzialnoĂci za swoje leczenie w stopniu
odpowiednim do ich wieku, z uwzglÚdnieniem rozwoju intelektualnego oraz dojrzaïoĂci emocjonalnej;
— dzieci > 10. r.ĝ. powinny samodzielnie oznaczaÊ glikemiÚ za pomocÈ glukometru i FGM/CGM, wstrzykiwaÊ insulinÚ za pomocÈ wstrzykiwacza, zmieniaÊ
zestawy infuzyjne do pomp insulinowych oraz sensory do FGM/CGM.
IV. Choroby wspóïistniejÈce z cukrzycÈ typu 1
NajczÚĂciej wystÚpujÈce schorzenia to:
— autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, celiakia; ich
przebieg jest zwykle skÈpo- lub bezobjawowy (np.
wahania glikemii, zaburzenia dynamiki wzrastania);
— niedobór IgA;
— niektóre dodatkowe choroby przewlekïe (np. padaczka, choroba Aspergera, zaburzenia psychiczne,
intelektualne) mogÈ stawiaÊ dodatkowe wymagania terapii cukrzycy.
V.

Ostre i przewlekïe powikïania cukrzycy (patrz rozdziaïy tematyczne):
1. Ostre powikïania:
— w przypadku glikemii poniĝej 70 mg/dl (3,9 mmol/l)
albo przy wystÈpieniu charakterystycznych objawów klinicznych hipoglikemii naleĝy podaÊ glukozÚ
w dawce okoïo 0,3 g/kg mc., dawka zaleĝy od wartoĂci glikemii i aktywnej insuliny, zalecany ponowny
pomiar glikemii po 15 min;
— glikemia < 54 mg/dl (3,0 mmol/l) wskazuje na istotnÈ klinicznie hipoglikemiÚ;
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— w przypadku stosowania CGM, hipoglikemiÚ rozpoznaje siÚ, gdy glikemia < 54 mg/dl utrzymuje siÚ
dïuĝej niĝ 15 minut;
— ciÚĝkÈ hipoglikemiÚ u dzieci rozpoznaje siÚ w przypadku zaburzeñ ĂwiadomoĂci i/lub drgawek;
— kryteria rozpoznania kwasicy ketonowej i stanu
hiperglikemiczno-hipermolalnego u dzieci sÈ takie
same jak u osób dorosïych;
— na rycinie 22.1 przedstawiono zasady postÚpowania w kwasicy ketonowej u dzieci. PodkreĂla siÚ,
ĝe nawadnianie moĝna prowadziÊ zarówno przy
uĝyciu 0,45% lub 0,9% NaCl;
— postÚpowanie w stanie hiperglikemiczno-hipermolalnym:
• pïynoterapia: szybki wlew poczÈtkowy 0,9%
NaCl w dawce t 20 ml/kg, kolejne porcje pïynu
powinny byÊ podawane do momentu uzyskania
poprawy obwodowej perfuzji, nastÚpnie naleĝy
uzupeïniÊ pïyny w ciÈgu 24–48 godzin, podajÈc
0,45% NaCl. Optymalne tempo obniĝenia stÚĝenia sodu — 0,5 mmol/l/godzinÚ, glikemii —
50–70 mg/dl/godzinÚ i nie wiÚcej niĝ 90 mg/dl/
/godzinÚ. Przy spadku glikemii > 90 mg/dl po
kilku pierwszych godzinach nawadniania naleĝy
rozwaĝyÊ doïÈczenie 2,5–5% roztworu glukozy;
• insulinoterapia: insulinÚ naleĝy wïÈczyÊ do leczenia, kiedy stÚĝenie glukozy mimo prawidïowo prowadzonej pïynoterapii nie obniĝa siÚ przynajmniej
o 50 mg/dl/godzinÚ przy podaĝy samych pïynów,
poczÈtkowa dawka insuliny: 0,025–0,05 j./kg/godzinÚ, nastÚpnie dawka modyğkowana, aby spadki glikemii wynosiïy 50–70 mg/dl/godzinÚ;
• elektrolity: değcyty sodu, potasu, fosforu i magnezu sÈ wiÚksze niĝ w DKA, uzupeïnianie potasu
naleĝy zaczÈÊ, gdy tylko uzyska siÚ stabilizacjÚ
funkcji nerek i diurezy; doĝylna podaĝ 1:1 fosforanu potasu i chlorku potasu pozwala na wystarczajÈcÈ suplementacjÚ fosforanu, podaĝ fosforanów moĝe powodowaÊ hipokalcemiÚ, naleĝy
rozwaĝyÊ suplementacjÚ magnezu w przypadku
stwierdzenia hipomagnezemii;
— w kaĝdym oĂrodku leczÈcym dzieci z cukrzycÈ powinien byÊ napisany schemat postÚpowania w CKK
z wyszczególnieniem lokalnym wskazañ do hospitalizacji na oddziaïach intensywnej opieki medycznej
(OIOM) uwzglÚdniajÈcy moĝliwoĂci kadrowe oddziaïu diabetologicznego, wyszkolenie zespoïu oraz
dostÚpnoĂÊ do OIOM;
— wskazania do opieki w sali intensywnego nadzoru w ramach oddziaïów diabetologicznych lub
w OIOM:
• ciÚĝka postaÊ DKA (pH < 7,1*) z dïugim czasem
trwania objawów, z zaburzeniami krÈĝenia, obniĝonym poziomem ĂwiadomoĂci,
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• podwyĝszone ryzyko obrzÚku mózgu (wiek < 5
lat, szybko rozwijajÈca siÚ kwasica, niski poziom
pCO2, wysokie stÚĝenie azotu mocznikowego),
• hipermolalna CKK.
2. Przewlekïe powikïania:
— w celu prewencji powikïañ konieczne sÈ regularne
badania kontrolne (tab. 22.1);
— w przypadku zdiagnozowania jakiegokolwiek przewlekïego powikïania konieczne jest wykonanie badañ przesiewowych w kierunku innych zaburzeñ
(np. cukrzycowej choroby nerek, retinopatii, neuropatii i makroangiopatii);
— w przypadku utrzymujÈcej siÚ albuminurii powyĝej
wartoĂci prawidïowych wskazane jest zastosowanie inhibitora ACE lub antagonisty receptora AT1,
w celu zahamowania jej progresji. SkutecznoĂÊ leczenia wymaga prowadzenia kontroli albuminurii;
— w celu normalizacji ciĂnienia tÚtniczego zaleca
siÚ inhibitory ACE lub antagonistÚ receptora AT1;
efektywnoĂÊ terapii naleĝy stale monitorowaÊ, przy
czym wskazane jest uzyskanie nocnego obniĝenia
ciĂnienia tÚtniczego zarejestrowanego podczas ciÈgïego pomiaru ambulatoryjnego ciĂnienia tÚtniczego (ABPM);
— przy zaburzeniach gospodarki lipidowej: gdy LDL >
100 mg/dl (2,6 mmol/l) — wymagana jest poprawa
kontroli glikemii i modyğkacja stylu ĝycia;
• u dzieci > 8. roku ĝycia, o ile dotychczasowa
próba zmiany stylu ĝycia nie wpïynÚïa korzystnie
na proğl lipidowy osocza lub gdy wspóïistniejÈ
inne czynniki ryzyka miaĝdĝycy przy stÚĝeniu LDL
> 159 mg/dl (4,1 mmol/l), zaleca siÚ rozwaĝenie
wykonania badania genetycznego w kierunku
mutacji receptora dla cholesterolu LDL i zastosowanie statyn.
VI. PostÚpowanie zwiÈzane z zabiegiem operacyjnym
(patrz rozdziaï tematyczny)
VII. Zalecenia dotyczÈce opieki diabetologicznej dla
dzieci i mïodzieĝy chorych na cukrzycÚ (tab. 22.1)
1. Zalecenia ogólne:
— w przypadku kaĝdego nowego zachorowania na
cukrzycÚ dziecko naleĝy hospitalizowaÊ na specjalistycznym oddziale diabetologii dzieciÚcej, a nastÚpnie powinno ono pozostawaÊ pod regularnÈ, specjalistycznÈ opiekÈ w poradniach diabetologicznych
dla dzieci i mïodzieĝy, do momentu przekazania
pacjenta do poradni diabetologicznej dla dorosïych
(zasady przejĂcia — patrz rozdziaï tematyczny, tj.
Aneks 1);
— konieczne jest zapewnienie 24-godzinnego dostÚpu
do informacji diabetologicznej dla chorych i ich
opiekunów;
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Rycina 22.1. PostÚpowanie w kwasicy ketonowej u dzieci
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Tabela 22.1. Zalecenia dotyczÈce opieki diabetologicznej dla dzieci i mïodzieĝy chorych na cukrzycÚ
Edukacja terapeutyczna chorego
i jego opiekunów

Przy rozpoznaniu i w trakcie trwania choroby; zaleĝnie od oceny lekarza lub pielÚgniarki edukacyjnej

Edukacja zasad ĝywieniowych chorego
i jego opiekunów

Przy rozpoznaniu i w trakcie trwania choroby; zaleĝnie od oceny lekarza lub pielÚgniarki edukacyjnej/dietetyka

Opieka psychologiczna chorego
i jego opiekunów

Przy rozpoznaniu i w trakcie trwania choroby; zaleĝnie od oceny lekarza lub pielÚgniarki edukacyjnej lub psychologa

Diagnostyka rozpoznania typu cukrzycy

Przy rozpoznaniu choroby i przy rewizji diagnozy: obraz kliniczny, wywiad rodzinny,
ocena insulinosekrecji, oznaczenie przeciwciaï przeciwtrzustkowych, oznaczenie
insulinowraĝliwoĂci*, badania genetyczne* (*w zaleĝnoĂci od potrzeb)

HbA1c

3–4 razy w roku, moĝe byÊ oznaczana rzadziej u pacjentów stosujÈcych regularnie
FGM/CGM

Cholesterol caïkowity, HDL, LDL, triglicerydy
w surowicy krwi

Po stabilizacji glikemii, przy wartoĂciach prawidïowych nastÚpne badania co 2 lata
> 10. r.ĝ.

USG jamy brzusznej

Przy rozpoznaniu cukrzycy

Monitorowanie masy ciaïa i wzrostu

W czasie kaĝdej wizyty wedïug siatek centylowych wïaĂciwych dla wieku i pïci

Monitorowanie dojrzewania wedïug
skali Tannera

Wedïug decyzji lekarza, minimum raz w roku, ocena regularnoĂci miesiÈczkowania

CiĂnienie tÚtnicze

W czasie kaĝdej wizyty, u dzieci < 7. r.ĝ. przynajmniej 2 razy w roku, u dzieci > 10. r.ĝ.
24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciĂnienia krwi (ABPM) — co 2 lata lub
w przypadku podwyĝszonych wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego w przygodnych pomiarach

Badanie w kierunku celiakii

Zgodnie z wytycznymi diagnozowania celiakii wg ESPGHN, przy braku objawów
choroby badania przesiewowe przez pierwsze 10 lat choroby 2 lata

Badanie oceny czynnoĂci tarczycy/
/diagnostyka schorzeñ

W momencie zachorowania: TSH, FT4, anty TPO i anty TG (USG w razie dodatnich
przeciwciaï i/lub zaburzeñ czynnoĂci tarczycy), nastÚpnie co 2 lata (zaleĝnie od decyzji
lekarza): TSH i anty TPO, anty TG

Badania w kierunku przewlekïych powikïañ:

PrzeprowadziÊ po stabilizacji glikemii, a nastÚpnie co 2 lata powyĝej 10. roku ĝycia
lub powyĝej 5 lat trwania cukrzycy. W przypadku nieprawidïowych wyników czÚstoĂÊ
kolejnych badañ zindywidualizowana wg potrzeb

stÚĝenie kreatyniny, albuminuria,
badanie ogólne moczu
konsultacja okulistyczna
Konsultacje specjalistyczne

Zgodnie ze wskazaniami ogólnopediatrycznymi i przy rewizji diagnozy

— hospitalizacjÚ na oddziale diabetologicznym naleĝy zawsze rozwaĝyÊ przy dekompensacji choroby
(utrzymujÈca siÚ hiperglikemia, wahania glikemii,
nawracajÈce hipoglikemie);
— w opiece diabetologicznej konieczne jest sczytywanie danych z pamiÚci urzÈdzeñ do podaĝy insuliny
oraz urzÈdzeñ monitorujÈcych glikemie wraz z ich
interpretacjÈ podczas kaĝdej hospitalizacji i porady
diabetologicznej.
2. Zespóï terapeutyczny:
— opieka szpitalna — na 10 ïóĝek pediatrycznych-diabetologicznych: lekarze (specjalista pediatra
diabetolog, specjalista endokrynologii i diabetologii dzieciÚcej, a w przypadku ich braku: specjalista pediatrii/endokrynologii majÈcy doĂwiadczenie
w zakresie diabetologii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii lub
w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dzieciÚcej) — 2 etaty, pielÚgniarki zajmujÈce siÚ wyïÈcznie
edukacjÈ diabetologicznÈ lub edukatorzy diabetologiczni — 2 etaty, dietetyk i psycholog zatrudnieni
na peïnych etatach oraz pracownik socjalny — 1/4
etatu. Na oddziaïach diabetologicznych prowadzÈcych intensywny nadzór konieczna jest pielÚgniarka
dedykowana tej opiece;
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— opieka ambulatoryjna — zespóï terapeutyczny
obejmujÈcy opiekÈ 300 chorych: lekarz specjalista
pediatra diabetolog (w przypadku jego braku: specjalista pediatrii), specjalista endokrynologii i diabetologii dzieciÚcej (w przypadku ich braku specjalista
pediatrii, specjalista endokrynolog majÈcy doĂwiadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez
konsultanta wojewódzkiego) — 1 etat, pielÚgniarki,
których zakres obowiÈzków jest ograniczony wyïÈcznie do opieki diabetologicznej, lub edukatorzy
diabetologiczni — 1–2 etaty, dietetyk — 1/2 etatu
i psycholog — 1/2 etatu.
3. Porady ambulatoryjne:
— czÚstoĂÊ wizyt diabetologicznych nielimitowana, rekomendowana co 6–8 tygodni, nie mniej niĝ 4 razy
w roku;
— rekomendowany Ăredni czas wizyty: 20–30 minut
dla porady specjalistycznej i 30–40 minut dla porady zabiegowo-diagnostycznej (terapia przy uĝyciu
osobistej pompy insulinowej);
— wizyty edukacyjne nie zawsze stanowiÈ czÚĂÊ porady lekarskiej i mogÈ byÊ prowadzone równieĝ drogÈ
elektronicznÈ;
— dodatkowo do zadañ zespoïu terapeutycznego naleĝÈ: organizacja edukacji dotyczÈcej opieki nad dzieÊ-
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mi chorymi na cukrzycÚ w placówkach oĂwiatowych,
organizacja obozów/warsztatów edukacyjnych oraz
przygotowywanie materiaïów informacyjnych.
4. Wyposaĝenie poradni i oddziaïu:
— sprzÚt: strzykawki automatyczne, osobiste pompy
insulinowe, glukometry, urzÈdzenia do ciÈgïego
monitorowania glikemii, holter ciĂnieniowy (ABPM),
oftalmoskop, monoğlament, waga spoĝywcza, zestaw komputerowy do odczytu i wydruku danych
z pamiÚci systemów terapeutycznych;
— pomieszczenie i niezbÚdne pomoce dydaktyczne do
prowadzenia edukacji;
— oddziaï, dodatkowo: t 1 stanowisko intensywnego
nadzoru metabolicznego na 10 ïóĝek diabetologicznych wyposaĝone w pulsoksymetr, monitor EKG,
dostÚp do tlenu, aparat USG z moĝliwoĂciÈ oceny
przepïywu naczyniowego.
VIII. Dziecko chore na cukrzycÚ w placówce oĂwiatowej, wychowawczej
1. Wspóïpraca diabetologicznego zespoïu leczÈcego
z personelem pedagogicznym, pielÚgniarkÈ szkolnÈ
oraz rodzinÈ ma na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
dziecku w szkole oraz zapobieganie stygmatyzacji chorych na cukrzycÚ:
— po rozpoznaniu cukrzycy naleĝy przekazaÊ personelowi pedagogicznemu pisemnÈ informacjÚ o cukrzycy oraz sposobie udzielania pomocy w stanach
zagroĝenia ĝycia i numery telefonów kontaktowych
do rodziców, lekarza i pielÚgniarki edukacyjnej;
— odpowiednie przeszkolenie personelu pedagogicznego z zakresu samoopieki w cukrzycy;
— przeszkolenie pielÚgniarki szkolnej w zakresie obsïugi
glukometru, wstrzykiwacza lub pompy insulinowej;
— wymagane jest staïe zabezpieczenie placówki
w glukozÚ i glukagon przez opiekunów;
— cukrzyca nie jest wskazaniem do indywidualnego
toku nauczania i zwolnienia z jakichkolwiek zajÚÊ
(np. wychowanie ğzyczne, „zielona szkoïa”).
2. Zadania personelu pedagogicznego:
— natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy diabetologicznej w stanach zagroĝenia ĝycia;
— wszechstronna pomoc majÈca na celu szybki i bezpieczny powrót chorego do placówki oraz peïnÈ
integracjÚ ze Ărodowiskiem rówieĂników;
— znajomoĂÊ podstawowego zakresu samoopieki
w cukrzycy;
— umoĝliwienie prowadzenia samokontroli w placówkach oĂwiatowych oraz wychowawczych dla
wszystkich grup wiekowych, u dzieci mïodszych
pod nadzorem personelu szkolnego;
— Ăcisïa wspóïpraca z diabetologicznym zespoïem leczÈcym i opiekunami chorego.

IX. Podróĝ:
— do obowiÈzków chorego i jego opiekunów naleĝy
poinformowanie organizatora wyjazdu o chorobie,
sposobie leczenia, spoĝywania posiïków, udzielania
pomocy oraz podanie numerów telefonów kontaktowych do diabetologicznego zespoïu terapeutycznego;
— w przypadku wyjazdu zagranicznego naleĝy przygotowaÊ zaĂwiadczenie o chorobie w jÚzyku angielskim;
— insulinÚ, glukagon, glukozÚ, glukometr z paskami
testowymi, zapas sprzÚtu do pompy, wstrzykiwacze
naleĝy zabezpieczyÊ na okres podróĝy i przechowywaÊ w bagaĝu podrÚcznym.
X.

Wybór zawodu:
— szczególnÈ uwagÚ naleĝy przywiÈzywaÊ do ksztaïcenia mïodzieĝy chorej na cukrzycÚ — powinna ona
otrzymaÊ moĝliwie najlepsze wyksztaïcenie;
— zadaniem zespoïu diabetologicznego jest pomoc
choremu w wyborze zawodu poprzez ocenÚ stanu jego zdrowia, obecnoĂci powikïañ, moĝliwoĂci
intelektualnych i psychicznych.
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23. Cukrzyca a ciÈĝa

•
•
•

•

•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Planowanie ciÈĝy u kobiet chorych na cukrzycÚ zmniejsza wystÚpowanie zdarzeñ niepoĝÈdanych u matki i dziecka
oraz powinno stanowiÊ element standardowej opieki diabetologicznej u kobiet z cukrzycÈ w wieku rozrodczym [A]
Antykoncepcja za pomocÈ metod barierowych lub hormonalnych Ărodków antykoncepcyjnych powinna byÊ stosowana u kobiet chorych na cukrzycÚ jako element planowania ciÈĝy. [B]
W Polsce obowiÈzuje zasada powszechnych badañ przesiewowych w kierunku hiperglikemii w ciÈĝy oraz podziaï
i kryteria rozpoznania takiej hiperglikemii zgodne z wytycznymi WHO [A]. Zalecane sÈ badania przesiewowe w grupie bez czynników ryzyka miÚdzy 24.–28. tyg. ciÈĝy; w grupach ryzyka, zalecana jest diagnostyka w pierwszym
trymestrze ciÈĝy lub przy pierwszej wizycie pacjentki.
U wielu kobiet z cukrzycÈ ciÈĝowÈ moĝliwe jest osiÈgniÚcie zadowalajÈcej kontroli glikemii za pomocÈ postÚpowania behawioralnego, a farmakoterapia insulinÈ powinna byÊ wdroĝona w przypadku braku osiÈgniÚcia celów
terapeutycznych. [A]
Ogólne zasady leczenia cukrzycy w ciÈĝy:
— Hiperglikemia w ciÈĝy zwiÚksza ryzyko powikïañ u ciÚĝarnej i pïodu, dlatego teĝ zarówno w cukrzycy przedciÈĝowej, jak i hiperglikemii stwierdzanej po raz pierwszy w ciÈĝy naleĝy w trakcie terapii dÈĝyÊ do optymalizacji
kontroli glikemii. [A]
— Samokontrola glikemii jest zalecana jako podstawowy sposób oceny kontroli metabolicznej we wszystkich typach cukrzycy wikïajÈcej ciÈĝÚ. Za docelowe uznaje siÚ nastÚpujÈce wartoĂci glikemii w samokontroli: na czczo
i przed posiïkami: 70–90 mg/dl (3,9–5,0 mmol/l); maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczÚciu posiïku:
< 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l), miÚdzy godzinÈ 2.00 a 4.00: > 70–90 mg/dl (> 3,9–5,0 mmol/l). [B]
— Oznaczanie HbA1c jest narzÚdziem oceny kontroli glikemii u kobiet z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ. Rekomendowane
wartoĂci wynoszÈ < 6,5% w pierwszym trymestrze, a w kolejnych trymestrach < 6,0%. [B]
— Insulina jest jedynym lekiem hipoglikemizujÈcym zalecanym w ciÈĝy. Przy obecnym stanie wiedzy zastosowanie
innych leków obniĝajÈcych glikemiÚ, doustnych lub agonistów receptora GLP-1 i inhibitorów SGLT-2 nie jest zalecane. [A]

Planowanie ciÈĝy w grupie wszystkich kobiet chorych
na cukrzycÚ ma istotny wpïyw na jej przebieg, redukujÈc
wystÈpienie zdarzeñ niepoĝÈdanych u matki i pïodu/noworodka.
Cukrzyca w ciÈĝy moĝe wystÚpowaÊ jako:
1. Cukrzyca przedciÈĝowa (PGDM, pregestational diabetes mellitus) — gdy w ciÈĝÚ zachodzi kobieta chorujÈca juĝ na cukrzycÚ (niezaleĝnie od typu choroby).
2. Hiperglikemia po raz pierwszy rozpoznana w trakcie
ciÈĝy.
I.

Antykoncepcja
Naleĝy informowaÊ pacjentki, ĝe cukrzyca per se nie
stanowi przeciwwskazania do antykoncepcji hormonalnej.
Pacjentki powinny byÊ oceniane po kÈtem standardowych
przeciwwskazañ do antykoncepcji hormonalnej i powinny
móc wybraÊ preferowanÈ przez siebie, skutecznÈ metodÚ
antykoncepcyjnÈ, majÈc ĂwiadomoĂÊ ryzyka zwiÈzanego
z nieplanowanÈ ciÈĝÈ. U pacjentek z cukrzycÈ trwajÈcÈ
ponad 20 lat lub z powikïaniami neurowaskularnymi (nefropatia/retinopatia/neuropatia) zaleca siÚ stosowanie
wkïadek wewnÈtrzmacicznych lub jednoskïadnikowych
preparatów gestagennych. Kobiety, które planujÈ ciÈĝÚ,
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powinny byÊ informowane o fakcie, iĝ ryzyko powikïañ
ciÈĝy roĂnie wraz z czasem trwania cukrzycy, obecnoĂciÈ
powikïañ narzÈdowych cukrzycy oraz brakiem wyrównania metabolicznego.
Zaleca siÚ stosowanie preparatów estrogenno-progestagenowych o zawartoĂci etynyloestradiolu mniejszej
niĝ 35 ŝg, które majÈ nieznaczny wpïyw na gospodarkÚ
wÚglowodanowÈ i lipidowÈ. Preferowana skïadowa progestagenna to lewonorgestrel lub noretisteron.
Wkïadka wewnÈtrzmaciczna z wstawkÈ gestagennÈ
(IUDG) jest metodÈ antykoncepcji szczególnie polecanÈ
u otyïych kobiet po 35. roku ĝycia, chorych na cukrzycÚ typu
2, a takĝe w przypadku istnienia powikïañ naczyniowych.
II. Model opieki nad ciÚĝarnÈ chorÈ na cukrzycÚ
1. Wszystkie kobiety chore na cukrzycÚ w okresie planowania ciÈĝy, w czasie ciÈĝy i podczas poïogu powinny pozostawaÊ pod opiekÈ zespoïu diabetologiczno-poïoĝniczego (perinatologa) majÈcego doĂwiadczenie
w tej dziedzinie. Kobiety z cukrzycÈ typu 2 otrzymujÈce
leki doustne wymagajÈ juĝ w okresie planowania ciÈĝy
zastosowania insulinoterapii w celu uzyskania prawidïowego wyrównania glikemii. Dopuszcza siÚ jedynie stoso-
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wanie metforminy u kobiet z cukrzycÈ typu 2 w okresie
przedkoncepcyjnym w dawkach terapeutycznych w sytuacji, gdy zapewnia ona optymalnÈ kontrolÚ wyrównania metabolicznego. Inhibitory SGLT-2, jak i agoniĂci
receptora GLP-1 w chwili obecnej nie posiadajÈ badañ
dopuszczajÈcych do stosowania w okresie ciÈĝy i nie
powinny byÊ stosowane w okresie planowania ciÈĝy.
Kaĝdy lekarz majÈcy pod swojÈ opiekÈ pacjentkÚ chorujÈcÈ na cukrzycÚ typu 2 powinien regularnie omawiaÊ z niÈ plany dotyczÈce prokreacji i informowaÊ
o koniecznoĂci planowania ciÈĝy ze wzglÚdu na obecnoĂÊ zïoĝonych czynników ryzyka niepowodzenia poïoĝniczego w tej populacji kobiet.
2. Celem takiego postÚpowania jest:
— optymalizacja leczenia cukrzycy;
— ocena i ewentualne leczenie przewlekïych powikïañ
cukrzycy;
— edukacja diabetologiczna, w tym dietetyczna;
— zalecenie zaprzestania palenia tytoniu
— diagnostyka funkcji tarczycy (wykluczenie niedoczynnoĂci tarczycy); za górne zakresy norm dla TSH
naleĝy uznaÊ wartoĂci: 2,5 ŝIU/ml w pierwszym
trymestrze ciÈĝy i maksymalnie 3 ŝIU/ml w drugim
i trzecim trymestrze ciÈĝy;
— podczas ciÈĝy wizyty u diabetologa powinny odbywaÊ siÚ nie rzadziej niĝ co miesiÈc, w uzasadnionych
przypadkach co 2–3 tygodnie. Jest to spowodowane miÚdzy innymi zmieniajÈcym siÚ zapotrzebowaniem na insulinÚ i koniecznoĂciÈ monitorowania
masy ciaïa, czynnoĂci nerek, narzÈdu wzroku i wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego;
— w przypadku pojawienia siÚ nadciĂnienia ciÈĝowego naleĝy wïÈczyÊ leczenie przy wartoĂciach ciĂnienia tÚtniczego powyĝej 140/90 mm Hg;
— u kobiet z cukrzycÈ z nadciĂnieniem przewlekïym
przed ciÈĝÈ, bez powikïañ nerkowych naleĝy dÈĝyÊ
do utrzymania ciĂnienia skurczowego < 135 mm Hg,
a rozkurczowego < 85 mm Hg; w przypadku nadciĂnienia i powikïañ nerkowych — skurczowego
<130 mm Hg, a rozkurczowego < 80 mm Hg (lekiem pierwszego rzutu w ciÈĝy jest metyldopa);
• u kobiet z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ zaleca siÚ stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 1 mg/
/kg mc. (75–150 mg/d.) od 12. do 36. tygodnia
ciÈĝy (proğlaktyka stanu przedrzucawkowego).
3. Odradza siÚ zajĂcie w ciÈĝÚ kobiecie chorujÈcej na cukrzycÚ w nastÚpujÈcych sytuacjach klinicznych:
— nefropatia manifestujÈca siÚ klirensem kreatyniny
poniĝej 40 ml/min;
— niepoddajÈca siÚ leczeniu retinopatia proliferacyjna;
— zaawansowana choroba niedokrwienna serca niepoddajÈca siÚ leczeniu:
• kardiomiopatia przerostowa lub ciÚĝkie upoĂledzenie funkcji komory systemowej (LVEF < 30%,
NYHA III/IV),

• kardiomiopatia okoïoporodowa w przeszïoĂci
z jakimkolwiek resztkowym upoĂledzeniem lewej
komory;
— autonomiczna neuropatia z zajÚciem ukïadu boděco-przewodzÈcego serca lub przewodu pokarmowego.
Ostateczna decyzja dotyczÈca prokreacji naleĝy do
pacjentki, niemniej musi byÊ ona poinformowana przez
specjalistów z danej dziedziny o ryzyku dla jej zdrowia
i ĝycia, jakie niesie w tych przypadkach ciÈĝa.
Nie wydaje siÚ, aby ciÈĝa byïa zwiÈzana z poporodowym pogorszeniem przebiegu przewlekïych powikïañ
cukrzycy. Kobieta chora na cukrzycÚ moĝe dowolnie planowaÊ liczbÚ potomstwa, o ile nie istniejÈ u niej wymienione
powyĝej przeciwwskazania.
III. Kryteria rozpoznania i klasyğkacja hiperglikemii
rozpoznanej po raz pierwszy w ciÈĝy
Wszystkie ciÚĝarne powinny byÊ diagnozowane w kierunku zaburzeñ tolerancji glukozy. WstÚpne oznaczenie
stÚĝenia glukozy na czczo celem diagnostyki w kierunku
hiperglikemii ciÈĝowej powinno byÊ zlecone na poczÈtku
ciÈĝy, podczas pierwszej wizyty u ginekologa. U ciÚĝarnych z grupy ryzyka (patrz tab. 23.1) naleĝy od razu, juĝ
podczas pierwszej wizyty w czasie ciÈĝy, zleciÊ wykonanie
testu diagnostycznego (75 g OGTT) opisanego w rozdziale
1. JeĂli nie stwierdzi siÚ nieprawidïowych wartoĂci glikemii
(patrz ryc. 23.1), naleĝy powtórzyÊ test diagnostyczny miÚdzy 24. a 28. tygodniem ciÈĝy lub gdy wystÈpiÈ pierwsze
objawy sugerujÈce cukrzycÚ. Diagnostyka u wszystkich
ciÚĝarnych spoza grup ryzyka, miÚdzy 24. a 28. tygodniem
ciÈĝy ma charakter jednostopniowy i polega na wykonaniu
testu 75 g OGTT.
Hiperglikemia po raz pierwszy rozpoznana w trakcie
ciÈĝy powinna byÊ rozpoznawana i klasyğkowana wedïug
zaleceñ WHO (2013):
— cukrzyca w ciÈĝy — gdy speïnione sÈ warunki ogólne rozpoznania cukrzycy, to znaczy:
• glikemia na czczo t 7,0 mmol/l (126 mg/dl)
• lub glikemia w 2. godz. 75 g OGTT t 11,1 mmol/l
(200 mg/dl),
Tabela 23.1. Czynniki ryzyka hiperglikemii w ciÈĝy
— ciÈĝa po 35. roku ĝycia
— w wywiadzie porody dzieci o duĝej masie ciaïa (> 4000 g)
— urodzenie noworodka z wadÈ rozwojowÈ
— zgony wewnÈtrzmaciczne w wywiadzie
— nadciĂnienie tÚtnicze
— nadwaga lub otyïoĂÊ
— rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2
— rozpoznanie cukrzycy ciÈĝowej w poprzednich ciÈĝach
— wielorództwo
— zespóï policystycznych jajników

71

Diabetologia Praktyczna 2020, tom 6, nr 1

Rycina 23.1. Wykrywanie cukrzycy u kobiet w I trymestrze ciÈĝy. Zaleca siÚ wykonanie 75 g OGTT — diagnostykÚ jednostopniowÈ. Uwaga: przygodna glikemia na czczo w I trymestrze, powyĝej 92 a poniĝej 125 mg/dl, nie moĝe byÊ podstawÈ rozpoznania cukrzycy w ciÈĝy; wymagane jest wykonanie OGTT, po odpowiednim przygotowaniu ciÚĝarnej do tego badania

• lub glikemia przygodna t 11,1 mmol/l (200 mg/dl)
i towarzyszÈ jej objawy kliniczne hiperglikemii;
— cukrzyca ciÈĝowa (GDM, gestational diabetes mellitus) — gdy speïnione jest przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w tabeli 23.2.
Po porodzie u wiÚkszoĂci kobiet stÚĝenia glukozy ulegajÈ normalizacji, jednak wszystkie kobiety powinny byÊ poddane badaniu w kierunku obecnoĂci zaburzeñ tolerancji
glukozy, bowiem przebycie cukrzycy w ciÈĝy jest czynnikiem ryzyka jawnej cukrzycy w dalszych latach ĝycia. Zaleca siÚ wykonanie 75 g OGTT 6–12 tygodni po porodzie,
a potem oznaczanie glikemii na czczo raz w roku. Przed
planowanÈ kolejnÈ ciÈĝÈ naleĝy wykonaÊ test tolerancji
glukozy (75 g OGTT).
IV. Wielodyscyplinarne, zintegrowane postÚpowanie
w cukrzycy przedciÈĝowej i hiperglikemii w ciÈĝy
Hiperglikemia w ciÈĝy zwiÚksza ryzyko powikïañ u ciÚĝarnej i rozwijajÈcego siÚ pïodu oraz rzutuje na dalszy
rozwój dziecka. Dlatego niezaleĝnie od rodzaju cukrzycy
(przedciÈĝowa czy hiperglikemia rozpoznawana w czasie
ciÈĝy) naleĝy w trakcie terapii dÈĝyÊ do wartoĂci glikemii
stwierdzanych u zdrowych ciÚĝarnych. Na obecnym etapie
wiedzy za docelowe uznaje siÚ nastÚpujÈce wartoĂci glikemii w samokontroli:
Tabela 23.2. Kryteria rozpoznania cukrzycy ciÈĝowej na
podstawie wyników 75 g OGTT wedïug IADPSG 2010
i WHO 2013
Czas wykonania
oznaczenia
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StÚĝenie glukozy w osoczu
[mg/dl]

[mmol/l]

Na czczo

92–125

5,1–6,9

60. minuta

≥ 180

≥ 10,0

120. minuta

153–199

8,5–11,0

— na czczo i przed posiïkami: 70–90 mg/dl (3,9–
–5,0 mmol/l);
— maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczÚciu
posiïku: < 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l) lub po 2 godz.
< 120 mg/dl (6,7 mmol/l) w ciÈĝy u pacjentki z cukrzycÈ;
— miÚdzy godzinÈ 2.00 a 4.00: > 70–90 mg/dl (>
3,9–5,0 mmol/l).
Kobiety w ciÈĝy powinny wykonywaÊ pomiary glikemii
samodzielnie, po odpowiednim przeszkoleniu przez pielÚgniarkÚ posiadajÈcÈ doĂwiadczenie w opiece nad chorymi
na cukrzycÚ. Liczba i pory oznaczania stÚĝenia glukozy
powinny byÊ uzaleĝnione od natÚĝenia zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej i stosowanego leczenia. U kobiet
leczonych CSII zaleca siÚ stosowanie ciÈgïego podskórnego
monitorowania glikemii (CGM, continuous glucose monitoring). Rekomenduje siÚ, aby w CGM wartoĂci glikemii
> 140 mg/dl (7,8 mmol/l stanowiïy mniej niĝ 25% caïodobowych pomiarów, wartoĂci 63–140 mg/dl (3,5–7,8 mmol/l)
> 70% pomiarów, wartoĂci < 63 mg/dl (3,5 mmol/l) mniej
niĝ 4%, a < 54 mg/dl (3,0 mmol/l) mniej niĝ 1% pomiarów.
WartoĂÊ HbA1c u kobiet z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ naleĝy oznaczaÊ co 6 tygodni i dÈĝyÊ do wartoĂci < 6,5
w pierwszym trymestrze, a w kolejnych trymestrach
< 6,0%. Brak dowodów na uĝytecznoĂÊ HbA1c jako narzÚdzia monitorowania kontroli metabolicznej w GDM.
1. Leczenie dietetyczne:
— 40–50% wÚglowodanów (ok. 180 g wÚglowodanów/d.), preferowanie w diecie wÚglowodanów
o niskim indeksie glikemicznym;
— 30% biaïka (1,3 g/kg mc./d.);
— 20–30% tïuszczów (w tym < 10% nasyconych);
— liczba kalorii zaleĝna od masy ciaïa, wzrostu, aktywnoĂci ğzycznej i wieku — Ărednie dobowe zapotrzebowanie kaloryczne wynosi okoïo 30 kcal na kg na-
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leĝnej masy ciaïa, czyli 1500–2400 kcal u ciÚĝarnych
z prawidïowÈ masÈ ciaïa przed ciÈĝÈ;
— u pacjentek z nadwagÈ zaleca siÚ stosowanie diety
o kalorycznoĂci 25–30 kcal na kg masy ciaïa;
— zbyt duĝy przyrost masy ciaïa u ciÚĝarnej z cukrzycÈ
wiÈĝe siÚ z nadmiernym wzrastaniem pïodu;
— zalecany przyrost masy ciaïa zaleĝy od wyjĂciowej
masy ciaïa (6,8–11,4 kg dla kobiet z nadwagÈ,
a 4,5–9,1 kg dla kobiet z otyïoĂciÈ, do 18 kg dla
BMI < 19,8 kg/m2);
— stosowanie sztucznych Ărodków sïodzÈcych jest dozwolone, z wyjÈtkiem sacharyny, która przechodzi
przez ïoĝysko i jej wpïyw na pïód nie jest do koñca
znany (patrz Aneks 5);
— w okresie planowania ciÈĝy zaleca siÚ wdroĝyÊ suplementacjÚ kwasem foliowym (min. 0,4 mg/d.)
przez okres co najmniej 6 tygodni przed zajĂciem
w ciÈĝÚ do 12. tygodnia ciÈĝy.
2. Wysiïek ğzyczny: o ile nie ma przeciwwskazañ, zalecana jest aktywnoĂÊ ğzyczna tlenowa o umiarkowanej
intensywnoĂci.
3. Insulinoterapia w PGDM:
— insuliny ludzkie sÈ od dawna stosowane w ciÈĝy powikïanej cukrzycÈ, ich bezpieczeñstwo jest
udowodnione. Bezpieczeñstwo stosowania w ciÈĝy insulin analogowych lispro i glarginy wykazano
w szeregu badañ obserwacyjnych, a insulin aspart
i detemir takĝe w badaniach randomizowanych.
¿adne z dotychczasowych badañ nie wykazaïo
przechodzenia insulin analogowych przez ïoĝysko;
— intensywna insulinoterapia metodÈ wielokrotnych
wstrzykniÚÊ (patrz rozdz. 11, p. 3);
— insulinoterapia metodÈ ciÈgïego podskórnego wlewu insuliny (CSII, continuous subcutaneous insulin
infusion) — zaleca siÚ stosowanie krótkodziaïajÈcych analogów insulin. Kwaliğkacja i prowadzenie
chorych na cukrzycÚ przedciÈĝowÈ przy uĝyciu osobistej pompy insulinowej powinny byÊ prowadzone w oĂrodkach diabetologicznych posiadajÈcych
doĂwiadczenie w terapii CSII. TerapiÚ pompowÈ
najlepiej rozpoczÈÊ na etapie planowania lub we
wczesnej ciÈĝy (do 12. tygodnia). WyjÈtkowo póěniej u chorej, u której niemoĝliwe jest uzyskanie zadowalajÈcego wyrównania metabolicznego metodÈ
wielokrotnych wstrzykniÚÊ insuliny.
4. Insulinoterapia w hiperglikemii rozpoznanej w czasie
ciÈĝy:
— zalecanÈ metodÈ jest intensywna insulinoterapia
metodÈ wielokrotnych wstrzykniÚÊ lub za pomocÈ
osobistej pompy insulinowej;
— zapotrzebowanie na insulinÚ zmniejsza siÚ gwaïtownie po porodzie i u wiÚkszoĂci kobiet chorych
na cukrzycÚ ciÈĝowÈ moĝliwe jest zaprzestanie podawania insuliny.

5. Doustne leki przeciwcukrzycowe nie sÈ obecnie rekomendowane do leczenia cukrzycy w ciÈĝy z uwagi na
fakt, ĝe przechodzÈ przez ïoĝysko i dostÚpne sÈ badania randomizowane wskazujÈce na ich negatywny
wpïyw na dïugoterminowy rozwój potomstwa. U kobiet stosujÈcych doustne leki przeciwcukrzycowe zaleca siÚ w okresie planowania ciÈĝy lub jak najszybciej
po jej rozpoznaniu rozpoczÈÊ insulinoterapiÚ.
6. System edukacji:
— zagadnienia kliniczne — zajÚcia prowadzi lekarz,
pielÚgniarka, dietetyk posiadajÈcy wiedzÚ w zakresie terapii osobistÈ pompÈ insulinowÈ;
— zagadnienia techniczne dotyczÈce obsïugi osobistej
pompy insulinowej — zajÚcia prowadzi pielÚgniarka
lub lekarz posiadajÈcy certyğkat trenera w zakresie
szkolenia technicznego, lub pracownik ğrmy produkujÈcej osobiste pompy insulinowe;
— program edukacji realizowany wedïug karty szkolenia stanowiÈcej dokumentacjÚ przebiegu leczenia;
— program edukacji moĝe byÊ realizowany w warunkach ambulatoryjnych i/lub szpitalnych;
— wdroĝenie terapii jest moĝliwe w chwili opanowania przez pacjentkÚ wiedzy klinicznej i technicznej
dotyczÈcej CSII w zakresie podstawowym (zrozumienie zasad terapii, obsïugi technicznej dotyczÈcej
gïównych funkcji pompy).
7. Karmienie piersiÈ powinno byÊ szeroko propagowane
i zalecane u kobiet z cukrzycÈ przedciÈĝowÈ i ciÈĝowÈ,
o ile nie istniejÈ inne przeciwwskazania.
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24. Cukrzyca u osób powyĝej 65. roku ĝycia
Najwaĝniejsze rekomendacje
RozpoczynajÈc terapiÚ cukrzycy u osób po 65. roku ĝycia, naleĝy indywidualnie oceniÊ cele terapeutyczne w zaleĝnoĂci od stanu zdrowia chorego, zdolnoĂci poznawczych, warunków socjalno-bytowych. [C]
• Jednym z gïównych celów w terapii cukrzycy u osób powyĝej 65. roku ĝycia jest zapobieganie hipoglikemii poprzez
indywidualizacje celów terapeutycznych i unikanie leków, których stosowanie wiÈĝe siÚ z duĝym ryzykiem hipoglikemii. [B]
• U osób powyĝej 65. roku ĝycia bez istotnych powikïañ cel terapeutyczny moĝe byÊ podobny jak w mïodszej populacji
osób dorosïych. [C]
• W intensyğkacji leczenia naleĝy uwzglÚdniÊ wartoĂci docelowe glikemii, ciĂnienia tÚtniczego i lipidów, kierujÈc siÚ
specyğkÈ grupy wiekowej i schorzeñ wspóïistniejÈcych. [B]
•

I.

CzÚstoĂÊ cukrzycy w populacji powyĝej 65. roku
ĝycia siÚga 25–30%.

II.

Objawy hiperglikemii u chorych po 65. roku ĝycia
mogÈ mieÊ mniejsze nasilenie niĝ u mïodszych
osób, co moĝe powodowaÊ opóěnienie rozpoznania choroby.

III. U chorych na cukrzycÚ w zaawansowanym wieku
czas przeĝycia jest znacznie krótszy, dlatego ustalajÈc sposób leczenia, powinno siÚ pamiÚtaÊ, ĝe zapobieganie powikïaniom rozwijajÈcym siÚ po kilku
lub kilkunastu latach choroby jest mniej istotne niĝ
u osób mïodszych.
IV. Cele leczenia cukrzycy u osób > 65. roku ĝycia:
— nadrzÚdnym celem leczenia chorych na cukrzycÚ
w starszym wieku jest dÈĝenie do poprawy lub
przynajmniej utrzymania dotychczasowej jakoĂci
ĝycia. Kluczowe znaczenie ma unikanie hipoglikemii
przy jednoczesnym zmniejszaniu objawów hiperglikemii;
— jeĝeli u chorego na cukrzycÚ powyĝej 65. r.ĝ. nie
stwierdza siÚ istotnych powikïañ i chorób towarzyszÈcych, realizujÈc ogólne cele leczenia, naleĝy
dÈĝyÊ do stopniowego wyrównania cukrzycy, przyjmujÈc jako docelowÈ wartoĂÊ HbA1c d 7%;

74

— w przypadku chorych w zaawansowanym wieku
z wieloletniÈ cukrzycÈ i istotnymi powikïaniami o charakterze makroangiopatii (przebyty zawaï serca lub
udar mózgu) docelowÈ wartoĂciÈ HbA1c jest d 8,0%;
— prowadzenie badañ diagnostycznych w kierunku
powikïañ cukrzycy, zapobieganie ich progresji oraz
zalecanie odpowiedniego leczenia;
— leczenie chorób wspóïistniejÈcych w celu zmniejszenia upoĂledzenia czynnoĂciowego i poprawy jakoĂci
ĝycia.
V.

Wysiïek ğzyczny — po wstÚpnym okreĂleniu indywidualnego ryzyka i wydolnoĂci chorego naleĝy zalecaÊ
wysiïek na Ăwieĝym powietrzu, charakteryzujÈcy siÚ
wolnym poczÈtkiem i powolnym zakoñczeniem, unikaniem Êwiczeñ napinajÈcych i wstrzymujÈcych oddech, ze zwróceniem uwagi na ryzyko urazu, a zwïaszcza ryzyko rozwoju zespoïu stopy cukrzycowej.

VI. Zalecenia dietetyczne — zalecenia ogólne; brak specyğcznych zaleceñ zwiÈzanych z wiekiem, modyğkacja diety jest maïo skuteczna ze wzglÚdu na utrwalone
nawyki ĝywieniowe.
VII. Doustne leki przeciwhiperglikemiczne:
— metformina — naleĝy postÚpowaÊ wedïug zasad
podanych w rozdziale 10, punkt II (opis 1 etapu
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leczenia cukrzycy typu 2), naleĝy takĝe uwzglÚdniÊ choroby wspóïistniejÈce, zwiÚkszajÈce ryzyko
rozwoju kwasicy metabolicznej; szczególnÈ ostroĝnoĂÊ naleĝy zachowaÊ u chorych, u których eGFR
wynosi < 60 ml/min/1,73 m2;
— pochodne sulfonylomocznika — leczenie naleĝy
rozpoczynaÊ od maïych dawek ze wzglÚdu na ryzyko hipoglikemii;
— inhibitory DPP-4, agoniĂci receptora GLP-1, inhibitor D-glukozydazy, agonista PPAR-J, inhibitory
SGLT-2;
— nie istniejÈ specyğczne przeciwwskazania do stosowania tych leków dla osób > 65. roku ĝycia, leki
te mogÈ byÊ szczególnie korzystne w tej grupie
wiekowej ze wzglÚdu na znikome ryzyko hipoglikemii. Nie naleĝy stosowaÊ agonisty PPAR-J u osób
z niewydolnoĂciÈ serca.
VIII. Insulinoterapia:
— nie istniejÈ specyğczne wskazania lub przeciwwskazania w zakresie insulinoterapii u osób w starszym wieku;
— nie naleĝy zwlekaÊ z rozpoczynaniem stosowania
insuliny, jeĝeli sÈ wskazania;
— rozpoczynajÈc lub modyğkujÈc insulinoterapiÚ, naleĝy wybieraÊ te preparaty, które charakteryzujÈ
siÚ jak najmniejszym ryzykiem hipoglikemii;
— wiek > 65 lat nie jest przeciwwskazaniem do stosowania intensywnej insulinoterapii;
— u czÚĂci chorych w zaawansowanym wieku (> 80
lat) moĝe byÊ skuteczne podawanie maïych dawek
preparatów krótkodziaïajÈcych insuliny lub szybkodziaïajÈcych analogów przed gïównymi posiïkami,
bez jednoczesnego stosowania insuliny o przedïuĝonym czasie dziaïania (bazowej);

— w sytuacjach, gdy nieprzewidywalna jest objÚtoĂÊ
posiïku (np. chorzy z brakiem apetytu, zaawansowanymi zmianami otÚpiennymi) wskazane moĝe
byÊ podawanie szybkodziaïajÈcego analogu insuliny bezpoĂrednio po spoĝytym posiïku w dostosowanej do niego dawce.
IX. Edukacja diabetologiczna — powinna obejmowaÊ
zarówno chorych, jak i ich opiekunów.
X.

Leczenie hipotensyjne:
— wiek nie stanowi kryterium wyboru okreĂlonej klasy
leków hipotensyjnych;
— korzyĂci wynikajÈce ze stosowania leczenia hipotensyjnego u osób w wieku > 65 lat sÈ porównywalne
z uzyskiwanymi u osób mïodszych.

XI. Leczenie hipolipemizujÈce:
— mimo braku obiektywnych danych naleĝy uznaÊ,
ĝe korzyĂci leczenia hipolipemizujÈcego zarówno
w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej obserwowane
u osób mïodszych dotyczÈ równieĝ chorych w wieku > 65 lat.
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25. Zasady przygotowania chorego na cukrzycÚ do zabiegu operacyjnego
Opracowano we wspóïpracy z prof. dr. hab. n. med. Wojciechem Szczeklikiem

•
•

•
•
•

Najwaĝniejsze rekomendacje
Planowy zabieg operacyjny u chorego na cukrzycÚ naleĝy odroczyÊ, gdy wartoĂÊ HbA1c przekracza 8,5%. [C]
U chorych leczonych przed zabiegiem operacyjnym insulinÈ nie wolno przerywaÊ insulinoterapii, a u wiÚkszoĂci
chorych z typem 2 cukrzycy wczeĂniej leczonych doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi naleĝy zastosowaÊ
okresowe leczenie insulinÈ. [B]
U chorych na cukrzycÚ w stanie krytycznym, ĝywionych parenteralnie, zalecane jest leczenie insulinÈ podawanÈ
doĝylnie w dawce zaleĝnej od glikemii. [C]
Monitorowanie glikemii u chorych na cukrzycÚ w okresie okoïozabiegowym zmniejsza ryzyko powikïañ i zgonu. [B]
Zalecane wartoĂci docelowe glikemii w okresie okoïozabiegowym wynoszÈ 100–180 mg/dl. [C]
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I.

Badania, które powinny byÊ wykonane przed planowym zabiegiem chirurgicznym:
— dobowy proğl glikemii (7 oznaczeñ w ciÈgu doby,
oraz ok. godz. 3.00 w nocy w przypadku leczenia
insulinÈ);
— HbA1c;
— skïad morfotyczny krwi;
— stÚĝenie w surowicy: kreatyniny, elektrolitów (Na+,
K+), aktywnoĂci aminotransferaz (AST, ALT);
— wskaěnik INR, czas krwawienia, APTT;
— równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) krwi
(przy podejrzeniu zaburzeñ);
— badanie ogólne moczu;
— ocena dna oka (aktualny wynik);
— EKG spoczynkowe (patrz uwaga 1);
— RTG klatki piersiowej.
Uwaga 1: U chorych wysokiego i bardzo wysokiego
ryzyka sercowego, a takĝe przy planowaniu rozlegïych
zabiegów (np. operacje na naczyniach brzusznych czy biodrowych, operacje kardiochirurgiczne) naleĝy wykonaÊ poszerzonÈ diagnostykÚ nieinwazyjnÈ (próbÚ wysiïkowÈ, badanie
echokardiograğczne, badanie EKG metodÈ Holtera).
Uwaga 2: Zabieg operacyjny w systemie „jednego
dnia” moĝna przeprowadziÊ u chorych na cukrzycÚ z dobrym wyrównaniem metabolicznym, leczonych metodÈ
intensywnej insulinoterapii oraz u chorych na cukrzycÚ
typu 2, u których w okresie okoïooperacyjnym nie ma
koniecznoĂci okresowego leczenia insulinÈ, gdyĝ wstrzymanie na dzieñ zabiegu leku przeciwhiperglikemicznego
nie spowoduje wzrostu glikemii > 180 mg/dl (10 mmol/l).
II.
1.

2.

3.

4.
5.
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PostÚpowanie w okresie przed planowym zabiegiem operacyjnym
Chorego na cukrzycÚ wymagajÈcego okresowego leczenia insulinÈ zalecane jest przyjÚcie do szpitala na 2
dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
Planowy zabieg naleĝy odroczyÊ u pacjenta, u którego
stwierdza siÚ niedostatecznÈ kontrolÚ metabolicznÈ (tj.
utrzymujÈca siÚ w proğlu dobowym wartoĂÊ glikemii
> 250 mg/dl (13,9 mmol/l), HbA1c > 8,5% i/lub obecnoĂÊ cukromoczu z towarzyszÈcÈ acetonuriÈ).
Jeĝeli chory na cukrzycÚ typu 2 leczony dwoma lub
trzema lekami przeciwhiperglikemicznymi nie bÚdzie
spoĝywaï posiïków w dniu zabiegu lub bÚdzie poddany duĝemu zabiegowi o podwyĝszonym ryzyku niestabilnoĂci hemodynamicznej, zalecane jest wstrzymanie
dotychczasowej terapii i zastosowanie okresowego
leczenia insulinÈ.
W okresowym leczeniu insulinÈ zalecany jest model
wielokrotnych wstrzykniÚÊ (baza-bolus).
Dobowa dawka insuliny — 0,3–0,7 j./kg mc.:
— 50–60% dobowej dawki — insulina krótkodziaïajÈca (szybkodziaïajÈca) podawana 15–30 minut przed
gïównymi posiïkami wedïug schematu: 50–20–30%

dobowej dawki insuliny krótkodziaïajÈcej (szybkodziaïajÈcej),
— 40–50% dobowej dawki — insulina o przedïuĝonym dziaïaniu (NPH) podawana w dwóch wstrzykniÚciach — 7.00–8.00 (40%) i 22.00–23.00 (60%)
lub analog dïugodziaïajÈcy podawany w 1 wstrzykniÚciu, najczÚĂciej w godzinach wieczornych.
Dobrze wyszkolony i wyrównany metabolicznie
chory na cukrzycÚ, leczony metodÈ intensywnej insulinoterapii, samodzielnie dostosowuje dawki insuliny
do aktualnych potrzeb, dlatego w szpitalu nie naleĝy
pozbawiaÊ go tej moĝliwoĂci i rozpoczynaÊ leczenia
sztywnymi, niemodyğkowalnymi dawkami preparatu.
Osoby leczone za pomocÈ osobistej pompy insulinowej
powinny utrzymaÊ dotychczasowe leczenie do dnia zabiegu.
6. Jeĝeli przygotowanie do zabiegu operacyjnego wymaga zastosowania Ăcisïej diety w dniu (dniach) poprzedzajÈcych operacjÚ, zamiast posiïku zaleca siÚ zastosowanie doĝylnego wlewu 500 ml 10-procentowego
roztworu glukozy z 12 j. preparatu krótkodziaïajÈcego
(szybkodziaïajÈcego) insuliny i 10 mmol KCl.
7. Uzyskanie wyrównania glikemii: w okresie okoïooperacyjnym naleĝy utrzymywaÊ stÚĝenie glukozy we
krwi w bezpiecznych granicach 100–180 mg/dl (5,6–
–10,0 mmol/l).
8. Powiadomienie zespoïu chirurgiczno-anestezjologicznego o powikïaniach zwiÚkszajÈcych ryzyko operacyjne (choroby serca lub nerek, neuropatii, retinopatii
proliferacyjnej).
Uwaga 3: Okresowej insulinoterapii nie wymagajÈ
chorzy poddawani tak zwanemu maïemu zabiegowi operacyjnemu (ekstrakcja zÚba, naciÚcie ropnia, maïa amputacja
wykonana ambulatoryjnie, operacja zaÊmy), ale tylko w sytuacji, gdy przygotowanie do zabiegu nie wymaga zmiany
dotychczasowego sposobu odĝywiania. Przy koniecznoĂci
wstrzymania przyjmowania posiïków powyĝej 12 godzin
w zwiÈzku z wykonywanym zabiegiem operacyjnym zalecany jest doĝylny wlew roztworu glukozy z insulinÈ i potasem [500 ml 10% roztworu glukozy z 12 j. preparatu krótkodziaïajÈcego (szybkodziaïajÈcego) insuliny i 10 mmol KCl],
z prÚdkoĂciÈ 100–150 ml/godz. DawkÚ insuliny i potasu
naleĝy zmodyğkowaÊ w zaleĝnoĂci od stÚĝenia glukozy
i potasu we krwi.
III. PostÚpowanie w dniu zabiegu operacyjnego
Naleĝy zastosowaÊ:
1. Doĝylny wlew glukozy, insuliny i potasu pod kontrolÈ
glikemii:
— algorytm 1: u osób z bezwzglÚdnym niedoborem insuliny zalecany jest oddzielny ciÈgïy doĝylny wlew insuliny (stÚĝenie roztworu: 1 j. preparatu krótkodziaïajÈcej insuliny ludzkiej w 1 ml 0,9% NaCl) i roztworu
glukozy (5–10%) za pomocÈ pomp infuzyjnych. Do
zrównowaĝenia 1 g egzogennej glukozy potrzeba
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Tabela 25.1. Zasady wlewu 10- i 5-procentowego roztworu glukozy i insuliny w zaleĝnoĂci od glikemii
Glikemia

10-procentowy roztwór
glukozy [ml/godz.]

5-procentowy roztwór
glukozy* [ml/godz.]

Insulina
j./godz.]

< 90 mg/dl
< 5,0 mmol/l

50

100

ZatrzymaÊ wlew na 15–30 minut

90–120 mg/dl
5,0–6,7 mmol/l

50

100

0,5–2

120–180 mg/dl
6,7–10 mmol/l

50

100

2–3

*roztwór 5-procentowy jest preferowany przy koniecznoĂci lepszego nawodnienia i/lub wyĝszej osmolalnoĂci osocza

0,2–0,3 j. insuliny (tab. 25.1). Jeĝeli w czasie zabiegu
wartoĂÊ glikemii wzroĂnie o 30–50 mg/dl powyĝej
180 mg/dl, naleĝy zwiÚkszyÊ prÚdkoĂÊ wlewu insuliny o 1–2 j./godz. W przypadku glikemii przekraczajÈcej 250 mg/dl (13,9 mmol/l) naleĝy przerwaÊ
doĝylny wlew roztworu glukozy i ponowiÊ dopiero
po obniĝeniu stÚĝenia glukozy we krwi do 180 mg/dl
(10 mmol/l). Zaleca siÚ równoczeĂnie zwiÚkszenie
prÚdkoĂci doĝylnego wlewu insuliny. Ten sposób
postÚpowania powinien byÊ kontynuowany aĝ do
czasu podjÚcia ĝywienia doustnego. W trakcie doĝylnego wlewu insuliny zalecana jest kontrola glikemii
co 1 godzinÚ, a po stabilizacji glikemii w kolejnych
3 pomiarach co 2 godziny;
— algorytm 2: u chorych na cukrzycÚ typu 2 z zachowanÈ sekrecjÈ insuliny moĝna opcjonalnie podaÊ
roztwór glukozy, insuliny i potasu (500 ml 10% glukozy zawierajÈcej 12–16 j. insuliny krótkodziaïajÈcej
oraz 10–20 mmol chlorku potasu):
• naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie wiÚkszej dawki
insuliny (t 16 j.) u osób otyïych, gdy wystÚpuje
ciÚĝka infekcja, podczas zabiegu kardiopulmonologicznego, u osób operowanych w stadium
hipotermii lub gdy wyjĂciowe stÚĝenie glukozy
wynosi > 180 mg/dl (10,0 mmol/l),
• naleĝy rozwaĝyÊ zastosowanie mniejszej dawki
insuliny (< 12 j.) u osób szczupïych, a takĝe
u przyjmujÈcych przed zabiegiem maïe dawki
insuliny lub doustne leki hipoglikemizujÈce.
2. Doĝylny wlew glukozy, insuliny i potasu naleĝy rozpoczÈÊ o godzinie 8.00 rano i kontynuowaÊ w sposób
ciÈgïy, z szybkoĂciÈ 80 ml/godz., do czasu podjÚcia
normalnego odĝywiania.
3. W trakcie podawania doĝylnego wlewu glukozy, insuliny i potasu naleĝy utrzymywaÊ stÚĝenie glukozy
w osoczu krwi w granicach 100–180 mg/dl (5,6–
–10,0 mmol/l):
— jeĝeli stÚĝenie glukozy w osoczu krwi zmniejsza
siÚ lub utrzymuje w dolnych granicach zalecanych
wartoĂci, dawkÚ insuliny naleĝy zmniejszyÊ o 2–4 j.;
— zaleca siÚ zwiÚkszenie dawki insuliny w kroplówce
o 2 j. na kaĝde 30 mg/dl (1,6 mmol/l) stÚĝenia glukozy w osoczu krwi > 180 mg/dl (> 10 mmol/l).

4. Jeĝeli istnieje moĝliwoĂÊ staïego nadzoru nad operowanym chorym na cukrzycÚ, naleĝy preferowaÊ algorytm 1.
IV. PostÚpowanie w okresie pooperacyjnym
1. Leczenie insulinÈ w modelu wielokrotnych wstrzykniÚÊ
insuliny lub za pomocÈ osobistej pompy insulinowej
naleĝy rozpoczÈÊ wraz z podjÚciem przez chorego
ĝywienia doustnego i utrzymywaÊ (w przypadku okresowej insulinoterapii) do czasu zakoñczenia hospitalizacji. InsulinÚ naleĝy podaÊ podskórnie 1–3 godziny
przed zakoñczeniem wlewu doĝylnego w zaleĝnoĂci od
glikemii.
W przypadku chorych na cukrzycÚ typu 2 stosujÈcych
przed zabiegiem, z dobrym efektem glikemicznym, leki
nieinsulinowe, moĝna powróciÊ do ich stosowania wraz
z rozpoczÚciem normalnego ĝywienia, pod warunkiem
braku przeciwwskazañ klinicznych.
Uwaga 4: U chorych na cukrzycÚ leczonych uprzednio
insulinÈ, operowanych z powodu ostrego lub przewlekïego stanu zapalnego, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ moĝliwoĂÊ
zmniejszania dobowego zapotrzebowania na insulinÚ.
V.

PostÚpowanie zwiÈzane z zabiegiem operacyjnym
— odrÚbnoĂci u dzieci
Algorytm podaĝy insuliny w przypadku zabiegów duĝych lub wymagajÈcych doĝylnej insulinoterapii (tab. 25.2).
W przypadku „maïych” zabiegów (< 2 godzin) w znieczuleniu ogólnym lub sedacji pacjenta dobrze wyrównanego
metabolicznie naleĝy przyjÈÊ do szpitala rano w dniu zabiegu
lub po poïudniu w dniu poprzedzajÈcym zabieg. Moĝna
utrzymaÊ insulinoterapiÚ podskórnÈ, ewentualnie zastosowaÊ
algorytm jak dla zabiegów „duĝych” (tab. 25.3).
VI. Operacja ze wskazañ nagïych
U chorych na cukrzycÚ czasami konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w trybie pilnym.
W tych przypadkach naleĝy wczeĂniej wykluczyÊ moĝliwoĂÊ wystÚpowania objawów otrzewnowych w nastÚpstwie kwasicy ketonowej towarzyszÈcej zaburzeniom
metabolicznym cukrzycy. Dlatego przy wystÚpowaniu objawów „ostrego brzucha” z towarzyszÈcÈ kwasicÈ cukrzycowÈ (aceton w moczu i wykïadniki kwasicy metabolicznej
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Tabela 25.2. PostÚpowanie podczas zabiegu operacyjnego u dzieci. Algorytm doĝylnej podaĝy insuliny w zaleĝnoĂci od
stÚĝenia glukozy we krwi
Wlew roztworu zawierajÈcego 1 j. insuliny w 1 ml (50 j. insuliny naleĝy dodaÊ do 50 ml 0,9-procentowego roztworu NaCl)
przy uĝyciu pompy strzykawkowej
Glikemia [mg/dl]/[mmol/l]

PrÚdkoĂÊ wlewu insuliny

Nawadnianie

< 90/5,0

Zatrzymanie wlewu insuliny na 10–15 min

Rodzaj pïynów:

90–109/5–6,1

0,02 ml/kg/godz.

• glikemia > 250 mg/dl: 0,9% NaCl

110–126/6,1–7,0

0,025 ml/kg/godz. (wlew podstawowy)

• glikemia < 250 mg/dl: 10% glukoza

127–143/7,0–8,0

0,035 ml/kg/godz.

Przepïyw:

144–216/8,0–12,1

0,05 ml/kg/godz.

• 4 ml/godz./kg (przy mc. do 10 kg)

217–271/12,1–15,1

0,075 ml/kg/godz.

• dodaÊ 2 ml/godz./na kaĝdy kg mc. miÚdzy 11–20 kg mc.

> 271/> 15,1

0,1 ml/kg/godz.

• dodaÊ 1 ml/godz./na kaĝdy kg mc. > 20 kg mc.
Maksymalnie 2000–2500 ml/d.

Tabela 25.3. Insulinoterapia podskórna w przypadku maïych zabiegów w znieczuleniu ogólnym lub sedacji
Terapia baza–bolus

Baza: insulina NPH — 50% porannej dawki, analog dïugodziaïajÈcy — 100% porannej dawki
Naleĝy rozpoczÈÊ podawanie pïynów doĝylnych; pacjentom z prawidïowÈ glikemiÈ moĝna
poczÈtkowo podaÊ pïyny niezawierajÈce glukozy. NastÚpnie podaje siÚ pïyny zawierajÈce
5–10-procentowÈ glukozÚ w takiej iloĂci, aby zapobiec hipoglikemii
Zabieg w godzinach porannych:
• bolus — tylko jako ewentualna dawka korekcyjna
• rozpoczÚcie podawania pïynów doĝylnych
Zabieg w godzinach popoïudniowych:
• bolus — jeĝeli dziecko moĝe zjeĂÊ Ăniadanie — zwykïa dawka analogu szybkodziaïajÈcego
lub 50% zwykïej dawki insuliny krótkodziaïajÈcej, ewentualnie dodatkowo dawka korekcyjna
• naleĝy rozpoczÈÊ doĝylne podawanie pïynów 2 godziny przed zabiegiem lub nie póěniej niĝ w poïudnie

Terapia za pomocÈ osobistej
pompy insulinowej (OPI)

Moĝna kontynuowaÊ wyïÈcznie, jeĂli anestezjolog akceptuje tÚ metodÚ terapii i potrağ jÈ prowadziÊ
Kontynuacja insulinoterapii w zaprogramowanej w OPI dawce podstawowej (baza) odpowiedniej
dla danej pory dnia (modyğkacja bazy zwykle nie jest konieczna)
Hipoglikemia: przerwaÊ podawanie bazy (maksymalnie na 30 min)
Hiperglikemia: bolus korekcyjny
Naleĝy rozpoczÈÊ doĝylne podawanie pïynów 2 godziny przed zabiegiem

w badaniu gazometrycznym) naleĝy niezwïocznie podjÈÊ
dziaïania zmierzajÈce do wyrównania zaburzeñ równowagi kwasowo-zasadowej.
W przypadku kwasicy ketonowej (BE < –15; pH < 7,3)
lub stanu hiperglikemiczno-hiperosmolarnego konieczne jest
uprzednie wyrównanie metaboliczne, zgodnie z ogólnie
przyjÚtymi zasadami. Jeĝeli nie moĝna odroczyÊ zabiegu
operacyjnego, leczenie zaburzeñ metabolicznych naleĝy prowadziÊ równoczeĂnie z dziaïaniami chirurgicznymi.
JeĂli nie stwierdza siÚ wykïadników ostrych powikïañ
cukrzycy i pacjent przyjÈï porannÈ dawkÚ insuliny, w trakcie zabiegu naleĝy stosowaÊ doĝylny wlew insuliny wedïug
podanego wyĝej schematu.
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26. Szczepienia ochronne u chorych na cukrzycÚ
Najwaĝniejsze rekomendacje
Kaĝde dziecko chore na cukrzycÚ powinno byÊ szczepione zgodnie z aktualnym programem szczepieñ ochronnych
(PSO). [C]
• Zaleca siÚ coroczne szczepienie dzieci powyĝej 6. miesiÈca ĝycia i osób dorosïych przeciwko grypie. [C]
• Wszystkim chorym na cukrzycÚ zaleca siÚ zaszczepienie przeciwko WZW typu B. [C]

•

Kaĝde dziecko chore na cukrzycÚ powinno byÊ szczepione zgodnie z aktualnym programem szczepieñ ochronnych (PSO). ObowiÈzkowe u osób z grupy ryzyka sÈ szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae od 2. do 5.
roku ĝycia (szczepionkÈ 10- lub 13-walentnÈ) oraz zalecane od 6. roku ĝycia do staroĂci szczepionkÈ 13-walentnÈ. Zaleca siÚ coroczne szczepienie dzieci powyĝej 6.
miesiÈca ĝycia i osób dorosïych przeciwko grypie. Osoby
nieuodpornione powinny byÊ zaszczepione przeciwko
ospie wietrznej (2 dawki w odstÚpach 6-tygodniowych),
róĝyczce, Ăwince oraz odrze, poniewaĝ zachorowanie na
wyĝej wymienione choroby moĝe byÊ przyczynÈ powaĝnej
dekompensacji cukrzycy.
Od 1996 roku wszystkie urodzone dzieci sÈ objÚte
szczepieniem przeciwko WZW typu B, a od 2000 roku szczepiona jest takĝe mïodzieĝ w 14. roku ĝycia. Szczepienie jest
zalecane wszystkim chorym. ObowiÈzuje aktywne wychwytywanie osób niezaszczepionych w kaĝdym wieku oraz ich
szczepienie wedïug schematu 0, 1, 6 miesiÚcy. W sytuacji gdy u wczeĂniej zaszczepionych stwierdza siÚ miano
przeciwciaï anty-HBs < 10 j.m./l, zaleca siÚ rewakcynacje
1–3 dawkami szczepionki. Jeĝeli nie uzyska siÚ ochronnego

stÚĝenia przeciwciaï po podaniu 3 dawek szczepionki (4–12
tyg. od ostatniego szczepienia), odstÚpuje siÚ od dalszych
szczepieñ. ObowiÈzkowe i zalecane szczepienia przed podróĝowaniem w rejony endemiczne zgodnie z zaleceniami
epidemiologicznymi pañstwa bÚdÈcego celem podróĝy.
Przed kaĝdym szczepieniem obowiÈzuje badanie lekarskie.
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27. Zalecenia dotyczÈce aktywnoĂci zawodowej chorych na cukrzycÚ
Opracowano we wspóïpracy z dr. hab. n. med. Andrzejem Marcinkiewiczem i prof. dr hab. n. med. JolantÈ Walusiak-SkorupÈ
z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w odzi

1. Sam fakt chorowania na cukrzycÚ nie moĝe stanowiÊ
przyczyny dyskryminacji lub nierównego traktowania.
Ograniczenia zawodowe powinny byÊ nakïadane po
starannym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji
i stanu zdrowia.
2. RolÈ lekarza diabetologa w utrzymaniu aktywnoĂci
zawodowej chorych na cukrzycÚ oprócz prowadzenia
skutecznej terapii jest:
— edukacja zdrowotna ukierunkowana na ksztaïtowanie ĂwiadomoĂci zdrowotnej oraz rozumienia
ograniczeñ wynikajÈcych z potencjalnych powikïañ
cukrzycy;
— pomoc w wydaniu obiektywnej opinii o predyspozycjach zdrowotnych do pracy poprzez udzielenie

informacji lekarzowi uprawnionemu do podejmowania decyzji orzeczniczych.
3. W ocenie stanu zdrowia dla potrzeb zawodowych
kluczowÈ dla decyzji lekarza powinna byÊ postawa
samego pacjenta. Kaĝda osoba chorujÈca na cukrzycÚ,
niezaleĝnie od typu i sposobu terapii, musi aktywnie
wspóïuczestniczyÊ w leczeniu swojej choroby.
4. O predyspozycjach zdrowotnych do wykonywania
czynnoĂci zawodowych lub kierowania pojazdami
orzeka lekarz uprawniony do przeprowadzania badañ
proğlaktycznych bÈdě badañ kierowców. W zwiÈzku
z incydentalnÈ formÈ kontaktu z pacjentem (niejednokrotnie w ramach jednorazowej wizyty) w celu wydania decyzji na podstawie indywidualnej oceny stanu
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zdrowia wskazane jest, aby chory na cukrzycÚ przedstawiï opiniÚ lekarza prowadzÈcego.
5. W ramach konsultacji dla potrzeb orzeczniczych diabetolog powinien:
— oceniÊ wiedzÚ pacjenta na temat jego choroby,
leczenia i moĝliwych powikïañ w skali: wysoka, dostateczna lub niedostateczna;
— oceniÊ umiejÚtnoĂci kontrolowania glikemii w skali:
dobra, akceptowalna lub niska;
— oceniÊ ĂwiadomoĂÊ hipoglikemii u pacjenta, umiejÚtnoĂÊ jej zapobiegania i przeciwdziaïania rozwojowi w skali: dobra lub niedostateczna;
— potwierdziÊ wystÚpowanie lub wskazaÊ na brak
odczuwania objawów prodromalnych hipoglikemii;
— okreĂliÊ ryzyko wystÈpienia hipoglikemii w skali:
niskie, akceptowalne lub wysokie;
— wskazaÊ obecnoĂÊ przewlekïych powikïañ cukrzycy
ze strony narzÈdu wzroku, ukïadu nerwowego oraz
ze strony ukïadu sercowo-naczyniowego;
— wpisaÊ dodatkowe uwagi dotyczÈce przewlekïych
powikïañ cukrzycy oraz stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta, istotnych dla oceny ryzyka zagroĝenia
dla bezpieczeñstwa publicznego.
6. Uzasadnienie ograniczeñ zawodowych dla chorych na
cukrzycÚ jest dwojakie i wynika ono z:
— moĝliwoĂci wystÈpienia epizodu hipoglikemii i zwiÈzanych z nim zaburzeñ ĂwiadomoĂci;
— moĝliwoĂci rozwoju i póěnych powikïañ cukrzycy upoĂledzajÈcych zdolnoĂÊ do wykonywania danej pracy.
Przeciwwskazania do kierowania pojazdami z podziaïem na kategorie oraz przeciwwskazania do pracy na okreĂlonych stanowiskach przedstawiono w Aneksie 2.
7. Pacjenci z obecnoĂciÈ zaawansowanych powikïañ
przewlekïych cukrzycy nie mogÈ wykonywaÊ czynnoĂci, w których uszkodzenie danego narzÈdu, naleĝÈce
do obrazu powikïañ cukrzycy, mogïoby mieÊ wpïyw
na bezpieczeñstwo pracy. Nie powinno to jednak przeszkadzaÊ w podejmowaniu pracy o innym charakterze
— takiej, dla której dane powikïanie nie bÚdzie miaïo
znaczenia. JednoczeĂnie charakter pracy, a takĝe jej
uciÈĝliwoĂÊ nie powinny utrudniaÊ osiÈgniÚcia wyrównania metabolicznego cukrzycy, a co siÚ z tym wiÈĝe — ochrony pacjenta przed rozwojem i akceleracjÈ
przewlekïych powikïañ choroby.
8. Konsultacja diabetologiczna do badañ kierowców lub
pracowniczych powinna zakoñczyÊ siÚ wydaniem czytelnej opinii w formie ustrukturyzowanych kart konsultacyjnych, których wzory przedstawiono w Aneksie 2.
9. Wymagania zdrowotne dla chorujÈcego na cukrzycÚ
naleĝy podzieliÊ na dwie kategorie zaleĝne od wykonywanych przez niego czynnoĂci zawodowych lub
zajmowanego stanowiska pracy.
10. PierwszÈ kategoriÚ (wyĝszÈ) stanowiÈ czynnoĂci i stanowiska wymagajÈce peïnej sprawnoĂci psychoruchowej
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oraz zwiÈzane z naraĝeniem na niekorzystne czynniki
psychospoïeczne, których wykonywanie wiÈĝe siÚ z bezpieczeñstwem samego pracownika oraz jego otoczenia
(wspóïpracowników oraz innych osób niezaangaĝowanych bezpoĂrednio w pracÚ, ale bÚdÈcych w jego bezpoĂrednim sÈsiedztwie lub podlegajÈcych wpïywowi
wykonywanych przez niego czynnoĂci, np. uczestnicy
ruchu drogowego czy klienci sklepu wielkopowierzchniowego itp.). O bardziej restrykcyjnych wymaganiach
zdrowotnych naleĝy mówiÊ w kontekĂcie moĝliwoĂci
wystÈpienia zaburzeñ ĂwiadomoĂci, które u osób z cukrzycÈ mogÈ byÊ efektem ciÚĝkiej hipoglikemii.
11. Do zawodów wymagajÈcych wyĝszej kategorii wymagañ zdrowotnych, w odniesieniu do których trzeba
szczególnie wziÈÊ pod uwagÚ fakt chorowania przez
pracownika na cukrzycÚ, naleĝÈ te zwiÈzane z bezpieczeñstwem publicznym, a wiÚc:
— polegajÈce na zawodowym kierowaniu pojazdami
(przewozy pasaĝerskie, ciÚĝarowe, kierowanie pociÈgami naziemnymi i kolei podziemnej, taksówkarze);
— sïuĝby mundurowe i ratownicze: siïy zbrojne (wojska lÈdowe, marynarka, lotnictwo), policja, straĝ
poĝarna, straĝ gminna, ratownictwo, ĝegluga morska, sïuĝba wiÚzienna, licencjonowani pracownicy
ochrony;
— przedstawiciele lotnictwa cywilnego: piloci i inĝynierowie lotnictwa, personel pokïadowy, kontrolerzy ruchu lotniczego;
— zawody szczególnie niebezpieczne (praca na wysokoĂciach, przy maszynach w ruchu, praca przy piecach, w wysokiej temperaturze, spalarniach, hutach,
w górnictwie, w miejscach o duĝym natÚĝeniu ruchu
i innych zwiÈzanych z wysokim ryzykiem wypadku).
12. DrugÈ kategoriÚ (niĝszÈ) wymagañ zdrowotnych stanowiÈ czynnoĂci i stanowiska pracy oraz wystÚpujÈce
na nich czynniki szkodliwe i uciÈĝliwoĂci, które mogÈ
niekorzystnie wpïywaÊ na przebieg cukrzycy. W przypadku niĝszej kategorii wymagañ zdrowotnych naleĝy
mówiÊ bardziej o niezalecanych zawodach czy stanowiskach pracy niĝ o bezwzglÚdnych przeciwwskazaniach. Dlatego teĝ dodatkowej uwagi oraz indywidualnej oceny predyspozycji zdrowotnych u osoby
chorujÈcej na cukrzycÚ wymaga decyzja o moĝliwoĂci
podjÚcia lub kontynuacji pracy na stanowiskach:
— wymagajÈcych zwiÚkszonego wysiïku ğzycznego,
zwïaszcza o statycznym charakterze (np. górnik,
hutnik);
— ze zmianowym i nocnym czasem pracy;
— z naraĝeniem na dziaïanie dwusiarczku wÚgla oraz
pestycydów — zwiÈzki kwasu 2-chlorofenoksyoctowego (np. dichlorprop, mekoprop).
13. Lekarz diabetolog powinien peïniÊ funkcjÚ doradczÈ
dla osób mïodych, u których szczególnej starannoĂci wymaga wybór zawodu. W tym przypadku naleĝy
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wziÈÊ pod uwagÚ nie tylko aktualny stan zdrowia, ale
przede wszystkim historiÚ naturalnÈ cukrzycy, która
w róĝnym okresie jej trwania ze wzglÚdu na ograniczenia zdrowotne moĝe uniemoĝliwiÊ nie tylko praktycznÈ
naukÚ zawodu, ale przede wszystkim w dïuĝszej perspektywie wykonywanie pracy.

14. W Aneksie 3 zawarto dokument „Karta Praw i ObowiÈzków Pracodawcy i Pracownika”, którego celem jest
z jednej strony wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoĂci pacjentów oraz ich pozycji jako pracowników,
a z drugiej przeciwdziaïanie wykluczaniu chorych na
cukrzycÚ z rynku pracy.

28. Opieka diabetologiczna w instytucjach penitencjarnych
Osoby osadzone w instytucjach penitencjarnych (wiÚzieniach, aresztach, domach poprawczych) powinny mieÊ
zagwarantowany dostÚp do takiego samego poziomu
opieki medycznej, w tym diabetologicznej, jaki jest oferowany ogóïowi chorych.

Personel zakïadu powinien byÊ poinformowany, ĝe
osadzony jest chory na cukrzycÚ, a takĝe powinien byÊ
przeszkolony w zakresie rozpoznawania stanów hiperglikemii i hipoglikemii oraz postÚpowania w przypadku ich
wystÈpienia lub w innych nagïych sytuacjach.

29. Chirurgia metaboliczna
Najwaĝniejsze rekomendacje
Operacyjne leczenie otyïoĂci powinno byÊ rekomendowane u chorych na cukrzycÚ typu 2 z BMI > 35 kg/m2, zwïaszcza przy wspóïistnieniu innych chorób i niezadowalajÈcej kontroli glikemii przy terapii behawioralnej i stosowaniu
leków przeciwhiperglikemicznych. [A]
• Kaĝdy chory po zabiegu chirurgicznego leczenia cukrzycy powinien na staïe pozostawaÊ pod opiekÈ lekarza diabetologa i chirurga ogólnego oraz otrzymywaÊ staïÈ suplementacjÚ witamin i mikroelementów, aby zapobiec ich
niedoborom. [C]

•

Chirurgia metaboliczna jest efektywnÈ metodÈ leczenia otyïoĂci i schorzeñ towarzyszÈcych, w szczególnoĂci
cukrzycy typu 2. Wielodyscyplinarne podejĂcie pozwala
na wïaĂciwÈ kwaliğkacjÚ pacjentów do zabiegu chirurgii
metabolicznej oraz dobór wïaĂciwej techniki zabiegu.
I.

Zasady kwaliğkacji do zabiegów z zakresu chirurgii
metabolicznej
1. Zabieg z zakresu chirurgii metabolicznej naleĝy rozwaĝyÊ u kaĝdego chorego na cukrzycÚ typu 2 ze wskaěnikiem masy ciaïa (BMI, body mass index) > 35 kg/m2,
zwïaszcza przy wspóïistnieniu dodatkowych schorzeñ
towarzyszÈcych, na przykïad nadciĂnienia tÚtniczego
i zaburzeñ lipidowych. W szczególnoĂci naleĝy rozwaĝyÊ kwaliğkacjÚ do zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej, gdy cukrzyca typu 2 i otyïoĂÊ sïabo poddajÈ
siÚ terapii farmakologicznej i behawioralnej.
2. KwaliğkacjÚ do zabiegu z zakresu chirurgii metabolicznej
rekomenduje siÚ u kaĝdego chorego z BMI > 40 kg/m2
i cukrzycÈ typu 2.
3. Do zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej u osób
chorujÈcych na cukrzycÚ typu 2 kwaliğkuje siÚ pacjen-

tów pomiÚdzy 18. a 65. rokiem ĝycia. Górna granica
wieku moĝe byÊ w uzasadnionych przypadkach przesuniÚta do 70. roku ĝycia, o ile indywidualnie rozpatrzone ryzyko zabiegu operacyjnego jest mniejsze niĝ
potencjalnie moĝliwe do osiÈgniÚcia korzyĂci z wykonanej operacji.
4. Kwaliğkacja do zabiegu bariatrycznego powinna byÊ
dokonywana przez zespóï lekarzy, w skïad których
wchodzi co najmniej diabetolog i chirurg ogólny z duĝym doĂwiadczeniem w zakresie chirurgii metabolicznej. Rekomenduje siÚ, by w wielodyscyplinarnym
zespole specjalistów biorÈcych udziaï w postÚpowaniu kwaliğkacyjnym znajdowaï siÚ ponadto kardiolog,
pulmonolog, psycholog lub psychiatra, anestezjolog
i dietetyk.
II. Rodzaje wykonywanych zabiegów operacyjnych
1. Zaleca siÚ, by chorzy byli kwaliğkowani do zabiegów
operacyjnych wykonywanych technikami minimalnie
inwazyjnymi (laparoskopia).
2. W Ăwietle dostÚpnych wyników badañ u chorych na
cukrzycÚ typu 2 rekomenduje siÚ w pierwszym rzÚ-
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dzie kwaliğkacjÚ do laparoskopowego zabiegu wyïÈczenia ĝoïÈdkowego (laparoscopic Rouex-en-Y gastric
by-pass), laparoskopowego zabiegu pÚtlowego wyïÈczenia ĝoïÈdkowego (mini gastric by-pass), laparoskopowego zabiegu rÚkawowej resekcji ĝoïÈdka (laparoscopic sleeve gastrectomy), laparoskopowego zabiegu
wyïÈczenia ĝóïciowo-trzustkowego (laparoscopic biliopancreatic diversion) oraz laparoskopowego wyïÈczenia dwunastniczo-krÚtniczego z pojedynczym zespoleniem (SADI, single anastomosis duodeno-ileal bypass).
3. Decyzja o rodzaju wykonywanego zabiegu powinna
byÊ podjÚta po konsultacji chirurgicznej i indywidualnym rozwaĝeniu zalet i wad kaĝdej z wyĝej wymienionych metod chirurgii metabolicznej.
4. Zaleca siÚ, by przed podjÚciem decyzji o zabiegu
z zakresu chirurgii metabolicznej chorzy zapoznali siÚ
z formularzami Ăwiadomej zgody na zabieg przygotowanymi przez SekcjÚ Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.
III. Powikïania zwiÈzane z chirurgicznym leczeniem
cukrzycy typu 2
W okresie 30 dni od operacji ĂmiertelnoĂÊ zwiÈzana
z wykonaniem zabiegu z zakresu chirurgii metabolicznej
wiÈĝe siÚ z wyliczonym na 0,1–0,3% ryzykiem ĂmiertelnoĂci, które jest identyczne z ryzykiem ĂmiertelnoĂci dla
laparoskopowej cholecystektomii i naleĝy je okreĂliÊ jako
niskie. WĂród najczÚĂciej wystÚpujÈcych powikïañ po zabiegach z zakresu chirurgii metabolicznej naleĝy wymieniÊ:
nieszczelnoĂÊ linii szycia (3,1%), zakaĝenie miejsca operowanego (2,3%), powikïania ze strony ukïadu oddechowego (2,3%), krwawienie z przewodu pokarmowego (1,7%).
IV. Ocena wyników chirurgicznego leczenia cukrzycy
typu 2
Cukrzyca typu 2 ustÚpuje w zaleĝnoĂci od czasu jej
trwania, stopnia wyjĂciowej otyïoĂci oraz rodzaju wykonanego zabiegu chirurgicznego u 40–95% pacjentów.
Rekomenduje siÚ nastÚpujÈcy sposób oceny wyników
chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2:
1. UstÈpienie choroby i schorzeñ towarzyszÈcych
O ustÈpieniu choroby moĝna mówiÊ po odstawieniu
farmakoterapii, gdy:
— wartoĂÊ HbA1c wynosi < 6,5%;
— u chorego nie wystÚpujÈ epizody hipoglikemii;
— stÚĝenie cholesterolu caïkowitego wynosi
< 155 mg/dl (< 4 mmol/l),
cholesterolu LDL < 77 mg/dl (< 2 mmol/l);
— stÚĝenie trójglicerydów wynosi
< 195 mg/dl (< 2,2 mmol/l);
— wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego wynoszÈ
< 140/90 mm Hg;
— utrata masy ciaïa wynosi > 15% w stosunku do stanu
w chwili kwaliğkacji do operacji.

82

2. Poprawa przebiegu choroby
O poprawie przebiegu choroby po zabiegu z zakresu
chirurgii metabolicznej moĝna mówiÊ, gdy po zmniejszeniu dawek przyjmowanych przed operacjÈ leków:
— wartoĂÊ HbA1c ulega obniĝeniu o > 20%;
— stÚĝenie cholesterolu LDL wynosi < 100 mg/dl
(2,6 mmol/l);
— wartoĂci ciĂnienia tÚtniczego wynoszÈ
< 140/90 mm Hg.
V.

Zalecenia po zabiegu chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2
1. Kaĝdy chory po zabiegu chirurgicznego leczenia cukrzycy powinien na staïe pozostawaÊ pod opiekÈ lekarza diabetologa i chirurga ogólnego.
2. Konieczna jest staïa suplementacja witamin i mikroelementów w celu zapobiegniÚcia ich niedoborom.

VI. CiÈĝa a zabiegi chirurgii metabolicznej
1. Brak przeciwwskazañ do zachodzenia w ciÈĝÚ u kobiet po zabiegach z zakresu chirurgii metabolicznej
po upïywie 24 miesiÚcy od daty wykonania zabiegu
bariatrycznego.
2. Przed zajĂciem w ciÈĝÚ, a takĝe w czasie jej trwania rekomenduje siÚ staïy kontakt z prowadzÈcym pacjentkÚ
lekarzem diabetologiem.
VII. Przeciwwskazania do kwaliğkacji chorych na cukrzycÚ typu 2 do zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej
Przeciwwskazania bezwzglÚdne:
1. Brak akceptacji przez chorego chirurgicznego leczenia
cukrzycy typu 2.
2. Uzaleĝnienie od alkoholu lub narkotyków (kwaliğkacjÚ
do operacyjnego leczenia otyïoĂci moĝna rozwaĝyÊ
w przypadku trwajÈcego co najmniej rok udokumentowanego okresu abstynencji).
3. Choroby psychiczne niepoddajÈce siÚ kontroli mimo
leczenia i farmakoterapii.
4. Duĝe ryzyko sercowo-naczyniowe zwiÈzane z wykonaniem zabiegu.
5. Choroby endokrynologiczne stanowiÈce podïoĝe dla
otyïoĂci (np. zespóï Cushinga).
6. Brak moĝliwoĂci udziaïu w staïej dïugoterminowej
kontroli po leczeniu operacyjnym.
7. Okres 12 miesiÚcy poprzedzajÈcy planowanÈ ciÈĝÚ,
ciÈĝa i karmienie.
Przeciwwskazania wzglÚdne:
1. ZwiÚkszenie masy ciaïa w okresie bezpoĂrednio poprzedzajÈcym zabieg operacyjny ĂwiadczÈcy o braku
wspóïpracy z pacjentem.
2. Aktywna choroba wrzodowa — wymaga ona leczenia
przed zabiegiem operacyjnym; w przypadku pacjen-
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tów z bezobjawowym zakaĝeniem H. pylori eradykacja
przed zabiegiem operacyjnym jest zalecana, ale nie
bezwzglÚdnie konieczna.
3. W przypadku chorych leczonych w przeszïoĂci onkologicznie konieczna jest konsultacja onkologiczna dokumentujÈca skuteczne wyleczenie nowotworu.
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30. Niektóre sytuacje szczególne i choroby wystÚpujÈce u chorych na cukrzycÚ
Opracowano we wspóïpracy z prof. dr hab. n. med. RenatÈ GórskÈ

I.

Praca zmianowa
Praca zmianowa moĝe byÊ zwiÈzana zarówno ze
zwiÚkszonym ryzykiem cukrzycy, jak i gorszym jej wyrównaniem. Powoduje ona koniecznoĂÊ okresowej zmiany
godzin podawania doustnych leków przeciwhiperglikemicznych lub insuliny.
1. U chorych pracujÈcych zmianowo konieczne jest
prowadzenie intensywnej samokontroli, szczególnie
w okresie zmian godzin pracy.
2. U chorych pracujÈcych zmianowo preferowane sÈ leki
(doustne i w iniekcji leki przeciwhiperglikemiczne oraz
preparaty insuliny), których stosowanie wiÈĝe siÚ z niskim ryzykiem hipoglikemii i przy podawaniu których
moĝliwa jest wiÚksza elastycznoĂÊ.
3. Chorzy na cukrzycÚ, szczególnie typu 1, leczeni insulinÈ
powinni posiadaÊ umiejÚtnoĂÊ modyğkowania dawek
insuliny (metoda intensywnej czynnoĂciowej insulinoterapii).
II.

Zmiana stref czasowych
Podróĝe nie sÈ przeciwwskazane w cukrzycy. Chorzy na
cukrzycÚ, szczególnie typu 1 oraz typu 2, leczeni insulinÈ
powinni przygotowaÊ siÚ do podróĝy, uwzglÚdniajÈc m.in.
czas jej trwania, Ărodek transportu, zmianÚ strefy czasowej
(w tym przypadku naleĝy uwzglÚdniÊ kierunek podróĝy
— na wschód lub na zachód) i klimat kraju docelowego.
SzczególnÈ trudnoĂÊ moĝe chorym sprawiÊ szybka zmiana
strefy czasowej (podróĝ samolotem).
1. Chorzy na cukrzycÚ, szczególnie typu 1, leczeni insulinÈ
powinni w okresie przestawienia organizmu na nowÈ
strefÚ czasowÈ (przyjmuje siÚ, ĝe okres ten trwa tyle
dni, ile godzin wynosi róĝnica czasu) zachowaÊ szczególnÈ ostroĝnoĂÊ. W tym okresie konieczna jest czÚsta
kontrola glikemii.
2. Chorzy leczeni insulinÈ podawanÈ w modelu baza–bolus przy podróĝach samolotem na zachód (wydïuĝenie

dnia) powinni podaÊ dotychczas stosowanÈ dawkÚ
insuliny dïugodziaïajÈcej wieczorem nowego czasu.
Ewentualne hiperglikemie wynikajÈce np. ze spoĝywania posiïków na pokïadzie samolotu mogÈ byÊ korygowane dodatkowymi dawkami insuliny krótkodziaïajÈcej/analogu szybkodziaïajÈcego. Przy podróĝy na
wschód (skrócenie dnia) moĝe byÊ konieczne zmniejszenie dawki insuliny dïugodziaïajÈcej podawanej wieczorem.
3. Chorzy leczeni za pomocÈ osobistej pompy insulinowej
nie muszÈ korygowaÊ zegara pompy ani modyğkowaÊ dawek insuliny, jeĂli zmiana czasu nie przekracza
2 godzin. JeĂli natomiast zmiana czasu jest wiÚksza,
a planowany pobyt w innej streğe czasowej dïugi, zaleca siÚ stopniowe przesuwanie ram czasowych wlewu
podstawowego o 2 godziny dziennie.
III. Terapia glikokortykosteroidami
Wiele leków ma dziaïanie diabetogenne. Szczególnie
waĝne wydaje siÚ diabetogenne dziaïanie glikokortykosteroidów, zarówno ze wzglÚdu na siïÚ efektu diabetogennego, jak i na czÚstoĂÊ stosowania tych leków. Glikokortykosteroidy powodujÈ przede wszystkim wzrost glikemii
poposiïkowej.
1. Substytucyjne dawki glikokortykosteroidów (hydrokortyzon w dawce do 20 mg/d.) oraz glikokortykosteroidy
wziewne nie majÈ istotnego wpïywu na metabolizm
wÚglowodanów.
2. Na zwiÚkszone ryzyko cukrzycy posteroidowej wpïywajÈ nastÚpujÈce czynniki: starszy wiek, otyïoĂÊ, upoĂledzona tolerancja glukozy, stosowanie duĝej dawki
glikokortykosteroidu oraz równolegïe przyjmowanie
innych leków diabetogennych.
3. W leczeniu cukrzycy wywoïanej przez stosowanie glikokortykosteroidów preferowana jest insulina podawana w modelu intensywnej insulinoterapii (moĝna
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takĝe podawaÊ tylko preparaty krótkodziaïajÈce/szybkodziaïajÈce insuliny przed posiïkami, jeĂli glikemia na
czczo i przed posiïkami jest akceptowalna). W przypadku cukrzycy posteroidowej nie udowodniono wyĝszoĂci jakiegokolwiek preparatu insuliny lub jej analogu nad innymi.
4. U chorych na cukrzycÚ typu 2 leczonych doustnymi
lekami przeciwhiperglikemicznymi, u których zachodzi potrzeba czasowego stosowania glikokortykosteroidów, zwïaszcza w duĝych dawkach, zalecane jest
okresowe leczenie insulinÈ w modelu intensywnej insulinoterapii.
5. U chorych na cukrzycÚ typu 2 w przypadku stosowania terapii skojarzonej z insulinÈ bazowÈ (insulina
NPH, dïugodziaïajÈcy analog insuliny) zwykle konieczne jest doïÈczenie insuliny krótkodziaïajÈcej przed
posiïkami.
6. U chorych na cukrzycÚ leczonych insulinÈ zastosowanie glikokortykosteroidów wiÈĝe siÚ ze zwiÚkszonym zapotrzebowaniem na insulinÚ, gïównie w ciÈgu
dnia.
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IV. Choroby przyzÚbia
Choroby przyzÚbia i inne choroby jamy ustnej wystÚpujÈ czÚĂciej u chorych na cukrzycÚ. Choroba przyzÚbia
wpïywa negatywnie na kontrolÚ metabolicznÈ cukrzycy
i zwiÚksza ryzyko jej powikïañ. Leczenie chorób przyzÚbia
poprawia wyrównanie metaboliczne cukrzycy.
1. U chorych na cukrzycÚ naleĝy przeprowadzaÊ wywiad
i badanie ğzykalne ukierunkowane na choroby jamy
ustnej.
2. Kaĝdy chory na cukrzycÚ powinien mieÊ raz do roku
wykonane badanie stomatologiczne.
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Aneks 1

Zalecenia dotyczÈce przekazywania chorego na cukrzycÚ typu 1
spod opieki pediatrycznej pod opiekÚ internistycznÈ
Okres przechodzenia spod opieki diabetologa pediatry
pod opiekÚ diabetologa internisty jest momentem szczególnym w ĝyciu mïodego chorego na cukrzycÚ typu 1. NaczelnÈ zasadÈ w przekazaniu chorego pod opiekÚ poradni
diabetologicznej dla dorosïych powinno byÊ utrzymanie
ciÈgïoĂci opieki lekarskiej, bez powstawania istotnej przerwy miÚdzy opuszczeniem poradni pediatrycznej a rozpoczÚciem leczenia w poradni internistycznej. Aby proces
ten przebiegaï bez zakïóceñ, wskazane jest przestrzeganie
nastÚpujÈcych zaleceñ:
1. Moment przekazania opieki nad chorym na cukrzycÚ
z poradni pediatrycznej do poradni diabetologicznej dla
dorosïych powinien byÊ ustalany indywidualnie, tak aby
proces ten nie zakïócaï przebiegu terapii. W zaleĝnoĂci
od rozwoju emocjonalnego pacjenta, jego sytuacji rodzinnej i edukacyjnej oraz innych uwarunkowañ optymalny okres przekazania opieki to wiek 16–21 lat.
2. Pacjent powinien byÊ przygotowywany przez lekarza
pediatrÚ do przejĂcia pod opiekÚ internistycznÈ przez
co najmniej rok. W tym czasie wskazane jest wykonanie
badañ kontrolnych w kierunku przewlekïych powikïañ
choroby i schorzeñ wspóïwystÚpujÈcych.
3. Na ostatniej wizycie w diabetologicznej poradni pediatrycznej, odbywajÈcej siÚ nie póěniej niĝ 6 miesiÚcy
przed przekazaniem opieki, pacjent powinien byÊ kierowany na wizytÚ w diabetologicznej poradni internistycznej w sposób skoordynowany, co w szczególnoĂci
oznacza:
— ustalenie terminu wizyty w poradni internistycznej
po wczeĂniejszym porozumieniu z danÈ poradniÈ, jej
koordynatorem i optymalnie, z konkretnym lekarzem;
— przekazanie choremu Karty Informacyjnej Diabe-

4.

5.

6.

7.

tologicznej Opieki Pediatrycznej, sporzÈdzonej wedïug wzoru (patrz s. 86 i 87), zawierajÈcej wszelkie
istotne informacje dotyczÈce przebiegu leczenia
cukrzycy w placówce pediatrycznej;
Pacjent powinien zostaÊ objÚty opiekÈ internistycznÈ
najpóěniej 6 miesiÚcy po zakoñczeniu opieki pediatrycznej.
Wskazane jest tworzenie regionalnych sieci wspóïpracujÈcych poradni pediatrycznych i internistycznych,
miÚdzy którymi ustalono by zasady staïego kontaktu
i przekazywania pacjentów.
W przypadku duĝej liczby przekazywanych pacjentów
wskazane jest utworzenie — zarówno w poradni pediatrycznej, jak i internistycznej — funkcji koordynatora
ds. przekazywania opieki, którego zadaniem byïoby regulowanie procesu kierowania i przejmowania chorych,
ustalanie terminów wizyt, zapewnienie sprawnego przepïywu informacji itd.
Tworzenie odrÚbnych dni przyjÚÊ dla pacjentów przechodzÈcych pod opiekÚ poradni dla dorosïych nie jest
niezbÚdne, ale moĝe byÊ pomocne, np. ze wzglÚdów
organizacyjnych. W planowaniu pracy poradni internistycznej naleĝy bowiem uwzglÚdniÊ fakt znacznie
wiÚkszej czasochïonnoĂci wizyt pacjentów przechodzÈcych spod opieki pediatrycznej, zwïaszcza jeĝeli sÈ
oni leczeni za pomocÈ osobistej pompy insulinowej.
Opracowaï zespóï:
Leszek Czupryniak, Andrzej Gawrecki,
Przemysïawa Jarosz-Chobot, Tomasz Klupa,
Maïgorzata MyĂliwiec, Agnieszka Szadkowska,
Bogna Wierusz-Wysocka, Bogumiï Wolnik
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KARTA INFORMACYJNA DIABETOLOGICZNEJ OPIEKI PEDIATRYCZNEJ
DANE OSOBOWE PACJENTA:
PESEL:

Nazwisko i imiÚ:
Rozpoznanie: Cukrzyca typu

Data rozpoznania (MM/RRRR):

AKTUALNA TERAPIA:
Wielokrotne wstrzykniÚcia insuliny

CiÈgïy podskórny wlew insuliny

Rodzaje insulin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaj insuliny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dawka dobowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raport z pompy w zaïÈczeniu

* lub:

Dawka bazowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawka dobowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dawki doposiïkowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawka bazowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dawka korekcyjna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeliczniki doposiïkowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dawka korekcyjna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leki przeciwhiperglikemiczne:

Kontrola glikemii:

Glukometr

CGM

FGM

HbA1c w trakcie terapii w zakresie:
Ostatni wynik: (data-wynik):
Liczba wizyt w poradni w ostatnich 12 miesiÈcach
DOTYCHCZASOWE HOSPITALIZACJE Z POWODU OSTRYCH POWIKA
Przyczyna

Liczba

Kwasica ketonowa
CiÚĝka hipoglikemia
CiÚĝkie hipoglikemie w ciÈgu ostatnich 12 miesiÚcy (daty):
Przewlekïe powikïania cukrzycy:

STOPIE/UWAGI

Retinopatia

TAK/NIE

Cukrzycowa choroba nerek

TAK/NIE

Neuropatia somatyczna

TAK/NIE

Neuropatia autonomiczna

TAK/NIE

Choroby wspóïwystÚpujÈce:
Rozpoznanie
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy:
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Data rozpoznania
TAK/NIE

Aktualne leczenie
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Celiakia

TAK/NIE

NadciĂnienie tÚtnicze

TAK/NIE

Hiperlipidemia

TAK/NIE

Poziom wyedukowania:

wymagajÈcy poprawy

zadowalajÈcy

bardzo dobry

W zaïÈczeniu:
Karta informacyjna z leczenia szpitalnego:

TAK /

Wyniki badañ kontrolnych z ostatnich 12 miesiÚcy:
Data wypeïnienia

NIE
TAK /

NIE
Podpis lekarza

O¥WIADCZENIE PACJENTA:
Ja, niĝej podpisany, oĂwiadczam, ĝe otrzymaïem kartÚ informacyjnÈ leczenia w pediatrycznej poradni diabetologicznej:
Data odebrania:
Podpis pacjenta:
Podpis rodzica:
DOBROWOLNE UZUPENIENIE INFORMACJI PRZEZ PACJENTA DLA LEKARZA DIABETOLOGA W PORADNI DLA DOROSYCH:
Uwaĝam, ĝe chciaïbym poprawiÊ leczenie cukrzycy w nastÚpujÈcych zakresach:
CzÚstoĂÊ pomiarów glikemii
Regularne podawanie insuliny przed posiïkami i na korektÚ hiperglikemii
Zdrowsze odĝywanie, np. ograniczenie sïodyczy
Liczenie wymienników wÚglowodanowych
ZnajomoĂÊ indeksu, ïadunku glikemicznego
ZnajomoĂÊ wpïywu biaïka i tïuszczy na glikemiÚ
ZnajomoĂÊ zapotrzebowania energetycznego
Regularna aktywnoĂÊ ğzyczna
Pacjenci stosujÈcy pompy insulinowe
Regularna wymiana zestawów infuzyjnych
Korzystanie z kalkulatora bolusa
CzÚstsze korzystanie z bazy tymczasowej
Pacjenci stosujÈcy systemy ciÈgïego monitorowania glikemii
CzÚstoĂÊ sprawdzanie wartoĂci i trendów glikemii
UwzglÚdnienie trendów glikemii do modyğkacji dawek insuliny, spoĝywanie glukozy
Kalibracja systemu
Programowanie alarmów
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Aneks 2

PostÚpowanie orzecznicze wobec kierowców oraz pracowników
z zaburzeniami tolerancji wÚglowodanów i cukrzycÈ
opracowano we wspóïpracy z dr. hab. n. med. Andrzejem Marcinkiewiczem i prof. dr hab. n. med. JolantÈ Walusiak-SkorupÈ
(Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w odzi)

I. Badania kierowców
1. PostÚpowanie orzecznicze wobec kierowców z cukrzycÈ reguluje zaïÈcznik nr 6 do rozporzÈdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badañ
lekarskich osób ubiegajÈcych siÚ o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1659) pt. „Szczegóïowe warunki badania lekarskiego
w zakresie cukrzycy”.
2. Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego, wyników badañ dodatkowych oraz wniosków
z konsultacji, uprawniony do badañ kierowców lekarz
ocenia ryzyko dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
uwzglÚdniajÈc je w orzeczeniu lekarskim.
3. Zgodnie z pkt 3 a i 4 ww. zaïÈcznika do rozporzÈdzenia, obowiÈzek uzyskania opinii specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzÈcego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazañ zdrowotnych do kierowania pojazdami
zwiÈzanych z cukrzycÈ, dotyczy osób:
— ubiegajÈcych siÚ o lub posiadajÈcych prawo jazdy
kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub
pozwolenie na kierowanie tramwajem,
— wykonujÈcych przewóz drogowy w rozumieniu
przepisów ustawy o transporcie drogowym,
— kierujÈcych pojazdem uprzywilejowanym bÈdě
przewoĝÈcym wartoĂci pieniÚĝne,
— instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy,
— ubiegajÈcych siÚ o lub posiadajÈcych prawo jazdy
kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T — w przypadku stwierdzenia nawracajÈcej ciÚĝkiej hipoglikemii
4. Lekarz uprawniony do badañ kierowców moĝe zleciÊ równieĝ konsultacjÚ diabetologicznÈ w przypadku
wÈtpliwoĂci diagnostyczno-orzeczniczych.
5. Konsultacja diabetologiczna do badañ kierowców,
aby mogïa byÊ uwzglÚdniona przez lekarza orzecznika,
musi zakoñczyÊ siÚ wydaniem opinii w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej, wedïug wzoru
okreĂlonego w zaïÈczniku nr 6 do cytowanego wyĝej
rozporzÈdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia
2019 r. (patrz s. 91).
6. Lekarz diabetolog, albo inny lekarz prowadzÈcy leczenie cukrzycy wypeïniajÈc kartÚ konsultacyjnÈ, powinien
oceniÊ zdolnoĂÊ chorego do kierowania pojazdem,
co w konsekwencji moĝe mieÊ nastÚpujÈcy wpïyw na
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ostatecznÈ decyzjÚ orzeczniczÈ wydawanÈ przez lekarza uprawnionego do badañ kierowców:
— brak przeciwwskazañ zdrowotnych do kierowania
pojazdami silnikowymi:
• bez ograniczeñ czasowych wynikajÈcych
z przeprowadzonej diagnostyki zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej,
• ze wskazaniem ograniczeñ czasowych wynikajÈcych ze stwierdzonych zaburzeñ gospodarki
wÚglowodanowej (odpowiadajÈce niskiemu lub
zwiÚkszonemu ryzyku dla bezpieczeñstwa ruchu
drogowego);
— przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami silnikowymi wynikajÈce ze stwierdzonych
zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej:
• wzglÚdne — ze wskazaniem kolejnego terminu,
po którym pacjent ponownie bÚdzie mógï przystÈpiÊ do kwaliğkacji lekarskiej (odpowiadajÈce
wysokiemu ryzyku dla bezpieczeñstwa ruchu
drogowego z moĝliwoĂciÈ ponownego badania
kwaliğkujÈcego);
• bezwzglÚdne przeciwwskazania zdrowotne do
kierowania pojazdami silnikowymi (odpowiadajÈce wysokiemu ryzyku dla bezpieczeñstwa
ruchu drogowego bez zaznaczenia terminu ponownego badania kwaliğkujÈcego).
7. U kierowców ubiegajÈcych siÚ o wydanie lub posiadajÈcych prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E
lub T:
— bezwzglÚdnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest niewystarczajÈca ĂwiadomoĂÊ
hipoglikemii, oznaczajÈca w porze czuwania nieodczuwanie patologicznie niskich wartoĂci glikemii
lub brak reakcji na nie, pomimo alertu przekazywanego przez urzÈdzenie zewnÚtrzne do ciÈgïego
monitorowania glikemii (CGM), co w konsekwencji
moĝe prowadziÊ do ciÚĝkiej hipoglikemii i zaburzeñ
ĂwiadomoĂci,
— wzglÚdnym przeciwwskazaniem zdrowotnym jest
nawracajÈca ciÚĝka hipoglikemia (tj. co najmniej
dwa przypadki ciÚĝkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 12 miesiÚcy).
8. U chorych stosujÈcych ciÈgïe monitorowanie glikemii
lekarz uprawniony do badañ kierowców moĝe orzec
brak przeciwwskazañ do kierowania pojazdami kate-
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gorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T pod warunkiem
uzyskania opinii diabetologicznej wskazujÈcej na:
— staïe stosowanie ciÈgïego monitoringu glikemii
(CGM) w samokontroli cukrzycy,
— co najmniej dostatecznÈ wiedzÚ pacjenta dotyczÈcÈ
samokontroli cukrzycy, w tym interpretacji odczytów CGM,
— prawidïowÈ reakcjÚ na alerty urzÈdzenia CGM,
— regularnÈ opiekÚ diabetologicznÈ (minimum 3 wizyty w opiece diabetologicznej w roku, w regularnych odstÚpach co 3–4 miesiÈce).
9. W przypadku stwierdzenia nawracajÈcej ciÚĝkiej hipoglikemii u osób ubiegajÈcych siÚ o wydanie lub posiadajÈcych prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1,
B, B+E lub T, lekarz uprawniony do badañ kierowców
moĝne orzec brak przeciwwskazañ zdrowotnych do
kierowania pojazdami pod warunkiem uzyskania opinii
diabetologicznej wskazujÈcej, ĝe:
— od ostatniego incydentu ciÚĝkiej hipoglikemii w porze czuwania minÚïy co najmniej 3 miesiÈce,
— cukrzyca przebiega w stopniu zapewniajÈcym zachowanie bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
— stale stosowany jest ciÈgïy monitoring glikemii
w samokontroli cukrzycy, w tym obowiÈzkowo stosowany jest CGM w czasie prowadzenia pojazdu,
— wiedza pacjenta dotyczÈca samokontroli cukrzycy,
w tym interpretacji odczytów CGM, jest co najmniej
dostateczna,
— stwierdza siÚ prawidïowÈ reakcjÚ na alerty urzÈdzenia CGM,
— prowadzone sÈ regularne kontrolne badania lekarskie z czÚstotliwoĂciÈ nie mniejszÈ niĝ 3 w roku,
w regularnych 3–4 miesiÚcznych odstÚpach — z zastrzeĝeniem punktu 13.
10. U kierowców ubiegajÈcych siÚ o wydanie lub posiadajÈcych prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, wykonujÈcych transport drogowy lub kierujÈcych
pojazdem uprzywilejowanym bÈdě przewoĝÈcym wartoĂci pieniÚĝne, a takĝe instruktorów i egzaminatorów
prawa jazdy: bezwzglÚdnym przeciwwskazaniem do
kierowania pojazdami jest:
• jakikolwiek przypadek ciÚĝkiej hipoglikemii
w porze czuwania,
• nieĂwiadomoĂÊ hipoglikemii w porze czuwania,
zdeğniowana w zaïÈczniku nr 6 do cytowanego
wyĝej rozporzÈdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2019 r. jako nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/1)
wartoĂci glikemii, bÚdÈce istotnym powikïaniem
czÚstego wystÚpowania epizodów hipoglikemii,
• inne powikïania zwiÈzane z cukrzycÈ, wykluczajÈce moĝliwoĂÊ kierowania pojazdami.
— warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o moĝliwoĂci kierowania pojazdami jest:

• regularne monitorowanie stÚĝenia glukozy we
krwi, przynajmniej cztery razy dziennie dla osób
przyjmujÈcych insulinÚ wiÚcej niĝ 1 raz dziennie; w pozostaïych modelach leczenia jeden razy
dziennie oraz w porach dnia zwiÈzanych z kierowaniem pojazdami — odnotowywane w sposób
umoĝliwiajÈcy ocenÚ przebiegu cukrzycy,
• udokumentowanie kontroli nad przebiegiem
choroby przez lekarza prowadzÈcego leczenie
cukrzycy,
• wykazanie przez osobÚ badanÈ peïnej ĂwiadomoĂci ryzyka hipoglikemii w porze czuwania
11. WypeïnionÈ kartÚ konsultacyjnÈ specjalista diabetolog,
albo inny lekarz prowadzÈcy leczenie cukrzycy, przekazuje za poĂrednictwem pacjenta lekarzowi uprawnionemu do badañ kierowców. W przypadku negatywnej
opinii o moĝliwoĂci kierowania pojazdami zaleca siÚ
przekazanie przez lekarza konsultujÈcego takiej informacji bezpoĂrednio orzecznikowi, który skierowaï na
konsultacjÚ.
12. Podczas konsultacji naleĝy poinformowaÊ kierowcÚ
o bezwzglÚdnej koniecznoĂci zgïoszenia siÚ do ponownej oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania
pojazdami, w przypadku wystÈpienia w porze czuwania epizodu ciÚĝkiej hipoglikemii, takĝe niezwiÈzanego
z kierowaniem pojazdami.
13. Lekarzem wïaĂciwym do przeprowadzenia konsultacji
diabetologicznej jest lekarz majÈcy specjalizacjÚ w dziedzinie diabetologii lub lekarz posiadajÈcy innÈ specjalizacjÚ, prowadzÈcy leczenie cukrzycy u konsultowanego
pacjenta.
14. W nastÚpujÈcych przypadkach naleĝy rozwaĝyÊ przesïanie informacji do wïaĂciwego terytorialnie wydziaïu komunikacji lub jednostki samorzÈdu terytorialnego
o koniecznoĂci wykonania u chorego ponownego badania lekarskiego celem zweryğkowania jego predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami — na druku
odwoïujÈcym siÚ do art.75 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. o kierujÈcych pojazdami (Dz. U. z 2019 r.
poz. 341 t.j. ze zm.) (patrz. s. 93):
— gdy istniejÈ racjonalne przesïanki, ĝe chory kieruje
pojazdem w okresie poniĝej 3 miesiÚcy od ostatniego epizodu ciÚĝkiej hipoglikemii,
— gdy chory deklarujÈcy staïe stosowanie CGM nie
zgïasza siÚ na wyznaczone kontrolne badania lekarskie (szczególnie w przypadku wystÚpowania
u niego epizodów ciÚĝkiej hipoglikemii w porze
czuwania) oraz gdy nieskuteczne okazaïy siÚ wszelkie dostÚpne formy skutecznego powiadomienia
chorego o potrzebie kontrolnych badañ,
— po kaĝdorazowym incydencie ciÚĝkiej hipoglikemii.
15. Kaĝdy pacjent leczony insulinÈ, który uzyskaï orzeczenie o braku przeciwwskazañ diabetologicznych do prowadzenia pojazdów mechanicznych, powinien zostaÊ
zobowiÈzany do kontroli glikemii (glukometr/system
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skanujÈcy/CGM) kaĝdorazowo przed rozpoczÚciem jazdy. Chory nie powinien rozpoczynaÊ jazdy z glikemiÈ
poniĝej 100 mg/dl (5,6 mmol/l), chyba, ĝe lekarz diabetolog ustali indywidualnie inny próg glikemii, umoĝliwiajÈcy prowadzenie samochodu.
16. W trakcie jazdy kontrola glikemii powinna nastÚpowaÊ
nie rzadziej niĝ co 2 godziny, w przypadku spadku glikemii poniĝej 100 mg/dl naleĝy przerwaÊ jazdÚ i spoĝyÊ
odpowiedniÈ porcjÚ wÚglowodanów.
II. Badania pracowników
1. PostÚpowanie orzecznicze wobec pracowników i osób
podejmujÈcych pracÚ reguluje RozporzÈdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu proğlaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm).
2. Lekarz przeprowadzajÈcy badanie proğlaktyczne pracowników moĝe poszerzyÊ jego zakres o konsultacjÚ diabetologicznÈ oraz dodatkowe badania, jeĝeli
stwierdzi, ĝe jest to niezbÚdne dla prawidïowej oceny
stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
3. Konsultacja diabetologiczna dla potrzeb badañ
proğlaktycznych, aby stanowiïa wartoĂciowÈ opiniÚ
pozwalajÈcÈ na wydanie obiektywnej decyzji wynikajÈcej z indywidualnej oceny chorego, powinna zawieraÊ informacje kluczowe dla oceny predyspozycji
zdrowotnych do pracy w okreĂlonych warunkach
i wymaganiach zawodowych. W tym celu zaleca
siÚ stosowanie karty konsultacyjnej diabetologicznej
wedïug wzoru (patrz s. 92).
4. Na podstawie badania lekarskiego, otrzymanych wyników badañ dodatkowych oraz wniosków z konsultacji,
uprawniony do badañ proğlaktycznych pracowników
lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu
przeciwwskazañ lekarskich do wykonywania lub podjÚcia pracy na okreĂlonym stanowisku.
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5. BezwzglÚdne przeciwwskazania do pracy na stanowiskach zwiÈzanych z wyĝszymi wymaganiami
zdrowotnymi stanowiÈ:
— nawracajÈca ciÚĝka hipoglikemia lub nawet jeden
niewyjaĂniony medycznie incydent ciÚĝkiej hipoglikemii w przeszïoĂci w porze czuwania (spadek
poziomu cukru prowadzÈcy do zaburzeñ ĂwiadomoĂci i koniecznoĂci udzielenia fachowej pomocy
medycznej),
— nieĂwiadomoĂÊ hipoglikemii w porze czuwania
nie rokujÈca poprawy, wynikajÈca z przewlekïych
powikïañ cukrzycy pod postaciÈ neuropatii wegetatywnej, która upoĂledza zdolnoĂÊ odczuwania
narastajÈcego niedocukrzenia i w efekcie braku reagowania przez chorego na spadek glikemii,
— zaawansowane powikïania ze strony narzÈdu wzroku, najczÚĂciej pod postaciÈ retinopatii cukrzycowej
lub zaÊmy z upoĂledzeniem widzenia,
— inne zaawansowane przewlekïe powikïania cukrzycy,
— opinia lekarza diabetologa lub lekarza posiadajÈcego innÈ specjalizacjÚ, prowadzÈcego leczenie
cukrzycy u konsultowanego pacjenta, stwierdzajÈca wysokie ryzyko hipoglikemii, nieodczuwanie
objawów prodromalnych niedocukrzenia w porze
czuwania.
6. WzglÚdne przeciwwskazania zdrowotne do prac
dotyczÈcych wyĝszych wymagañ zdrowotnych lekarz uprawniony do badañ proğlaktycznych pracowników moĝe orzec w przypadku stanów rokujÈcych poprawÚ:
— braku wyrównania metabolicznego choroby (HbA1C
t 8%),b
— braku samokontroli glikemii lub niskiej umiejÚtnoĂci jej kontrolowania,
— niedostatecznej wiedzy pacjenta dotyczÈcej cukrzycy, hipoglikemii oraz sposobów jej zapobiegania,
— niestosowanie siÚ do zaleceñ lekarskich.
W takich przypadkach kolejne badanie powinno siÚ
odbyÊ w ciÈgu 1–3 miesiÚcy.
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Karta konsultacyjna diabetologiczna do badañ kierowców
(zaïÈcznik nr 6 do rozporzÈdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badañ lekarskich
osób ubiegajÈcych siÚ o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659)

PieczÈtka zakïadu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej

Dane osobowe pacjenta
ImiÚ i nazwisko badanego
PESEL

Nazwa i numer dokumentu toĝsamoĂci
osoby, której nie nadano PESEL

Adres zamieszkania:

MiejscowoĂÊ

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu/mieszkania

Cukrzyca: Data
rozpoznania

Typ
cukrzycy

Lekarz
prowadzÈcy cukrzycÚ:

Podmiot wykonujÈcy
dziaïalnoĂÊ leczniczÈ

Poradnia diabetologiczna

Wiedza pacjenta dotyczÈca jego choroby,
leczenia i powikïañ:

wysoka

dostateczna

niedostateczna

UmiejÚtnoĂÊ kontrolowania glikemii:

dobra

akceptowalna

niska

¥wiadomoĂÊ hipoglikemii; umiejÚtnoĂÊ
zapobiegania i przeciwdziaïania:

dobra

niedostateczna

WystÚpowanie prodromalnych
objawów hipoglikemii:

tak

nie

Ryzyko hipoglikemii:

niskie

akceptowalne

ObecnoĂÊ przewlekïych powikïañ cukrzycy:
ze strony narzÈdu wzroku

wysokie

Brak przewlekïych powikïañ cukrzycy

ze strony ukïadu nerwowego

ze strony ukïadu sercowo-naczyniowego

Uwagi dotyczÈce przewlekïych powikïañ cukrzycy:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Ocena zdolnoĂci do prowadzenia pojazdu:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

W przypadku stosowania ciÈgïego monitorowania glikemii naleĝy odpowiedzieÊ na 3 pytania:
1. Staïe stosowanie CGM:  tak  nie
2. Dobra znajomoĂÊ i odpowiedě na CGM:
3. Regularne wizyty (nie rzadziej niĝ co 3–4 miesiÈce) w poradni z odczytem pamiÚci pompy i CGM:

 tak  nie
 tak  nie

Inne uwagi:
.........................................................................................................................................................................................................

Data sporzÈdzenia opinii

PieczÈtka i podpis lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii
albo innego lekarza prowadzÈcego leczenie cukrzycy
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Karta konsultacyjna diabetologiczna do badañ
proğlaktycznych — udokumentowanie kontroli nad
przebiegiem cukrzycy przez lekarza prowadzÈcego dla potrzeb
oceny predyspozycji zdrowotnych do pracy zawodowej.
(opracowanie A. Marcinkiewicz, D. Szosland)

PieczÈtka zakïadu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej

Dane osobowe pacjenta
ImiÚ i nazwisko badanego
PESEL

Nazwa i numer dokumentu toĝsamoĂci
osoby, której nie nadano PESEL

Cukrzyca: Data
rozpoznania

Typ
cukrzycy

Lekarz
prowadzÈcy
cukrzycÚ:

podstawowej
opieki
zdrowotnej

poradni
diabetologicznej

Wiedza pacjenta dotyczÈca jego choroby,
leczenia i powikïañ:

wysoka

dostateczna

niedostateczna

UmiejÚtnoĂÊ kontrolowania glikemii:

dobra

akceptowalna

niska

¥wiadomoĂÊ hipoglikemii; umiejÚtnoĂÊ
zapobiegania i przeciwdziaïania:

dobra

niedostateczna

WystÚpowanie objawów
prodromalnych hipoglikemii:

tak

nie

Ryzyko hipoglikemii:

niskie

akceptowalne

ObecnoĂÊ przewlekïych powikïañ cukrzycy:
ze strony narzÈdu wzroku

wysokie

Brak przewlekïych powikïañ cukrzycy
ze strony ukïadu nerwowego

ze strony ukïadu sercowo-naczyniowego

Uwagi dotyczÈce przewlekïych powikïañ cukrzycy:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

W przypadku stosowania ciÈgïego monitorowania glikemii naleĝy odpowiedzieÊ na 3 pytania:
1. Staïe stosowanie CGM:  tak  nie
2. Dobra znajomoĂÊ i odpowiedě na CGM:
3. Regularne wizyty (nie rzadziej niĝ co 3–4 miesiÈce) w poradni z odczytem pamiÚci pompy i CGM:

 tak  nie
 tak  nie

Inne uwagi:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Data sporzÈdzenia opinii
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..............................................., dnia ................................
MiejscowoĂÊ
Nazwa i adres jednostki kierujÈcej:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
ImiÚ i nazwisko, adres, dane identyğkacyjne osoby,
której dotyczy zawiadomienie:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Nazwa wïaĂciwego terytorialnie wydziaïu komunikacji
lub jednostki samorzÈdu lokalnego*:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Zawiadomienie
Na podstawie Art. 75 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujÈcych pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t.j. ze zm.)
zawiadamiamy, ĝe u Pana/Pani:
..............................................................................................................................................................................................
istniejÈ uzasadnione i powaĝne zastrzeĝenia co do stanu jego/jej zdrowia, które w przypadku posiadania przez niego/niÈ
prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, wymagajÈ koniecznej i pilnej oceny predyspozycji zdrowotnych do
kierowania ww. pojazdami i weryğkacji orzeczenia lekarskiego.

……………………………………………………………….
Podpis osoby dokonujÈcej zawiadomienia

Uwagi:
*WïaĂciwoĂÊ terytorialna dotyczy osoby zgïaszanej
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Aneks 3

Karta Praw i ObowiÈzków Pracodawcy i Pracownika
Cukrzyca to przewlekïa choroba metaboliczna, dotykajÈca coraz wiÚkszej liczby osób. Szacuje siÚ, ĝe w Polsce
na cukrzycÚ choruje okoïo 2,6 miliona ludzi, z czego
cukrzyca rozpoznana i leczona stanowi 60% przypadków. Obecna skala i fakt nasilania siÚ zapadalnoĂci na
cukrzycÚ, zarówno typu 1, jak i 2, przekïadajÈ siÚ na
bardzo wymierne konsekwencje nie tylko medyczne, ale
i spoïeczno-ekonomiczne, a problemy prewencji i efektywnego leczenia cukrzycy i jej powikïañ wykraczajÈ poza
obszar odpowiedzialnoĂci Ărodowiska medycznego i samych pacjentów.
Cukrzyca, wedïug szacunków Banku ¥wiatowego,
stanowi, po chorobie niedokrwiennej serca, drugie pod
wzglÚdem wielkoĂci obciÈĝenie ekonomiczne spoïeczeñstwa. Na te nakïady skïadajÈ siÚ nie tylko koszty diagnostyki i leczenia cukrzycy, w tym leczenia jej powikïañ,
ale i koszty wynikajÈce z przedwczesnego zaprzestania
dziaïalnoĂci zawodowej: niezdolnoĂÊ do pracy i w jej
nastÚpstwie Ăwiadczenia rentowe, a takĝe bezrobocie,
które szczególnie dotkliwie dotyka osoby chorujÈce na
cukrzycÚ.
Z uwagi na fakt, ĝe:
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•

skala bezrobocia wĂród chorujÈcych na cukrzycÚ
jest ponad dwukrotnie wyĝsza niĝ wĂród zdrowych,
a wynikajÈca z tego ich gorsza sytuacja ekonomiczna
moĝe utrudniaÊ wïaĂciwÈ kontrolÚ choroby,

•

miejsce pracy jest waĝnym ogniwem w procesie
prewencji chorób cywilizacyjnych,

a jednoczeĂnie, bÚdÈc przekonanymi, ĝe:

•

•

leki stosowane wspóïczeĂnie w terapii cukrzycy, jak
i rosnÈca ĂwiadomoĂÊ pacjentów w zakresie samokontroli prowadzÈ do coraz dïuĝej i skuteczniej
utrzymywanego dobrego stanu zdrowia chorych
i moĝliwoĂci pozostania aktywnymi zawodowo
oraz ĝe sam fakt chorowania na cukrzycÚ nie czyni automatycznie z danej osoby pracownika gorszej jakoĂci
w nawiÈzaniu do licznych inicjatyw podejmowanych
na gruncie europejskim, których celem jest zarówno prewencja, wczesne wykrywanie i odpowiednie
leczenie, jak i poprawa jakoĂci ĝycia chorych z cukrzycÈ, w tym do Rezolucji Parlamentu Europejskiego
z 13 marca 2012 roku w sprawie podjÚcia walki
z epidemiÈ cukrzycy w UE oraz Mapy Kopenhaskiej,
przyjÚtej podczas Europejskiego Forum Cukrzycy
w Kopenhadze w dniach 25–26 kwietnia 2012 roku,
w przeddzieñ ¥wiatowego Dnia Cukrzycy 2012 sygnatariusze niniejszego dokumentu, reprezentujÈcy Ărodowisko medyczne, Ărodowisko chorych na
cukrzycÚ oraz Ărodowisko pracodawców, postulujÈ
spisanie praw i obowiÈzków chorych na cukrzycÚ
oraz ich potencjalnych pracodawców tak, aby z jednej strony wzmocniÊ poczucie odpowiedzialnoĂci
pacjentów oraz ich pozycjÚ jako pracowników,
a z drugiej przeciwdziaïaÊ wykluczaniu chorych na
cukrzycÚ z rynku pracy.
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Prawa i obowiÈzki pracownika z cukrzycÈ
1. Kaĝdy chorujÈcy na cukrzycÚ powinien byÊ Ăwiadomy, ĝe efektywna kontrola cukrzycy odbywa siÚ zarówno w domu, jak i w pracy.
2. Pracownik z cukrzycÈ obowiÈzany jest przestrzegaÊ
w pracy tych samych zasad, jakie stosuje w celu
kontrolowania choroby w domu, tj.: okresowego
pomiaru glikemii, przyjmowania leków zgodnie
z zaleceniem lekarza, przestrzegania godzin posiïków
i stosowania diety.
3. Pracownik z cukrzycÈ powinien poinformowaÊ pracodawcÚ o chorobie i w miarÚ moĝliwoĂci samodzielnie dostosowaÊ tryb i godziny pracy tak, aby
kontrola choroby byïa moĝliwa.
4. ChorujÈcy na cukrzycÚ powinien byÊ Ăwiadomy istnienia przeciwwskazañ do wykonywania pewnych
zawodów (m.in. pilot, kierowca transportu publicznego, praca na wysokoĂciach, praca wymagajÈca
wyjÈtkowo intensywnego wysiïku ğzycznego) i jeĂli
zajmuje którekolwiek z tych stanowisk, zawiadomiÊ
o tym swojego pracodawcÚ.
5. Pracownik z cukrzycÈ powinien poinformowaÊ
o swojej chorobie najbliĝszych wspóïpracowników
tak, aby w przypadku incydentu hiper- lub hipoglikemii koledzy mogli udzieliÊ mu pomocy we wïaĂciwy
sposób oraz zadbaÊ o utrzymanie ciÈgïoĂci wykonywanej pracy.

Prawa i obowiÈzki pracodawcy
1. Kaĝdy pracodawca powinien byÊ Ăwiadomy, ĝe cukrzyca nie dyskwaliğkuje osób z tÈ chorobÈ z podejmowania pracy w ramach aktywnoĂci zawodowej,

a wszelka dyskryminacja pracownika z powodu wystÈpienia lub wystÚpowania u niego cukrzycy jest
niedopuszczalna. Kluczem do zrozumienia sytuacji
chorego na cukrzycÚ jest posiadanie przez pracodawcÚ podstawowej wiedzy o tej chorobie.
2. Pracodawca, by móc wywiÈzywaÊ siÚ z ciÈĝÈcych na
nim zobowiÈzañ, w tym obowiÈzku zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ma
prawo i powinien wiedzieÊ, kto z jego pracowników
choruje na cukrzycÚ.
3. Pracodawca powinien umoĝliwiÊ pracownikowi
z cukrzycÈ przestrzeganie zasad kontrolowania
choroby w miejscu pracy i motywowaÊ go do odpowiedzialnego zachowania, gwarantujÈcego bezpieczeñstwo pracy choremu, a takĝe jego wspóïpracownikom.
4. Pracodawca powinien, w miarÚ moĝliwoĂci, zapewniÊ pracownikowi z cukrzycÈ stanowisko, które
umoĝliwia optymalnÈ kontrolÚ choroby (m.in. moĝliwoĂÊ rezygnacji ze zmianowego trybu pracy, krótkie przerwy na dodatkowe posiïki).
5. Pracodawca powinien, w miarÚ moĝliwoĂci, zapewniÊ pracownikowi z nowo zdiagnozowanÈ cukrzycÈ
inne/równorzÚdne stanowisko pracy, jeĂli dotychczas
zajmowane mogïoby wiÈzaÊ siÚ z zagroĝeniem bezpieczeñstwa w miejscu pracy lub utrudniaïo pracownikowi kontrolowanie choroby.
6. Pracodawca powinien, w miarÚ moĝliwoĂci, promowaÊ
w miejscu pracy zasady zdrowego trybu ĝycia, zachÚcajÈc pracowników do aktywnoĂci ğzycznej,
zbilansowanej diety oraz poddawania siÚ badaniom
proğlaktycznym.

w imieniu sygnatariuszy
prof. Leszek Czupryniak
prezes PTD w latach 2011–2015
Warszawa, 13 listopada 2012 r.
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Aneks 4

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczÈce badañ
przesiewowych w kierunku zaburzeñ funkcji tarczycy
w cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2
Cukrzyca typu 1
1. W trakcie kaĝdej wizyty pacjenta u diabetologa konieczne
jest przeprowadzenie badania klinicznego w kierunku
chorób tarczycy — w przypadku podejrzenia wystÚpowania dysfunkcji tarczycy naleĝy oznaczyÊ stÚĝenie TSH.
2. Zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia hormonu tyreotropowego (TSH, thyroid-stimulating hormone) i miana przeciwciaï przeciwko tyreoperoksydazie (TPOAb, autoantibodies to thyroid peroxidase) u kaĝdego pacjenta
z nowo rozpoznanÈ cukrzycÈ typu 1 i u pacjentów
z trwajÈcÈ juĝ chorobÈ, u których do tej pory nie wykonywano badañ w kierunku oceny czynnoĂci hormonalnej tarczycy.
3. U pacjentów z mianem TPOAb powyĝej wartoĂci referencyjnych i stÚĝeniem TSH t 2 mIU/l zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia wolnej tyroksyny (fT4, free thyroxine)
oraz naleĝy powtarzaÊ oznaczanie stÚĝenia TSH raz
w roku.
4. U pacjentów z mianem TPOAb w zakresie wartoĂci
referencyjnych i stÚĝeniem t 2 naleĝy powtarzaÊ oznaczenie stÚĝenia TSH co 2 lata.
5. U pacjentów z mianem TPOAb w zakresie wartoĂci
referencyjnych i stÚĝeniem TSH < 2,0 mIU/l oznaczenie
stÚĝenia TSH naleĝy powtarzaÊ co 5 lat.
6. U pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niedoczynnoĂci tarczycy w przebiegu przewlekïego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy raz
w roku naleĝy oznaczyÊ stÚĝenie TSH.
7. U chorych na cukrzycÚ z niewyrównanÈ gospodarkÈ
lipidowÈ naleĝy oznaczyÊ stÚĝenie TSH.
8. U kaĝdej pacjentki planujÈcej ciÈĝÚ (szczególnie
w przypadku niekorzystnego wywiadu poïoĝniczego)
zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH i miana TPOAb.
9. U kaĝdej pacjentki w 4.–8. tygodniu ciÈĝy (pierwsza
wizyta poïoĝnicza) zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH
oraz miana TPOAb.
10. U kaĝdej pacjentki w ciÈĝy z wywiadem choroby Gravesa-Basedowa zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH
oraz miana przeciwciaï przeciwko receptorowi dla TSH
(TRAb, thyrotropin receptor antibody) w 4.–8. tygodniu ciÈĝy (pierwsza wizyta poïoĝnicza). Zaleca siÚ
ponadto powtórny pomiar miana TRAb pod koniec
II trymestru ciÈĝy (przed 22. tygodniem ciÈĝy).
Cukrzyca typu 2
1. W trakcie kaĝdej wizyty pacjenta u diabetologa konieczne jest przeprowadzenie badania klinicznego
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w kierunku chorób tarczycy, a w przypadku odchyleñ
w badaniu przedmiotowym — oznaczenie stÚĝenia TSH.
2. U kaĝdego pacjenta z nowo rozpoznanÈ cukrzycÈ typu 2
i u pacjentów z trwajÈcÈ juĝ chorobÈ, u których do
tej pory nie wykonywano badañ w kierunku oceny
czynnoĂci hormonalnej tarczycy, zaleca siÚ oznaczenie
stÚĝenia TSH.
3. U pacjentów ze stÚĝeniem TSH ≥ 2,0 mIU/l naleĝy
oznaczyÊ miano TPOAb.
4. W przypadku stwierdzenia miana TPOAb powyĝej wartoĂci referencyjnych naleĝy zweryğkowaÊ typologiÚ
cukrzycy, przede wszystkim poprzez oznaczenie miana
przeciwciaï przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD, anti-glutamic acid decarboxylase
autoantibody).
5. U pacjentów z mianem TPOAb powyĝej wartoĂci referencyjnych i stÚĝeniem TSH ≥ 2,0 mIU/l zaleca siÚ
oznaczenie stÚĝenia fT4, a ponadto u tych chorych raz
w roku naleĝy powtarzaÊ badanie stÚĝenia TSH.
6. U pacjentów z mianem TPOAb w zakresie wartoĂci
referencyjnych i stÚĝeniem TSH ≥ 2,0 mIU/l zaleca siÚ
powtarzanie badania stÚĝenia TSH co 2 lata.
7. U pacjentów z mianem TPOAb w zakresie wartoĂci
referencyjnych i stÚĝeniem TSH < 2,0 mIU/l zaleca siÚ
oznaczanie stÚĝenia TSH co 5 lat.
8. U chorych na cukrzycÚ z niewyrównanÈ gospodarkÈ
lipidowÈ zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH.
9. U kaĝdej pacjentki planujÈcej ciÈĝÚ zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH.
10. U kaĝdej pacjentki w 4.–8. tygodniu ciÈĝy (pierwsza
wizyta poïoĝnicza) zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH
oraz miana TPOAb.
11. U kaĝdej pacjentki w ciÈĝy z wywiadem choroby Gravesa-Basedowa zaleca siÚ oznaczenie stÚĝenia TSH oraz
miana TRAb w 4.–8. tygodniu ciÈĝy (pierwsza wizyta poïoĝnicza). Zaleca siÚ ponadto powtórny pomiar
miana TRAb pod koniec II trymestru ciÈĝy (przed 22.
tygodniem).
Wedïug: J. Sowiñski, L. Czupryniak, A. Milewicz,
A. Hubalewska-Dydejczyk, M. Szelachowska, M. Ruchaïa,
A. Lewiñski, M. Górska, K. Siewko, E. Wender-Oĝegowska,
D. Zozuliñska-Zióïkiewicz, R. Junik, N. Sawicka, P. Gutaj;
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczÈce
diagnostyki i leczenia zaburzeñ funkcji tarczycy w cukrzycy
typu 1 i 2
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Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badañ nad OtyïoĂciÈ
i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie stosowania
niskokalorycznych substancji sïodzÈcych
Jednym z najwiÚkszych wyzwañ wspóïczesnej medycyny jest wzrost czÚstoĂci wystÚpowania nadwagi i otyïoĂci oraz ich powikïañ, gïównie cukrzycy typu 2 i chorób
ukïadu krÈĝenia. OtyïoĂÊ zostaïa zaliczona przez WHO do
epidemii XXI wieku. PrzyczynÈ epidemii otyïoĂci sÈ zmiany
stylu ĝycia, takie jak brak aktywnoĂci ğzycznej i nadmierne
spoĝycie wysokoprzetworzonej ĝywnoĂci o wysokiej gÚstoĂci energetycznej, prowadzÈce do dodatniego bilansu
energetycznego.
Skuteczne zapobieganie i leczenie nadwagi i otyïoĂci
oraz ich powikïañ wymaga trwaïych zmian stylu ĝycia,
co jest trudne ze wzglÚdu na liczne czynniki wewnÚtrzne
i zewnÚtrzne, które z czasem zmniejszajÈ motywacjÚ osoby
zmuszonej do odmawiania sobie spoĝywania pokarmów
o ulubionym smaku. Zmniejszenie gÚstoĂci energetycznej
dostÚpnej ĝywnoĂci, poprzez zmianÚ procesów technologicznych jej wytwarzania i skïadu, jest waĝnym
elementem dziaïañ proğlaktycznych podejmowanych
na poziomie spoïecznym. Jednak wprowadzenie takich
zmian wymaga akceptacji konsumentów, którzy muszÈ
dokonaÊ wyboru produktu o obniĝonej kalorycznoĂci, co
wymaga od producentów zachowania atrakcyjnoĂci smakowej. Preferencje sïodkiego smaku ksztaïtujÈ siÚ u czïowieka juĝ w okresie dzieciñstwa, poniewaĝ mleko matki
zawierajÈce laktozÚ ma lekko sïodki smak. W celu zaspokojenia upodobañ konsumentów do sïodkiego smaku i jednoczesnego obniĝenia kalorycznoĂci pokarmów i napojów
przemysï spoĝywczy stosuje niskokaloryczne substancje
sïodzÈce (sïodziki).
Niskokaloryczne substancje sïodzÈce to zwiÈzki
o sïodkim smaku oraz o zerowej lub nieprzekraczajÈcej
kilku kilokalorii energetycznoĂci. Poniewaĝ sÈ to zwiÈzki,
których sïodki smak jest bardzo intensywny, moĝna je dodawaÊ do produktów spoĝywczych w bardzo maïych iloĂciach. Obecnie sïodziki sÈ stosowane w produkcji napojów

bezalkoholowych, sïodyczy, mroĝonych deserów, jogurtów
i budyni, a takĝe wielu leków.
Do pieczenia i gotowania moĝe byÊ stosowana niskokaloryczna substancja sïodzÈca pochodzenia naturalnego
— stewia, która jest oporna na wysokÈ temperaturÚ, do
200°C.
Na obszarze Unii Europejskiej, na podstawie badañ
nad bezpieczeñstwem i pozytywnych opinii Europejskiego
UrzÚdu ds. Bezpieczeñstwa ¿ywnoĂci i Zespoïu ds. Dodatków do ¿ywnoĂci i Skïadników Pokarmowych, do stosowania dopuszczono jedenaĂcie niskokalorycznych substancji sïodzÈcych: acesulfam-K (E950), aspartam (E951), sól
aspartam–acesulfam (E962), cyklaminian (E952), neohesperydynÚ DC (E959), sacharynÚ (E954), sukralozÚ (E955),
taumatynÚ (E957), neotam (E961), erytrytol (E968) oraz
glikozydy stewiolowe (E960). Zgodnie z rozporzÈdzeniem
UE nr 1333/2008 w sprawie dodatków do ĝywnoĂci wymagane jest dodatkowe etykietowanie produktów spoĝywczych zawierajÈcych te substancje. Ponadto w rozporzÈdzeniu nr 1333/2008 okreĂlono maksymalnÈ zawartoĂÊ
poszczególnych niskokalorycznych substancji sïodzÈcych
w okreĂlonej kategorii produktów ĝywnoĂciowych.
W procesie rejestracji niskokalorycznych substancji
sïodzÈcych okreĂlane jest równieĝ dopuszczalne dzienne
spoĝycie w mg/kg masy ciaïa/dobÚ (ADI, acceptable daily
intake), czyli taka jej iloĂÊ, która moĝe byÊ bezpiecznie codziennie przyjmowana przez caïe ĝycie bez niekorzystnego
wpïywu na stan zdrowia. WartoĂÊ ADI dla poszczególnych
niskokalorycznych substancji sïodzÈcych przedstawiono
w tabeli 1.
Pozostaïe substancje sÈ bardzo rzadko stosowane w przemyĂle spoĝywczym, dlatego nie wyznaczono dla nich ADI.
Wyniki badañ przeprowadzonych w Europie wskazujÈ,
ĝe spoĝycie wszystkich niskokalorycznych substancji sïodzÈcych jest niĝsze niĝ ich dopuszczalne dzienne spoĝycie.

Tabela 1. WartoĂÊ ADI dla poszczególnych niskokalorycznych substancji sïodzÈcych
Substancja

Oznaczenie na produkcie ĝywnoĂciowym

ADI [mg/kg mc./d.]

Sól potasowa acetosulfamu

E950

0–15

Aspartam

E951

0–40

Cyklaminian

E952

0–7

Sacharyna

E954

0–5

Sukraloza

E955

0–15

Neotam

E961

0–2

Glikozydy stewiolowe

E960

0–4
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OdnoszÈc siÚ do doniesieñ dotyczÈcych rzekomego zwiÚkszonego ryzyka niektórych nowotworów
u zwierzÈt doĂwiadczalnych, którym podawano sacharynÚ, aspartam i cyklaminian, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe
wyniki ostatnich badañ przeprowadzonych u ludzi nie
potwierdziïy tych tez.
BiorÈc pod uwagÚ powyĝsze dane, Polskie Towarzystwo Badañ nad OtyïoĂciÈ i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne potwierdzajÈ bezpieczeñstwo stosowania
niskokalorycznych substancji sïodzÈcych w produktach
ĝywnoĂciowych i rekomendujÈ zastÚpowanie nimi sacharozy przez osoby z rozpoznaniem nadwagi i otyïoĂci, a szczególnie w sytuacji wystÚpowania zaburzeñ
gospodarki wÚglowodanowej (nieprawidïowej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2).
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe korzystne dziaïanie niskokalorycznych substancji sïodzÈcych na masÚ ciaïa u dzieci
i mïodzieĝy zostaïo w ostatnim okresie potwierdzone
w randomizowanych badaniach opublikowanych w New
England Journal of Medicine.
OdrÚbnym problemem jest stosowanie niskokalorycznych substancji sïodzÈcych w okresie ciÈĝy. Sacharyna,
z uwagi na przechodzenie przez ïoĝysko i nie do koñca poznany wpïyw na pïód, nie powinna byÊ stosowana
w ciÈĝy, natomiast pozostaïe sïodziki mogÈ byÊ stosowane.
Polskie Towarzystwo Badañ nad OtyïoĂciÈ i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne pragnÈ zwróciÊ uwagÚ pacjentów i lekarzy na koniecznoĂÊ analizowania kalorycznoĂci
produktów, w których cukier zastÈpiono niskokalorycznymi
substancjami sïodzÈcymi i które sÈ reklamowane w han-

dlu jako bezpieczne do spoĝycia przez osoby chorujÈce na
cukrzycÚ, poniewaĝ nie wpïywajÈ istotnie na poposiïkowe
stÚĝenia glukozy i insuliny. Mimo tej modyğkacji niektóre
z nich mogÈ nadal cechowaÊ siÚ wysokÈ energetycznoĂciÈ
z powodu zawartoĂci tïuszczów i przyczyniaÊ siÚ do przyrostu masy ciaïa, a przez to pogarszaÊ kontrolÚ glikemii.
Aby siÚ upewniÊ, ĝe produkt, w którym cukier zastÈpiono
niskokalorycznymi substancjami sïodzÈcymi, jest rzeczywiĂcie niskoenergetyczny, najlepiej porównaÊ jego kalorycznoĂÊ z takim samym produktem zawierajÈcym cukier,
a takĝe zwróciÊ uwagÚ na zawartoĂÊ tïuszczu.
Polskie Towarzystwo Badañ nad OtyïoĂciÈ i Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne podkreĂlajÈ, ĝe spoĝywanie produktów spoĝywczych, których kalorycznoĂÊ
zostaïa obniĝona dziÚki zastosowaniu niskokalorycznych substancji sïodzÈcych, nie moĝe byÊ jedynym
elementem zmian stylu ĝycia. Jest to tylko sposób na
zaspokojenie potrzeby odczuwania sïodkiego smaku, bez
spoĝywania mono- i disacharydów, co moĝe uïatwiÊ realizacjÚ zaleceñ dietetycznych i kontrolÚ glikemii. W rozwoju
nadwagi oraz otyïoĂci i jej powikïañ istotnÈ rolÚ odgrywa
równieĝ spoĝycie tïuszczów, zwïaszcza nasyconych, których iloĂÊ w diecie równieĝ powinna zostaÊ ograniczona.
Naleĝy takĝe podkreĂliÊ, ĝe samo ograniczenie energetycznoĂci diety powoduje nie tylko ubytek masy tïuszczu, ale
równieĝ masy miÚĂniowej. Dlatego, by zapobiec ubytkowi
masy miÚĂni szkieletowych, konieczna jest regularna aktywnoĂÊ ğzyczna (minimum 5 razy w tygodniu 30 minut
Êwiczeñ tlenowych, np.: marsz, jazda na rowerze, pïywanie na basenie).

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Badañ nad OtyïoĂciÈ

Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
w latach 2011–2015
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Rekomendacje dotyczÈce zasad prowadzenia leczenia cukrzycy
za pomocÈ osobistej pompy insulinowej
I.

Wymogi dla oĂrodków rozpoczynajÈcych i/lub prowadzÈcych leczenie chorych na cukrzycÚ za pomocÈ
osobistej pompy insulinowej. RozpoczÚcie terapii
obejmuje: przeszkolenie pacjenta w zakresie ciÈgïego podskórnego wlewu insuliny, podïÈczenie pompy
insulinowej pacjentowi oraz moĝliwoĂÊ konsultacji.
1. Szkolenie wstÚpne powinno obejmowaÊ technicznÈ
obsïugÚ pompy insulinowej oraz omówienie: zasad
programowania i modyğkacji wlewu podstawowego,
korzystanie z czasowej zmiany wlewu podstawowego,
stosowanie bolusów prostych, przedïuĝonych i zïoĝonych, korzystanie z kalkulatora bolusa, zasady zakïadania zestawów infuzyjnych (zasady doboru i miejsca
wkïucia). Szkolenie powinno byÊ prowadzone aĝ do
uzyskania przez pacjenta biegïoĂci w zakresie praktycznych aspektów posïugiwania siÚ osobistÈ pompÈ
insulinowÈ. W przypadku zastosowania pomp z opcjÈ
ciÈgïego monitorowania glikemii szkolenie powinno
obejmowaÊ ponadto zasady dziaïania systemu, jego
kalibracji, interpretacje komunikatów i alarmów oraz
zakïadanie sensora.
2. Naleĝy zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na: postÚpowanie
w razie awarii osobistej pompy insulinowej — zasady
powrotu do terapii wstrzykiwaczami typu pen, postÚpowanie w przypadku poczÈtkowych objawów kwasicy ketonowej, zasady odïÈczenia pompy insulinowej w szczególnych sytuacjach (np. w trakcie aktywnoĂci ğzycznej).
3. Wymogi organizacyjne: minimalny czas szkolenia
9 godzin rozïoĝony na przynajmniej 3 spotkania. Szkolenia powinny odbywaÊ siÚ w grupach skïadajÈcych
siÚ z nie wiÚcej niĝ 6–8 osób. W szkoleniu dzieci i mïodzieĝy konieczny jest udziaï rodziców lub prawnych
opiekunów. Pacjent powinien mieÊ moĝliwoĂÊ Êwiczeñ
praktycznych z zestawami infuzyjnymi na fantomach.
Zaleca siÚ równieĝ zaïoĝenie zestawu infuzyjnego
w tkance podskórnej w okresie poprzedzajÈcym rozpoczÚcie terapii ciÈgïym podskórnym wlewem insuliny.
OdpowiedzialnoĂÊ za przeprowadzenie szkolenia
w sposób prawidïowy oraz wstÚpne ustawienia pompy insulinowej ponosi oĂrodek rozpoczynajÈcy terapiÚ.
Ustawienia te powinny obejmowaÊ równieĝ uruchomienie funkcji kalkulatora bolusa. Wiedza pacjenta powinna byÊ zweryğkowana przez zespóï edukacyjny. Zalecane
opracowanie testu na podstawie wïasnych materiaïów
edukacyjnych.
W przypadku pomp z systemem ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM, continuous glucose monitoring) wska-

zane jest wstÚpne ustawienie alarmów z uwzglÚdnieniem
aktualnego wyrównania metabolicznego cukrzycy, dodatkowych funkcji pompy oraz umiejÚtnoĂci pacjenta.
Wymagane jest regularne korzystanie z programu
komputerowego do odczytu danych z pompy insulinowej
i glukometru/systemu ciÈgïego monitorowania glikemii.
II. W tabeli do Aneksu 6 podano zalecenia dotyczÈce wymogów dla pomp insulinowych w oĂrodkach prowadzÈcych terapiÚ z ich wykorzystaniem. Wskazane jest,
aby w oĂrodkach byïy dostÚpne róĝne rodzaje pomp
insulinowych, co umoĝliwi pacjentom wybór pompy
najbardziej odpowiadajÈcej ich potrzebom.
III. Poniĝej przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do terapii z uĝyciem pomp insulinowych ğnansowanej ze Ărodków publicznych.
A. Wskazania do refundacji NFZ zakupu osobistej
pompy insulinowej dla chorych na cukrzycÚ dzieci,
mïodzieĝy i mïodych dorosïych poniĝej 26. roku
ĝycia
1. „Efekt o brzasku” u chorych na cukrzycÚ typu 1 po
zakoñczonym okresie remisji*.
2. CzÚste hipoglikemie u chorych na cukrzycÚ typu 1 po
zakoñczonym okresie remisji*:
— epizod ciÚĝkiej hipoglikemii czÚĂciej niĝ 1 w roku;
— epizody hipoglikemii < 70 mg/dl, niewymagajÈce
pomocy innej osoby t 4 na tydzieñ;
— brak moĝliwoĂci osiÈgniÚcia docelowej wartoĂci
hemoglobiny glikowanej (HbA1c) bez czÚstych epizodów hipoglikemii, tj. t 4 na tydzieñ;
— zaburzenie odczuwania typowych objawów hipoglikemii.
3. UtrzymujÈce siÚ podwyĝszone wartoĂci HbA1c > 6,5%,
ale < 9,0%, mimo intensyğkacji leczenia u pacjenta
dobrze wyedukowanego w zakresie zasad intensywnej czynnoĂciowej insulinoterapii, wspóïpracujÈcego
z zespoïem diabetologicznym oraz przestrzegajÈcego
zasad samokontroli (t 6 pomiary glikemii/dobÚ).
4. Osoby pracujÈce w trybie zmianowym, których aktywnoĂÊ zawodowa jest nieregularna, albo odbywajÈce
czÚste podróĝe ze zmianÈ strefy czasowej, z wartoĂciÈ
HbA1c < 9,0%.
5. Osoby uprawiajÈce sport wyczynowo lub regularnie
podejmujÈce wysiïek ğzyczny o duĝej intensywnoĂci,
z wartoĂciÈ HbA1c < 8,5%.
6. Dzieci do 10. roku ĝycia chore na cukrzycÚ typu 1.
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7. Kontynuacja wczeĂniejszego leczenia z zastosowaniem
osobistej pompy insulinowej pod warunkiem braku
przeciwwskazañ (np. awaria pompy insulinowej)**.
W szczególnych przypadkach decyzjÚ o refundacji
pompy insulinowej moĝe podjÈÊ konsultant wojewódzki
w dziedzinie diabetologii po zapoznaniu siÚ z dokumentacjÈ chorego i zasiÚgniÚciu opinii leczÈcego lekarza diabetologa (m.in. na temat chorób towarzyszÈcych, terapii
kortykosteroidami).
B. Przeciwwskazania do refundacji zakupu osobistej
pompy insulinowej dla chorych na cukrzycÚ dzieci,
mïodzieĝy i mïodych dorosïych poniĝej 26. roku
ĝycia
1. HbA1c t 9,0% — Ărednia wartoĂÊ z ostatniego roku.
2. Choroby psychiczne — psychozy, ciÚĝka depresja, takĝe u rodziców dzieci do 10. roku ĝycia.
3. Zaburzenia intelektualne, takĝe u rodziców dzieci do
10. roku ĝycia, uniemoĝliwiajÈce zrozumienie zasad
intensywnej insulinoterapii i obsïugi pompy.
4. Zaburzenia odĝywiania.
5. Uzaleĝnienia od alkoholu i Ărodków psychoaktywnych,
takĝe u rodziców dzieci do 10. roku ĝycia.
6. Nieusprawiedliwione nieobecnoĂci na wizytach lekarskich (obecnoĂÊ tylko na 1 wizycie w ciÈgu roku lub
brak wizyty) w poradni diabetologicznej.
7. Nieprzestrzeganie lub nierozumienie zasad intensywnej czynnoĂciowej insulinoterapii (brak odpowiedniej
samokontroli glikemii, brak kontroli obecnoĂci ciaï
ketonowych w sytuacjach przedïuĝajÈcej siÚ hiperglikemii, nieprecyzyjne szacowanie dawki insuliny posiïkowej).
8. WiÚcej niĝ 1 epizod kwasicy ketonowej w ciÈgu roku.
9. CiÚĝka, szybko postÚpujÈca retinopatia proliferacyjna
przed laseroterapiÈ lub w trakcie laseroterapii.
10. Brak akceptacji choroby mimo peïnej opieki diabetologicznej i pomocy psychologicznej (pisemna opinia
psychologa majÈcego doĂwiadczenie w diabetologii).
11. Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej.
12. Regularna ekspozycja na silne pole magnetyczne.

C. Przeciwwskazania do kontynuacji leczenia za pomocÈ osobistej pompy insulinowej i refundacji
oprzyrzÈdowania*** u dzieci, mïodzieĝy i mïodych
dorosïych poniĝej 26. roku ĝycia
1. Brak poprawy lub pogorszenie wyrównania metabolicznego cukrzycy ocenianych po roku leczenia za pomocÈ osobistej pompy insulinowej.
2. WiÚcej niĝ 1 epizod cukrzycowej kwasicy ketonowej
w ciÈgu roku.
3. WiÚcej epizodów ciÚĝkiej hipoglikemii niĝ podczas leczenia za pomocÈ wstrzykiwaczy typu pen.
4. Nieprzestrzeganie zasad intensywnej czynnoĂciowej
insulinoterapii, niedostateczna wiedza pacjenta.
5. Nasilone odczyny skórne w miejscu implantacji zestawów infuzyjnych mimo próby zmiany rodzaju zestawu.
6. Nieregularna wymiana zestawów infuzyjnych (rzadziej
niĝ co 3 dni).
7. Nieusprawiedliwione nieobecnoĂci na wizytach lekarskich (obecnoĂÊ tylko na 1 wizycie w ciÈgu roku lub
brak wizyty).
8. UtrzymujÈca siÚ wartoĂÊ HbA1c t 9,0% (2 kolejne znaczenia).
Lekarz diabetolog wnioskuje o refundacjÚ zakupu
pompy insulinowej dla pacjenta do oĂrodka realizujÈcego
to Ăwiadczenie.
Pacjent zgïaszajÈcy siÚ do oĂrodka realizujÈcego Ăwiadczenie refundacji przedkïada:
— wniosek prowadzÈcego lekarza diabetologa;
— raport z glukometru i/lub systemu ciÈgïego monitorowania glikemii z ostatnich 4 tygodni — wymaganych jest co najmniej 6 pomiarów dziennie (dane
z glukometru i/lub systemu ciÈgïego monitorowania glikemii mogÈ byÊ odczytane w poradni);
— u niektórych pacjentów z niezadowalajÈcym wyrównaniem metabolicznym przed kwaliğkacjÈ do leczenia
CSII wskazane sÈ dodatkowe informacje dotyczÈce
iloĂci spoĝywanych wÚglowodanów, dawek insuliny.
½ródïem tych informacji mogÈ byÊ zeszyt samokontroli lub odpowiednia aplikacja (zapis elektroniczny).

*Kryteria remisji wedïug Schölin A i wsp. Diabet. Med. 2011; 28: 156: Prawidïowe wartoĂci glikemii w proğlu dobowym przy zapotrzebowaniu na insulinÚ
< 0,3 j./kg mc./d. oraz stÚĝenie peptydu C > 0,5 ng/ml.
**Pacjenci dotychczas leczeni za pomocÈ osobistej pompy insulinowej, których pompa ulegïa uszkodzeniu lub skoñczyï siÚ czas jej pracy, podlegajÈ tej samej kwaliğkacji, co pacjenci rozpoczynajÈcy terapiÚ. WczeĂniejsze leczenie za pomocÈ pompy nie oznacza automatycznej refundacji nowego urzÈdzenia.
***Zlecenie na zaopatrzenie w Ărodki pomocnicze — oprzyrzÈdowanie do osobistej pompy insulinowej wystawia wyïÈcznie lekarz zatrudniony w poradni
diabetologicznej lub na oddziale szpitalnym.
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Wprowadzanie przepïywów
godzinowych (liczba jednostek na godzinÚ)

Historia bolusów, alarmów,
dawki podstawowej, dawki
dobowej, czasowej zmiany
bazy, wypeïnieñ drenów;
program do sczytywania
danych z pompy powinien
mieÊ jednoczeĂnie moĝliwoĂÊ
sczytywania danych z glukometru, do którego paski
sÈ refundowane w dniu
ogïoszenia przetargu oraz
integracji obu informacji

„PamiÚÊ pompy”

Minimum 30 dni za pomocÈ programu komputerowego poprzez czytnik
Firma dostarcza darmowy program i urzÈdzenia konieczne do
sczytywania danych przez komputer oĂrodkowi diabetologicznemu prowadzÈcemu terapiÚ (linki) — wymogi dotyczÈce programu komputerowego
wbzaïÈczniku 1
BezpoĂrednio z pompy:
Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj),
caïkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni

Minimum 30 dni za pomocÈ programu komputerowego poprzez
czytnik
Firma dostarcza darmowy program i urzÈdzenia konieczne do
sczytywania danych przez komputer oĂrodkowi diabetologicznemu
prowadzÈcemu terapiÚ (linki) — wymogi dotyczÈce programu
komputerowego wbzaïÈczniku 1
BezpoĂrednio z pompy:
Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki
i rodzaj), caïkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni

Æ

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./godz.
Minimum 2 dodatkowe proğle bazy do wczeĂniejszego przygotowania
z moĝliwoĂciÈ przywoïania z pamiÚci i zastosowania

Do 24 godz.

Do 24 godz.

Czas
DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,05 j./godz.

DostÚpna z pozycji ekranu gïównego lub przywoïana za pomocÈ
1 przycisku

DostÚpna z pozycji ekranu gïównego lub przywoïana za pomocÈ
1 przycisku

Informacja o aktywnej dawce
podstawowej (baza)

Minimum 2 dodatkowe proğle bazy do wczeĂniejszego przygotowania z moĝliwoĂciÈ przywoïania z pamiÚci i zastosowania

Moĝliwe procentowe lub jednostkowe zwiÚkszenie lub zmniejszenie
dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem
do wyjĂciowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie

Moĝliwe procentowe lub jednostkowe zwiÚkszenie lub zmniejszenie
dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem
do wyjĂciowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym
czasie

Ustawienia:

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus

Zïoĝony/podwójny/wielofalowy

Programowanie bazy

Czasowa zmiana
bazy/dawki podstawowej

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus
DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus
Maksymalny czas trwania bolusa — nie mniej niĝ 7 godz.

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus

Programowanie bolusa

Elektroniczna blokada klawiszy

DokïadnoĂÊ nie mniejsza niĝ 0,1 j./bolus
Maksymalny czas trwania bolusa — nie mniej niĝ 7 godz.

Elektroniczna blokada klawiszy

Blokada pompy

Alarm informujÈcy
o zatrzymaniu pompy

Dzieci > 6. r.ĝ. i doroĂli

Przedïuĝonego/prostokÈtny

Alarm informujÈcy
o zatrzymaniu pompy

Prostego/standard

Dzieci < 6. r.ĝ.

Temat

Zatrzymanie pompy

Specyğkacja osobistych pomp insulinowych — rekomendacja PTD 2020. Zalecane wymogi konieczne
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Baterie AA, AAA (powszechnie dostÚpne w placówkach handlowych, na
stacjach paliw, w kioskach typu „RUCH”, sklepach ze sprzÚtem AGD i RTV,
aptekach itp.)
Informacja děwiÚkowa i wyĂwietlana na ekranie pompy o zuĝyciu baterii
wiÚkszym niĝ 70%
Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszÈ byÊ
systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcjÈ obsïugi, producent
dostarcza bezpïatnie na okres uĝytkowania pompy (nie dotyczy
zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinÚ,
baterii, etui do noszenia pompy insulinowej)

W peïnym zakresie jÚzyk polski, w instrukcji muszÈ byÊ opisane wszystkie
komunikaty wyĂwietlane przez pompÚ
Dotyczy chorych z czÚstymi epizodami hipoglikemii i/lub
nieĂwiadomoĂciÈ hipoglikemii
MoĝliwoĂÊ automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego
na podstawie wartoĂci wskazanych przez system ciÈgïego
monitorowania glikemii

Tak — nieograniczona liczba wypeïnieñ drenów w ciÈgu doby
bezpoĂrednio tylko za pomocÈ funkcji w pompie
Wkïucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne)
— wszystkie rodzaje wkïuÊ w ramach kwoty refundacyjnej
DïugoĂÊ drenu — co najmniej 2 dïugoĂci
Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobÚ z autoryzowanÈ infoliniÈ (znajÈcÈ dokïadnie zasady dziaïania pompy, wszystkie
moĝliwe alarmy, bïÚdy), podlegajÈcÈ ocenie przez klientów
Strona internetowa zbinformacjami zawartymi wbzaïÈczniku 2
Wymiana pompy w ciÈgu 24 godzin (dni robocze)
Przesyïka pompy na koszt ğrmy
Baterie AA, AAA (powszechnie dostÚpne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, w kioskach typu „RUCH”, sklepach ze
sprzÚtem AGD i RTV, aptekach itp.)
Informacja děwiÚkowa i wyĂwietlana na ekranie pompy o zuĝyciu
baterii wiÚkszym niĝ 70%
Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszÈ
byÊ systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcjÈ obsïugi,
producent dostarcza bezpïatnie na okres uĝytkowania pompy
(nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinÚ,
baterii, etui do noszenia pompy insulinowej)
Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nowÈ pompÚ
W przypadku wymiany sprzÚtu na nowy ïÈczny okres gwarancji
trwa nie krócej niĝ zaproponowany w ofercie
W peïnym zakresie jÚzyk polski
W peïnym zakresie jÚzyk polski, w instrukcji muszÈ byÊ opisane
wszystkie komunikaty wyĂwietlane przez pompÚ
Dotyczy chorych z czÚstymi epizodami hipoglikemii i/lub
nieĂwiadomoĂciÈ hipoglikemii
MoĝliwoĂÊ automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego
na podstawie wartoĂci wskazanych przez system ciÈgïego monitorowania glikemii

Zestawy infuzyjne

Serwis

Baterie — zasilanie pompy

Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej
pompy insulinowej

Gwarancja

Menu

Instrukcja obsïugi

System ciÈgïego monitorowania glikemii (CGM), który
jest integralnÈ czÚĂciÈ urzÈdzenia do podawania insuliny
(dotyczy zamówieñ pomp insulinowych z opcjÈ ciÈgïego
monitorowania glikemii)

W peïnym zakresie jÚzyk polski

Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nowÈ pompÚ
W przypadku wymiany sprzÚtu na nowy ïÈczny okres gwarancji trwa nie
krócej niĝ zaproponowany w ofercie

Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobÚ z autoryzowanÈ
infoliniÈ (znajÈcÈ dokïadnie zasady dziaïania pompy, wszystkie moĝliwe
alarmy, bïÚdy), podlegajÈcÈ ocenie przez klientów
Strona internetowa zbinformacjami zawartymi wbzaïÈczniku 2
Wymiana pompy w ciÈgu 24 godzin (dni robocze)
Przesyïka pompy na koszt ğrmy

Wkïucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne)
— wszystkie rodzaje wkïuÊ w ramach kwoty refundacyjnej
DïugoĂÊ drenu — co najmniej 2 dïugoĂci

Tak — nieograniczona liczba wypeïnieñ drenów w ciÈgu doby
bezpoĂrednio tylko za pomocÈ funkcji w pompie

Z moĝliwoĂciÈ ustawienia w kilku przedziaïach czasowych oraz z moĝliwoĂciÈ
wyboru przez uĝytkownika ustawieñ:
gramy lub wymienniki wÚglowodanowe — WW; w kalkulatorze bolusa
moĝliwoĂÊ funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu dziaïania insuliny
przez uĝytkownika, która zmniejsza tylko dawkÚ korekcyjnÈ bolusa
insuliny
MoĝliwoĂÊ rÚcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora
bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski sÈ
refundowane w dniu ogïoszenia przetargu

Automatyczne wypeïnienie drenu

Dzieci > 6. r.ĝ. i doroĂli

Dzieci < 6. r.ĝ.
Z moĝliwoĂciÈ ustawienia w kilku przedziaïach czasowych
oraz z moĝliwoĂciÈ wyboru przez uĝytkownika ustawieñ:
gramy lub wymienniki wÚglowodanowe — WW; w kalkulatorze
bolusa moĝliwoĂÊ funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu
dziaïania insuliny przez uĝytkownika, która zmniejsza tylko dawkÚ
korekcyjnÈ bolusa insuliny
MoĝliwoĂÊ rÚcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski
sÈ refundowane w dniu ogïoszenia przetargu

Temat

Kalkulator bolusa bÚdÈcy integralnym elementem
systemu do podawania insuliny (funkcja dostÚpna w pompie
insulinowej lub urzÈdzeniu komunikujÈcym siÚ bezprzewodowo z pompÈ insulinowÈ)
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Z moĝliwoĂciÈ wyboru przez uĝytkownika ustawieñ mg/dl lub mmol/l
(oznaczenia glikemii)
MoĝliwoĂÊ rÚcznego wpisania wartoĂci glikemii do kalkulatora
bolusa

Czytnik oraz program komputerowy

WiÚcej niĝ 3
Z moĝliwoĂciÈ wyboru przez uĝytkownika ustawieñ mg/dl lub mmol/l
(oznaczenia glikemii)
MoĝliwoĂÊ rÚcznego wpisania wartoĂci glikemii do kalkulatora
bolusa

Dodatkowe: urzÈdzenie do sczytywania pamiÚci pompy
przez pacjentów w warunkach domowych z moĝliwoĂciÈ
przesyïania danych lekarzowi

Dodatkowe proğle wlewu podstawowego

Kalkulator bolusa

System zintegrowany z urzÈdzeniem do podawania insuliny lub
dodatkowe urzÈdzenie CGM wspierajÈce terapiÚ za pomocÈ osobistej
pompy insulinowej

WiÚcej niĝ 3

Czytnik oraz program komputerowy

Dla wybranych grup pacjentów dopuszczalna jest modyğkacja specyğkacji osobistych pomp insulinowych uwzglÚdniajÈca moĝliwoĂci edukacyjne pacjenta i personalizacjÚ/indywidualizacjÚ leczenia.

System zintegrowany z urzÈdzeniem do podawania insuliny lub
dodatkowe urzÈdzenie CGM wspierajÈce terapiÚ za pomocÈ
osobistej pompy insulinowej

IPX 8

IPX 8

Standard IPX 8

System ciÈgïego monitorowania glikemii

MoĝliwoĂÊ sprawdzenia bezpoĂrednio w pamiÚci pompy historii
wypeïnieñ zestawu infuzyjnego

MoĝliwoĂÊ sprawdzenia bezpoĂrednio w pamiÚci pompy historii
wypeïnieñ zestawu infuzyjnego

Historia wypeïnieñ zestawu infuzyjnego

Alarm informujÈcy o koniecznoĂci wymiany zestawu infuzyjnego

Alarm informujÈcy o koniecznoĂci wymiany zestawu infuzyjnego

Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego

Dzieci > 6. r.ĝ. i doroĂli

Dzieci < 6. r.ĝ.

Temat

Specyğkacja osobistych pomp insulinowych — rekomendacja PTD 2020. Zalecane wymogi dodatkowe
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ZaïÈcznik 1
Wymogi dotyczÈce programu komputerowego do sczytywania pamiÚci pompy:
— aktualne bazy (wszystkie moĝliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokïadna dawka, czas z dokïadnoĂciÈ podawania bazy przez pompÚ);
— stosowane wartoĂci przeliczników z ustalonymi przedziaïami czasu w kalkulatorach bolusów;
— historia bolusów (dokïadnie podany rodzaj bolusa, dawka i godzina ich podania);
— historia wypeïnieñ drenu;
— wykresy dzienne, na których muszÈ byÊ przedstawione:
• stosowany w danym dniu wlew podstawowy,
• czasowa zmiana bazy,
• zaznaczenie momentu zatrzymania i wïÈczenia pompy,
• wszystkie podane bolusy z rozróĝnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedïuĝonego,
• wyniki glikemii przesïane ze wspóïpracujÈcego glukometru i/lub systemu ciÈgïego monitorowania glikemii;
— historia alarmów;
— udostÚpnienie programu pacjentom na ĝyczenie bezpïatnie;
— program do sczytywania danych z pompy powinien mieÊ jednoczeĂnie moĝliwoĂÊ sczytywania danych z glukometru, do
którego paski sÈ refundowane w dniu ogïoszenia przetargu, oraz integracji obu informacji.
ZaïÈcznik 2
Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:
— numer infolinii, pod którym osoby korzystajÈce z pomp otrzymajÈ caïodobowÈ informacje dotyczÈcÈ problemów technicznych zwiÈzanych z korzystaniem z pompy insulinowej;
— telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;
— dane dotyczÈce osprzÚtu do pomp (rodzaje wkïuÊ, strzykawek, baterii, ich cen itp.).
REKOMENDOWANE DODATKOWE OPCJE
1. Wspóïpraca z glukometrem; bezprzewodowo, z co najmniej 1 glukometrem; moĝliwoĂÊ wyïÈczenia i wïÈczenia opcji
przesyïania danych z glukometru do pompy; moĝliwoĂÊ zarejestrowania wartoĂci glikemii przy funkcji kalkulatora
bolusa wïÈczonej lub wyïÈczonej.
2. Pompy insulinowe, w przypadku których istnieje dedykowany glukometr stanowiÈcy element systemu, powinny
byÊ z nim dystrybuowane.
3. Alarmy przypominajÈce bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez uĝytkownika.
4. Cena zestawów infuzyjnych, która nie przekracza miesiÚcznego limitu refundacji dla osób < 26. roku ĝycia oraz
30% tego limitu dla osób > 26. roku ĝycia.
Do osobnego pakietu dla dzieci/dorosïych z nawracajÈcymi niedocukrzeniami: osobista pompa insulinowa
i system CGM:
— minimum 1 transmiter na kaĝde 5 pomp oraz 2 sensory do kaĝdego transmitera.
UWAGA DODATKOWA
ZamawiajÈcy moĝe okreĂliÊ parametry dodatkowe zgodnie z potrzebami szczególnych grup pacjentów. Dodatkowo
oferta powinna obejmowaÊ akcesoria konieczne do rozpoczÚcia terapii oraz przeprowadzenia edukacji: sertery, róĝne
rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniki na insulinÚ, baterie zasilajÈce pompÚ, etui ochronne.
W ocenie pompy w przetargu koszt pompy powinien stanowiÊ 60% oceny, a dodatkowe funkcje — 40%.
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Aneks 7

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczÈce uzyskania
zgody na uprawianie sportu przez pacjentów z cukrzycÈ typu 1
Opracowaï Zespóï Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: Leszek Czupryniak, Andrzej Gawrecki,
Przemysïawa Jarosz-Chobot, Tomasz Klupa, Bartïomiej Matejko, Krzysztof Pawlaczyk, Agnieszka Szadkowska,
Agnieszka Szypowska, Bogumiï Wolnik, Dorota Zozuliñska-Zióïkiewicz i Zespóï Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej: Grzegorz Biegañski, Andrzej Bugajski, Anna Jegier, Jarosïaw Krzywañski, Marek Pietruszewski,
Katarzyna Szmigielska, Wiesïaw Tomaszewski, Andrzej Ziemba

Chorzy na cukrzycÚ typu 1 po uzyskaniu pozytywnej
opinii od diabetologa mogÈ zostaÊ zakwaliğkowani przez
specjalistÚ medycyny sportowej do uprawiania dowolnej
dyscypliny sportu.
Jednym z warunków uzyskania kwaliğkacji do uprawiania sportu jest leczenie za pomocÈ intensywnej czynnoĂciowej insulinoterapii i rozumienie jej zasad. Leczenie
moĝe byÊ realizowane za pomocÈ wstrzykiwaczy typu pen
lub osobistej pompy insulinowej. MetodÈ preferowanÈ
dla sportowców z cukrzycÈ jest leczenie z zastosowaniem
pompy insulinowej, która umoĝliwia bardziej ğzjologiczne
podawanie insuliny. ObowiÈzkiem sportowca z cukrzycÈ jest systematyczna kontrola glikemii za pomocÈ glukometru, minimum 6 razy na dobÚ, z dodatkowymi pomiarami podczas treningów i zawodów sportowych. Zaleca
siÚ stosowanie systemów ciÈgïego monitorowania glikemii
(CGM, continuous glucose monitoring) lub monitorowania
glikemii opartego na metodzie skanowania (FGM, Ġash
glucose monitoring), które dodatkowo wspierajÈ leczenie
i zwiÚkszajÈ bezpieczeñstwo sportowca.
Cukrzyca typu 1 nie powinna stanowiÊ przeciwwskazania do uczestniczenia w zajÚciach wychowania ğzycznego
na kaĝdym poziomie edukacji oraz w sporcie szkolnym
(szkolne zwiÈzki sportowe, uczniowskie zwiÈzki sportowe,
zawody szkolne itd.).
Optymalne glikemie przy rozpoczÚciu i w trakcie uprawiania sportu mieszczÈ siÚ w przedziale: dla wysiïku tlenowego 126–180 mg/dl (7–10 mmol/l), dla wysiïku beztlenowego 90–180 mg/dl (5–10 mmol/l).
I. Przeciwwskazania do uprawiania sportu przez
dzieci i osoby dorosïe z cukrzycÈ typu 1, wymagajÈcych orzeczenia specjalisty medycyny sportowej:
1. HbA1c — Ărednia z ostatnich 12 miesiÚcy > 8,5%
lub aktualny wynik t 9%.
2. WiÚcej niĝ 1 epizod kwasicy ketonowej w ostatnich
12 miesiÈcach.
3. WiÚcej niĝ 1 epizod ciÚĝkiej hipoglikemii w ostatnich 12 miesiÈcach.

4. Samokontrola glikemii: liczba pomiarów < 6 pomiarów na dobÚ za pomocÈ glukometru u sportowców niekorzystajÈcych z CGM, wzglÚdnie FGM.
5. Wizyty w poradni diabetologicznej: u dzieci < 4/
/rok, u dorosïych < 2/rok.
6. NieĂwiadomoĂÊ hipoglikemii w czasie czuwania —
przeciwwskazanie wzglÚdne, moĝe byÊ uchylone
w zaleĝnoĂci od dyscypliny sportowej oraz korzystania z CGM lub FGM.
7. Przewlekïe powikïania cukrzycy w zaleĝnoĂci od
stadium zaawansowania i dyscypliny sportowej:
— retinopatia proliferacyjna do momentu zakoñczenia laseroterapii — bezwzglÚdne przeciwwskazanie do wszystkich aktywnoĂci sportowych;
— neuropatia autonomiczna jawna klinicznie
— przeciwwskazanie do wysiïków ğzycznych
o duĝej intensywnoĂci;
— powikïania makronaczyniowe — kwaliğkacja
po przeprowadzeniu diagnostyki kardiologicznej obejmujÈcej badanie echokardiograğczne,
próbÚ wysiïkowÈ, 24-godzinny zapis EKG metodÈ Holtera;
— biaïkomocz znamienny > 0,3–0,5 g/dobÚ (A3)
— przeciwwskazanie wzglÚdne, konieczna
obserwacja — kontrola biaïkomoczu co 3–6
miesiÚcy, systematyczna kontrola ciĂnienia tÚtniczego i funkcji nerek*;
— biaïkomocz > 0,5 g/dobÚ — czasowa dyskwaliğkacja do uprawiania sportu;
— eGFR 45–60 ml/min/1,73 m2 (G3a) — kontrola
kreatyniny i eGFR co najmniej co 3 miesiÈce;
— eGFR 30–45 ml/min/1,73 m2 (G3b) — wzglÚdne
przeciwwskazanie do uprawiania sportu wyczynowego, czasowe wykluczenie, kontrola
kreatyniny i eGFR co 4–6 tygodni;
— eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 (G4) — bezwzglÚdny zakaz uprawiania sportu.
*obliczenie eGFR wg wzoru Schwartza do 15. roku ĝycia,
wedïug wzoru CKD-EPI od 16. roku ĝycia.
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II. Badania, które naleĝy wykonaÊ podczas kwaliğkacji
sportowca z cukrzycÈ typu 1
Kwaliğkacja wstÚpna: aktualne badania zgodne z Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
WartoĂci HbA1c z ostatnich 3 miesiÚcy, raport z glukometru i/lub CGM/FGM oraz z pompy insulinowej.
III. Dyscypliny sportowe wysokiego ryzyka: motorowe,
wodne, lotnicze, wspinaczkowe
Uprawianie dyscyplin sportowych, w których hipoglikemia stanowi szczególnie wysokie zagroĝenie dla bezpieczeñstwa pacjenta i otoczenia, nie jest zalecane dla
chorych na cukrzycÚ typu 1.
Dopuszcza siÚ ich uprawianie przy speïnieniu warunków:
— pacjent bardzo dobrze wyedukowany i osiÈgajÈcy cele
leczenia;
— pomiar glikemii do 15 minut przed rozpoczÚciem aktywnoĂci i jej wartoĂÊ t 120 mg/dl (6,7 mmol/l), kontrola
glikemii za pomocÈ glukometru co 60 minut lub rzadziej
w przypadku stosowania CGM lub wzglÚdnie FGM.
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Przy uprawianiu dyscyplin sportowych wysokiego ryzyka zalecane jest stosowanie CGM.
IV. Przeciwwskazania do uczestniczenia w treningu
i zawodach sportowych
1. CiÚĝka hipoglikemia w ciÈgu ostatnich 24 godz.
2. Hiperglikemia powyĝej 250 mg/dl (13,9 mmol/l)
z towarzyszÈcÈ ketonemiÈ/ketonuriÈ wynikajÈcymi
z niedoboru insuliny, a nie niedoboru wÚglowodanów.
3. Ketonemia t 1,5 mmol/l stanowi przeciwwskazanie
bezwzglÚdne do rozpoczÚcia i kontynuacji wysiïku
ğzycznego.
4. Hiperglikemia > 300 mg/dl (16,7 mmol/l) utrzymujÈca siÚ ponad 2 godziny.
5. Kaĝde ostre zdarzenie wymagajÈce pomocy lekarskiej, na przykïad zaburzenie widzenia, ból w klatce piersiowej, zasïabniÚcie, ostra infekcja i tym
podobne.

Karta konsultacyjna diabetologiczna do uprawiania sportu
przez osoby chore na cukrzycÚ typu 1*
...................................................................................................................................................................................................................................................
ImiÚ i nazwisko badanego

Dyscyplina sportu ........................................................................................
Pesel

Adres zamieszkania: MiejscowoĂÊ

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu/mieszkania

Kwaliğkacja wstÚpna

Badanie okresowe

Rok rozpoznania cukrzycy

UmiejÚtnoĂÊ stosowania intensywnej czynnoĂciowej insulinoterapii:

wysoka

dostateczna

wymagajÈca edukacji

UmiejÚtnoĂÊ kontrolowania glikemii: dobra

akceptowalna

Hipoglikemie: umiejÚtnoĂÊ zapobiegania i przeciwdziaïania

dobra

nieakceptowalna

WystÚpowanie prodromalnych objawów hipoglikemii: TAK

Ryzyko hipoglikemii: niskie

niewïaĂciwa

przy wartoĂciach:

akceptowalne

NIE

nieakceptowalne

WartoĂci HbA1c z ostatnich 12 mies..: .....................................................................................................................................................................

CiÚĝkie hipoglikemie w ostatnich 12 mies.:

Brak

1

t2

Kwasice ketonowe w ostatnich 12 mies.:

Brak

1

t2

Przewlekïe powikïania cukrzycy:

Brak

Obecne

Retinopatia proliferacyjna

Zespóï stopy cukrzycowej

Neuropatia autonomiczna jawna klinicznie

Nefropatia

Powikïania sercowo-naczyniowe

Uwagi

Czy przewlekïe powikïania sÈ przeciwwskazaniem do kwaliğkacji?

TAK

NIE

Dalsze zalecenia co do leczenia i kontroli przewlekïych powikïañ:
Uwagi dotyczÈce kwaliğkacji:
Uwagi dotyczÈce dyscypliny sportowej (samokontroli glikemii, odïÈczenia pompy insulinowej, redukcji dawki insuliny itd.):

Wyraĝam zgodÚ na kwaliğkacjÚ:

PieczÈtka zakïadu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej
*Konsultacja diabetologiczna waĝna przez 12 miesiÚcy

TAK

NIE

Pozycje stanowiÈce czasowe
przeciwwskazanie do kwaliğkacji

Data, pieczÈtka diabetologa prowadzÈcego

*OĂwiadczam, ĝe bÚdÚ przestrzegaï zasad bezpieczeñstwa dla chorych na cukrzycÚ typu 1 podczas uprawiania sportu. Jestem wyedukowany w zakresie leczenia metodÈ intensywnej czynnoĂciowej
insulinoterapii i zmiennego dawkowania insuliny podczas uprawiania sportu.

Data, podpis pacjenta

* dotyczy zawodników > 16. roku ĝycia

**Posiadam umiejÚtnoĂÊ prowadzenia insulinoterapii oraz kontrolowania glikemii u mojego dziecka podczas uprawiania sportu. ZobowiÈzujÚ siÚ do systematycznej edukacji dziecka w zakresie terapii cukrzycy i reagowania na hipo- i hiperglikemie wystÚpujÈce w zwiÈzku z uprawianiem sportu. ZobowiÈzujÚ siÚ podstawowe informacje dotyczÈce choroby mojego dziecka przekazaÊ trenerowi.

Data, podpisy rodziców

** dotyczy zawodników < 18. roku ĝycia

Zostaïem poinformowany, ĝe ww. zawodnik choruje na cukrzycÚ typu 1. Mam ĂwiadomoĂÊ ryzyka zwiÈzanego z wystÚpowaniem hipo- i hiperglikemii. Posiadam podstawowe informacje dot.
rozpoznawania objawów hipo- i hiperglikemii. Jestem Ăwiadom koniecznoĂci reagowania podczas ich wystÚpowania.

Data, podpis trenera

KWALIFIKACJA PRZEZ SPECJALIST} MEDYCYNY SPORTOWEJ:
Zdolny/Niezdolny do uprawiania sportu.

PieczÈtka zakïadu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej

Data, pieczÈtka specjalisty medycyny sportowej

