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 Są dwa rodzaje cukrzycy…

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek: 
Jest ich więcej. To prawda, że dwa główne 
typy cukrzycy (cukrzyca typu 1 i 2) są naj-
bardziej znane, ale istnieje też np. cukrzyca 
w przebiegu przewlekłego zapalenia trzust-
ki, cukrzyca po resekcji trzustki, cukrzyca 
polekowa, cukrzyca ciążowa i jeszcze sporo 
innych...

 Która z nich jest najczęstsza?

E.F.: Około 90 proc. przypadków cuk-
rzycy to cukrzyca typu 2, szacuje się, że na 
tę postać choroby cierpi ok. 2 mln Polaków.  
To jest oczywiście niedobrze, ponieważ temu 
rodzajowi cukrzycy możemy zapobiec.

 W jaki sposób?

E.F.: Przede wszystkim dbając o właściwą 
wagę. Z nadwagą i otyłością związana jest bo-

wiem insulinooporność, czyli mniejsza wraż-
liwość tkanek na insulinę. Wyspy trzustkowe 
muszą jej więcej produkować, by zaspokoić 
potrzeby organizmu – a nie zawsze dają sobie 
z tym radę i… stężenie cukru we krwi rośnie.

 Czy to znaczy, że wystarczy schudnąć 
i cukrzyca się cofnie?

E.F.: Tak się dzieje bardzo często, jeśli cho-
ry schudnie! Ale schudnąć wcale nie jest łatwo. 

 Proszę powiedzieć, jakie są objawy cuk-
rzycy typu 2. Warto je znać, skoro ona zwią-
zana z nadwagą – a Polacy mają ją coraz 
częściej.

E.F.: Objawy cukrzycy typu 2 są mało 
charakterystyczne i rozwijają się powoli, czę-
sto zatem nie budzą alarmu ani u chorego, 
ani u lekarza. Może występować wzmożone 
pragnienie: organizm broni się przed nadmia-
rem cukru i próbuje wydalić go z moczem. 
To powoduje zwiększenie ilości oddawanego 
moczu, a konieczność uzupełnienia utraconej 
z moczem wody powoduje z kolei wzmożo-
ne pragnienie. Może występować osłabienie, 
senność. Wzmożona jest skłonność do zaka-
żeń, np. układu moczowo-płciowego, mogą 
występować zmiany ropne skóry. 

 W jaki sposób taka trwająca wiele lat 
nierozpoznana cukrzyca rujnuje nasze zdro-
wie?

E.F.:  Wysokie stężenie cukru uszkadza 
nerwy, uszkadza małe naczynia krwionośne 
(zwłaszcza nerek i oczu), może też prowadzić 
do rozwoju miażdżycy, która grozi zawałem 
serca lub udarem mózgu. Cukrzyca grozi też 
rozwojem tzw. stopy cukrzycowej, co może 
prowadzić nawet do amputacji kończyny.

 Z tego wniosek, że powinniśmy regular-
nie kontrolować cukier?

E.F.:  Tak. Jest to warunkiem wczesnego 
rozpoznania cukrzycy typu 2. Najlepiej, żeby 
robił to raz na trzy lata każdy człowiek po 45 

roku życia. Osoby zagrożone rozwojem cuk-
rzycy powinny mierzyć sobie stężenie cukru 
we krwi przynajmniej raz w roku.

 Kto jest zagrożony?

E.F.: Po pierwsze, osoby z nadwagą i oty-
łością. Po drugie – wszyscy, u których kiedy-
kolwiek wcześniej występowały jakieś nie-
prawidłowości w zakresie stężenia cukru. Ale 
także chorzy na nadciśnienie i inne choroby 
sercowo-naczyniowe, ci z podwyższony stę-
żeniem trójglicerydów lub niskim stężeniem 
„dobrego” cholesterolu HDL we krwi, a także 
kobiety z rozpoznanym zespołem policystycz-
nych jajników. 

 W cukrzycy typu 2 nie trzeba brać insuli-
ny.

E.F.: To nie do końca prawda. W tej postaci 
choroby na początku stosuje się rzeczywiście 
leczenie dietą, wysiłkiem fizycznym oraz do-
ustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, które 
albo zmniejszają oporność na insulinę, albo 
zwiększają jej wydzielanie przez trzustkę. 
Jednak u większości chorych w miarę rozwo-
ju choroby konieczne jest rozpoczęcie insu-
linoterapii. Od początku choroby trzeba na-
tomiast podawać insulinę w cukrzycy typu 1, 
zwanej dawniej insulinozależną.

 Ta postać nie ma nic wspólnego z nadwa-
gą?

E.F.: Nie, to jest choroba z autoagresji. 
Organizm zwraca się przeciwko komórkom 
beta wysp trzustkowych, które produkują in-
sulinę i niszczy je. Kiedy zniszczy ok. 90 proc 
komórek, niedobór insuliny jest już bardzo 
duży i choroba ujawnia się, zwykle w sposób 
gwałtowny. W każdym razie objawy są o wiele 
bardziej burzliwe niż w cukrzycy typu 2.

 A te objawy to…?

E.F.:  Wzmożone pragnienie, suchość 
w ustach, niskie ciśnienie tętnicze, wielomocz, 
osłabienie, niewyraźne widzenie, utrata masy 

ciała, czasem zaburzenia świadomości. Cza-
sem rozwijają się objawy tzw. kwasicy keto-
nowej, której objawem jest m.in. zapach ace-
tonu z ust, przyspieszone oddychanie (tzw. 
„oddech zgonionego psa”). Czasem rozwija 
się śpiączka zagrażająca życiu.

 Wygląda na to, że objawów tego typu 
cukrzycy nie da się przeoczyć.

E.F.:  Nie da się, ponieważ są burzliwe 
i choroba szybko się rozwija. Problemem 
w cukrzycy typu 1 nie jest rozpoznawalność 
– bo diagnozę stawia się zwykle od razu, po 
zmierzeniu stężenia cukru. Problemem jest jej 
leczenie.

 Dlaczego? Przecież od lat są wśród nas 
ludzie, biorący insulinę?

E.F.: Z różnych względów. Na przykład dla-
tego, że szczyt zachorowań przypada na okres 
dziecięcy i nastoletni, a takich pacjentów trud-
no jest dyscyplinować. Z kolei u tych osób, 
u których cukrzyca typu 1 trwa długo, dochodzi 
do różnych zaburzeń utrudniających insulino-
terapię. Jednego dnia chory podaje sobie tyle 
samo insuliny i w takich samych warunkach co 
innego dnia, a stężenia cukru są po tym bardzo 
różne. Częściej u tych chorych występują nie-
docukrzenia, również te ciężkie niebezpieczne  
dla życia. 

 A nowoczesne insuliny? Bo chyba są ta-
kie?

E.F.: Tak, dziś dysponujemy tzw. analo-
gami insuliny, które dają mniej hipoglikemii. 
Dysponujemy także pompami insulinowy-
mi, które precyzyjnie dozują insulinę w ciągu 
dnia. Czynione są postępy w pracach nad tzw. 
„sztuczną trzustką”, która mierzyłaby gluko-
zę i sama, bez udziału chorego, odpowiednio 
dawkowała insulinę. Postęp w leczeniu cuk-
rzycy jest olbrzymi. Jednak wciąż leczenie to 
nie jest idealne i chorobę tę można najwyżej 
uznać za „oswojoną”.

Rozmawiała: Hanna Mądra
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NowocZESNE TERAPIE

Choroba ta wiąże się z siedzącym try-
bem życia, przejadaniem, nadwagą. 
Powoli, ale skutecznie rujnuje zdro-

wie. Na szczęście medycyna całkiem nieźle 
poznała tę chorobę i potrafi ją leczyć sku-
tecznie. Cała gama nowych metod walki 
z cukrzycą typu 2 pozwala nam nie tylko 
kontrolować poziom cukru we krwi, ale także 
pozwala na kontrolę wagi. O szansach dla pa-
cjentów cierpiących na cukrzycę i nowoczes-
nych terapiach opowiada nam prof. Grzegorz 
Dzida, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie 
Diabetologii.

 ilu pacjentów w Polsce dotyczy cukrzyca 
typu 2 i jakie są prognozy zachorowań na 
najbliższe lata?

Prof. grzegorz Dzida: Jeżeli chodzi 
o dane Ministerstwa Zdrowia, to liczba osób, 
która korzysta z usług medycznych z rozpo-
znaniem „cukrzyca” sięga 2 milionów. Jed-
nak przypuszcza się, że w Polsce na cukrzycę 
choruje prawie 3 ml osób, bo prawie co trzeci 
chory nie wie, że ma cukrzycę. U tych osób 
właśnie najszybciej rozwijają się powikłania. 
Co więcej zapadalność na ten typ cukrzycy 
będzie rosła, ponieważ Polacy się źle odży-
wiają i tyją.

 Wiele mówi się o tym, że podstawą le-
czenia cukrzycy jest odpowiednia dieta. 
Czy to prawda?

g.D.: Kiedyś medycyna stawiała głównie 
na dietę, ponieważ nie potrafiła sobie radzić 
z samą chorobą. Obecnie coś takiego, jak 
„dieta cukrzycowa” już nie istnieje.

 Ale są jakieś generalne zalecenia diete-
tyczne dla osób z cukrzycą?

g.D.: Tak, ale zalecana dieta to normal-
na, zbilansowana dieta, którą można pole-
cić zdrowej populacji. Ogólne jej zasady, to: 

dieta odpowiednio bogata w błonnik (który 
sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy cia-
ła), przy tym uboga w tłuszcze (sprzyjające 
tyciu i obciążające trzustkę). Powinna także 
zawierać odpowiednią ilość witamin i mikro-
elementów – a więc być bogata w warzywa 
i owoce. W cukrzycy, w zależności od sche-
matu terapeutycznego, proponuje się jedy-
nie redukcję tzw. cukrów prostych, najłatwiej 
przyswajalnych węglowodanów. Ogranicza-
my więc tylko takie potrawy, jak ryż, białe 
pieczywo, pszenne makarony i oczywiście 
słodycze.

 A indeks glikemiczny - czy trzeba nań 
uważać? Czy mógłby Pan wyjaśnić zasady 
działania tego indeksu?

g.D.: Osoby z cukrzycą powinny być świa-
dome faktu, że indeks glikemiczny (IG) ist-
nieje i w miarę możliwości brać go pod uwa-
gę. Jego zasada działania jest prosta: każdy 
produkt, po spożyciu, podnosi poziom cukru 
we krwi, a więc zmusza trzustkę do pracy 
i wydzielania insuliny. Im więcej w danym 
produkcie cukrów prostych, tym bardziej cu-
kier rośnie i tym więcej insuliny musi trzustka 
wyprodukować. Niski indeks glikemiczny wy-
różnia produkty, które nie powodują podnie-
sienia poziomu cukru lub podnoszą go tylko 
nieznacznie. Im wyższy po spożyciu danej 
potrawy będzie poziom cukru, tym wyższy 
jej indeks glikemiczny. Osoby cierpiące na 
cukrzycę typu 2 mogą jeść praktycznie bez 
ograniczeń pokarmy o niskim poziomie gli-
kemicznym. Pewnym restrykcjom podlegają 
produkty o wysokim IG.

 Czy mógłby podać Pan kilka przykładów 
pokarmów i ich indeksów?

g.D.: Niski indeks glikemiczny mają wa-
rzywa o małej zawartości cukru, a więc kaba-
czek, cukinia, por, cebula, pieczarki, kapusta, 
ogórek, chude mięso i ryby, grejpfruty, jab-
łka, arbuzy, kiwi, porzeczki, wiśnie, pomidor, 
papryka, pietruszka, seler, marchewka – ale 
tylko na surowo. Ugotowana ma już zde-
cydowanie wyższy IG. Wysoki indeks mają 
ziemniaki, białe pieczywo, makarony, słody-
cze, kukurydza (także z puszki), gotowane 
buraczki, zielony groszek, ananasy, banany, 
winogrona, tłuszcze zwierzęce, śliwki, owoce 
suszone i z puszek.

 na ile kontrola masy ciała jest istotna 
w procesie terapeutycznym pacjentów 
z cukrzycą typu 2?

g.D.: Jest bardzo istotna. Szacuje się, że 
aż 50 proc. pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2 jest otyłych, czyli ma BMI powyżej 30. 
Bardzo dużo ma nadwagę, czyli ich BMI jest 
między 25 a 30. Do rzadkości należą pacjen-
ci z cukrzycą, którzy mają prawidłową masę 
ciała. Z tego płynie prosty wniosek: otyłość 
i nadwaga są przyczynami rozwoju cukrzycy. 
Cukrzyca rozwija się u nich znacznie szybciej. 
Tkanka tłuszczowa, a dokładniej jej nad-
miar, powoduje oporność na insulinę. Jeśli 
do tego dołączy się rodzinna skłonność do 
cukrzycy, to choroba ta ujawni się znacznie 
wcześniej. Niestety, większość stosowanych 
terapii w cukrzycy typu 2, obniżając glike-
mię, jednocześnie powoduje przyrost masy 
ciała. Podsumowując większość dotychczas 
dostępnych terapii opartych o pochodne 
sulfonylomocznika czy glitazony kojarzy 
się z przyrostem masy ciała, wyjątkiem jest 
pochodna biguanidu. Zważywszy na fakt, iż 
otyłość komplikuje i utrudnia leczenie cuk-
rzycy, celem nowoczesnej terapii jest więc 
nie tylko obniżenie stężenia glukozy, ale tak-
że zapobieganie przyrostom masy ciała lub 
jej redukcja. 

 Czy istnieją takie terapie?

g.D.: Od dość dawna poszukiwano te-
rapii, która będzie spełniać te dwa warunki, 

a do tego jeszcze będzie zapobiegać gwał-
townym spadkom cukru we krwi. I takie te-
rapie pojawiły się w XXI w. i są szeroko stoso-
wane w Europie. Są to dwie grupy farmaceu-
tyków: flozyny i inkretyny.

 Jaką rolę odgrywają flozyny oraz na 
czym polega ich przełomowość?

g.D.: Flozyny działają  glukozurycznie. 
Filozofia ich działania jest inna, niż w do-
tychczas stosowanych schematach leczenia: 
ich zadaniem jest zahamowanie reabsorpcji 
zwrotnej glukozy z kanalików nerkowych. 
W skrócie: powodują cukromocz, czyli cu-
kier, zamiast we krwi, pojawia się w moczu 
– i wraz z nim jest wydalany. W całkiem spo-
rej ilości! Każdy gram cukru to 4 kcal. Dzięki 
flozynom wydalamy z moczem ok. 70 g cukru 
na dobę - to daje ubytek 280 kcal na dobę. 
To tak jakbyśmy z moczem tracili wartość 
całego posiłku! Preparaty te są stosowane 
od mniej więcej dwóch lat i łączą w sobie 
wszystkie trzy cechy, jakich spodziewamy się 
po nowoczesnych lekach diabetologicznych: 
obniżają cukier, nie powodują ryzyka gwał-
townych niedocukrzeń i nie sprzyjają tyciu 
– a wręcz ułatwiają chudnięcie. Podaje się je 
doustnie. 

 A druga grupa terapii?

g.D.: To tzw. inkretyny. Innowacyjne, 
choć nie takie już nowe, bo znamy je od 10 
lat. Działają nieco inaczej: wykorzystują me-
chanizm pobudzania wydzielania insuliny, 
który nie powoduje niedocukrzeń. W zdro-
wym organizmie inkretyny, czyli specjalne 
hormony, są naturalnie wydzielane po posił-
ku. Ich zadaniem jest „pogonić” trzustkę do 
pracy. U chorych na cukrzycę proces ten jest 
zaburzony. Dlatego trzeba im dostarczyć 
inkretyn z zewnątrz. Zwie się je przełomo-
wymi, ponieważ są to terapie„inteligentne”. 
Jeśli podaje się choremu insulinę, działa ona 

niezależnie od posiłku i trawi cukier, także 
jeśli jest go w krwiobiegu mało. To może po-
wodować groźne dla zdrowia (a nawet ży-
cia) niedocukrzenia. Inkretyny uaktywniają 
się wyłącznie po posiłku. Kiedy poziom cu-
kru jest niski po prostu nie działają, tym sa-
mym nie powodując ryzyka niedocukrzeń.

 Czy te „inteligentne” terapie , o których 
Pan mówi, to inaczej analogi glP1?

g.D.: Tak, właśnie o nich mowa. Są one, 
podobnie jak tradycyjne insuliny, podawane 
w podskórnych zastrzykach. Jednak tradycyjne 
insuliny miały tzw. szczyty, czyli okresy inten-
sywnego działania. Trzeba było planować posiłki 
i zastrzyki tak, by jedne spotykały się z drugimi 
– inaczej, albo cukier był za wysoki, a choroba 
źle kontrolowana, albo cukier spadał do niebez-
piecznie niskich poziomów. Analogi GLP1 dzia-
łają inaczej: odwołują się do mechanizmu in-
kretynowego, czyli działają wtedy, kiedy rośnie 
poziom cukru i nie osiągają szczytów. Działają, 
jak naturalne hormony układu pokarmowego 
z tym, że w większej dawce. Hamują wydziela-
nie glukagonu, który podnosi poziom cukru we 
krwi, a zwiększają wydzielanie insuliny, która go 
obniża. Analogi GLP1 najnowszej generacji, już 
stosowane, pozwalają na podawanie leku raz na 
tydzień! Testowane są już preparaty podawane 
raz na miesiąc. Obecnie jednak stosuje się takie, 
które trzeba przyjmować raz dziennie. Dodaj-
my, że one też sprzyjają odchudzaniu.

 Czy w Polsce pacjenci mają dostęp do le-
czenia cukrzycy w oparciu o wymienione no-
woczesne terapie?

g.D.: Cóż, i tak, i nie. Tak – ponieważ te 
wszystkie preparaty są dostępne w polskich ap-
tekach, a nasi diabetolodzy umieją nimi leczyć 
i chętnie wystawiają na nie recepty. A właściwie 
– wystawialiby… Niestety, terapie te są drogie, 
nawet, gdy są wypisane przez lekarza.

 To znaczy, że nie są refundowane?

g.D.: Niestety, nie. A koszt ich zażywania 
jest spory. Przykładowo, dawka flozyny, wy-
starczająca na miesiąc to koszt 200 – 240 zł. 
W przypadku doustnych farmaceutyków in-
kretynowych to koszt 160 -200zł, a gdybyśmy 
chcieli zażywać analogi GLP musielibyśmy 
wydać nawet 400 – 500 zł miesięcznie. Z przy-
krością stwierdzam, że Polska jest jedynym 
krajem Unii, w którym wspomniane rozwiąza-
nia terapeutyczne w ogóle nie są refundowane. 
Ich podawanie zaleca się dopiero wtedy, kiedy 
tradycyjne  leczenie, stosowane od przeszło pół 
wieku, przestaje działać. To ekonomicznie nielo-
giczne, ponieważ szybkie włączenie nowoczes-
nych terapii stwarza szanse uniknięcia kosztow-
nych powikłań. 

Rozmawiała: Hanna Mądra

Ta „druga” CukrzyCa
KiEDyś PrAWiE niEZnAnA, W DoSTATniM, CyWiliZoWAnyM śWiECiE WręCZ PoWSZECHnA – CuKrZyCA TyPu 
DrugiEgo. noWoCZESnE lEKi CorAZ lEPiEJ Ją KonTroluJą.

Prof. dr hab. n. med. grzegorz Dzida
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie  
Diabetologii 

Flozyny obniżają  
cukier, nie powodują  
ryzyka gwałtownych 

niedocukrzeń i nie 
sprzyjają tyciu – a wręcz  

ułatwiają chudnięcie.

CO 5 SEKUND NA śWIECIE 
DIAGNOZUJE SIę CUKRZyCę  
U KOLEJNEJ OSOBy.

CO 10 SEKUND KTOś 
UMIERA Z POWODU JEJ 
POWIKłAń.

BLISKO 382 MILIONóW 
OSóB NA śWIECIE, W TyM 
3 MILIONy W POLSCE 
CHORUJE OBECNIE NA 
CUKRZyCę.

CUKRZyCA TO PIERWSZA 
NIEZAKAźNA CHOROBA 
UZNANA PRZEZ ONZ ZA 
EPIDEMIę XXI WIEKU

SZACUJE SIę, żE W 2035 
ROKU LICZBA CHORyCH 
SIęGNIE 592 MILIONóW.

Inkretyny wykorzystu-
ją mechanizm  

pobudzania wydziela-
nia insuliny, który  

nie powoduje niedo-
cukrzeń, zwie się je 

przełomowymi,  
ponieważ są to  

terapie inteligentne.

żródło: Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą
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 Jak ujmuje się obecnie plany profilaktyki  
i leczenia cukrzycy?

Prof. Jan Tatoń: Cukrzyca dotyczy ludzi 
wszystkich ras, wszystkich grup wiekowych, 
obydwóch płci i wszystkich kontynentów. Naj-
starszym dokumentem opisującym objawy 
cukrzycy jest papirus, odkryty w Tebach (1873 
– Egipt) przez G. Ebersa. Pochodzi on z roku 
ok. 1550 p.n.e.; ma ponad 3500 lat (muzeum 
Uniwersytetu w Lipsku).

Obecnie badaniami cukrzycy zajmują się 
dziesiątki tysięcy naukowców na całym świe-
cie. Dzięki nim cukrzyca nie stanowi już bez-
pośredniego zagrożenia życia. Prawidłowe le-
czenie umożliwia osiąganie dobrej sprawno-
ści życiowej, średni okres przeżycia z cukrzycą 
wynosi kilkadziesiąt lat.

Badania przyczyn cukrzycy jednocześ-
nie wykazały, że nazwą „cukrzyca” obejmu-
je się kilkadziesiąt patogenetycznie odmien-
nych chorób. Ich klasyfikowanie według zasad 
WHO na 4 grupy stało się niewystarczające. 
W praktyce każdy przypadek cukrzycy ma 
swoje indywidualne odrębności. Jest to pod-
stawą do przyjęcia zasady indywidualiza-
cji leczenia – według ADA i EASD – „patient 
centered care” – opieka skupiona na osobie 
pacjenta.

 Dlaczego cukrzycę zalicza się – wg re-
zolucji onZ – do głównych epidemii prze-
wlekłych, zwyrodnieniowych chorób XXi 
wieku?

J.T.: Obecnie wskaźniki epidemiologiczne 

określające wielkość i tempo szerzenia się epi-
demii cukrzycy na świecie i w Polsce, są alar-
mujące. Choroba ta wyszła poza krąg proble-
mów medycznych i przybrała wymiar ogólno-
społecznej klęski.

Wedug ocen International Diabetes Fede-
ration (6-te wyd. Diabetes Atlas, 2013) w 2013 r. 
było na całym świecie 382 mln osób z cukrzycą; 
przewidywana na rok 2035 liczba wynosi 592 
mln. Jest to zwiększenie o 55%. Według tego 
samego źródła w Polsce liczba osób z cukrzy-
cą rozpoznaną wynosi ok. 2 mln a osób z cuk-
rzycą nierozpoznaną i nieleczoną (utajoną) – 1 
mln. W Polsce stwierdza się także jeden z naj-
wyższych w Europie wskaźnik występowania 
stanu przedcukrzycowego – wskazuje to na 
duże ryzyko szybkiego zwiększania się popu-
lacji chorych na cukrzycę. Koszty leczenia w r. 
2013 na 1 pacjenta kształtowały się na pozio-
mie 1037 USD. Są to nakłady o wiele mniejsze 
aniżeli w większości krajów Unii Europejskiej.

Głównym problemem dla pacjentów i le-
karzy stały się obecnie przewlekle powikłania 
cukrzycy. Są one najczęstszą przyczyną inwa-
lidztwa i ryzyka skrócenia średniego, oczeki-
wanego okresu życia. Można powiedzieć, że 
obecnie nie „cukier” jest głównym wykładni-
kiem zagrożenia cukrzycą ale przewlekłe po-
wikłania narządowe.

 Jakie kliniczne zespoły chorobowe okre-
śla się mianem przewlekłych powikłań 
cukrzycy?

J.T.: Przewlekłe powikłania pojawiają się 
szczególnie u osób, u których nie osiąga się po-
trzebnej do profilaktyki powikłań jakości lecze-
nia cukrzycy. Przewlekłe powikłania cukrzy-
cy są obecnie główną przyczyną inwalidztwa 
i umieralności w cukrzycy.

Wśród takich powikłań największe prak-
tyczne znaczenie mają:

 zmiany w małych naczyniach krwionoś-
nych (mikroangiopatia), jak powikłania ocz-
ne z zagrożeniem utraty wzroku oraz cuk-
rzycowa choroba nerek z ryzykiem niewy-
dolności nerek;
 zmiany w większych tętnicach (makroa-

ngiopatia), to znaczy zwiększona zapadal-
ność i umieralność na choroby sercowo-na-
czyniowe i udar mózgu, zwiększona zapa-
dalność na zgorzel i infekcje stopy (zespół 
stopy cukrzycowej) z zagrożeniem ampu-
tacją kończyny;
 różne zespoły uszkodzenia układu nerwo-

wego czyli neuropatia cukrzycowa w ośrod-
kowym, obwodowym i autonomicznym 
układzie nerwowym;
 szczególne choroby skóry
 zwiększona podatność na zakażenia.

 Czy istnieją praktyczne metody ograni-
czenia zapadalności na powikłania cukrzycy?

J.T.: Mechanizmy powstawania, meto-
dy profilaktyki i leczenia przewlekłych po-
wikłań są przedmiotem bardzo wielu badań.
Obejmują one główne postępy w badaniach 
mikroangiopatii cukrzycowej jak:

  Określenie niektórych czynników ge-
netycznych oraz roli toksyczności gluko-
zy w powstawaniu klinicznych zespołów 
mikroangiopatii.
  Częściowe wyjaśnienie biochemicz-
nych podstaw uszkodzenia małych na-
czyń i układu nerwowego.
  Wykazanie roli hiperglikemii w powsta-
waniu endoteliopatii.
  Wykazanie, że uzyskanie stężenia 
HbA1C < 6,0% w dużym stopniu ograni-
cza rozwój mikroangiopatii.
  Udowodnienie możliwości i rozwój 
technik leczenia retinopatii cukrzyco-
wej promieniowaniem laserowym oraz 
witrektomią.
  Wykazanie, że normalizacja ciśnie-
nia tętniczego opóźnia powstawanie 
mikroangiopatii.

Propozycje działań profilaktycznych.
Postępy badań umożliwiających działa-

nia profilaktyczne w zespołach makroangio-
patii cukrzycowej obejmują:

 Wykazanie, że hiperglikemia jest nieza-
leżnym czynnikiem patogennym makro-
angiopatii.
 Stwierdzenie, że normalizacja lipide-

mii, w tym stężenia cholesterolu i trigli-
cerydów, zmniejsza ryzyko miażdżycy 
u chorych na cukrzycę.

 Wyjaśnienie wpływu nadciśnienia tętni-
czego na tworzenie blaszek miażdżyco-
wych.
 Wykazanie, że insulinooporność jest 

czynnikiem ryzyka miażdżycy.
 Wykrycie mechanizmów zwiększenia 

procesów prozakrzepowych i zmniejsze-
nia fibrynolizy przez hiperglikemię.
 Wykrycie innych markerów ryzyka 

miażdżycy tętnic.
 Propozycje działań profilaktycznych.

Do głównych postępów w zakresie profi-
laktyki i leczenia neuropatii cukrzycowej na-
leżą:

 Wprowadzenie zobiektywizowanych 
metod diagnostyki zespołów uszko-
dzenia układu nerwowego w cukrzycy  
– spektroskopii magnetycznego rezonansu 
jądrowego (NMR), tomografii komputero-
wej, badania izotopowego mózgu, pomiarów 
czucia i analizy frekwencji czynności serca.
 Połączenie badań patogenetycznych 

neuropatii cukrzycowej z wynikami pod-
stawowych biologicznych i fizjologicz-
nych badań struktury i funkcji układu 
nerwowego oraz wpływu glikacji na te 
procesy.
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ISToTA PRofIlAKTyKI

DoWiEDZ Się WięCEJ  
MoJACuKrZyCA.org

Na portalu mojacukrzyca.org 
znajdziesz wszystko o cukrzycy 
w jednym miejscu. To na tej stronie 
internetowej od 14 lat codziennie 
pojawiają się nowości z dziedziny 
diabetologii – przydatne informa-
cje dla diabetyków i wszystkich 
zainteresowanych tematem cuk-
rzycy. To tutaj znajdziesz nowoś-
ci z Polski i ze świata, informacje 
o wszelkich wydarzeniach, szko-
leniach i akcjach dla „słodkich” 
ludzi. Prof. Elliot Joslin żyjący  
w XX wieku powiedział: „Chorzy na 
cukrzycę wiedzący więcej żyją dłu-
żej”. Dowiedz się więcej i popraw  
jakość swojego słodkiego życia  
– www.mojacukrzyca.org 

Na obszernych forum dyskusyj-
nym, które działa przy portalu, po-
rozmawiać można z innymi diabe-
tykami o wszystkich problemach 
związanych z cukrzycą. Użytkow-
nicy napisali przeszło 300900 po-
stów poruszonych w ponad 9200 
wątkach. Nie ma tematu, który 
na forum nie byłby poruszony. 
Ogromna baza praktycznej wie-
dzy dostępna jest 24 godziny na 
dobę - forum.mojacukrzyca.org.!

!

Prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prezes Towarzystwa Edukacji 
Terapeutycznej. 

ProFilAKTyCZnE uKiErunKoWAniE lECZEniA CuKrZyCy ZMniEJSZA ryZyKo PoWiKłAń, norMAliZuJE 
JAKość  i Długość żyCiA. DoDATKoWo oBniżA KoSZTy SPołECZnE i EKonoMiCZnE lECZEniA CuKrZyCy.

Stwierdzenie, że uzyskanie „prawie nor-
moglikemii” ogranicza możliwość powsta-
wania powikłań neuropatycznych.

 Jak pacjent może sam pomóc w profi-
laktyce powikłań?

Prof. J.T.: W praktyce działań profilaktycz-
nych niezbędny jest aktywny i racjonalny 
udział pacjentów prowadzących codzien-
ną „domową” kontrolę cukrzycy. W realiza-
cji zaleceń profilaktycznych konieczny jest 
udział pacjentów – są oni partnerami leka-
rza dzięki odpowiedniej edukacji terapeu-
tycznej i realizowaniu aktywnej samokon-
troli. Edukacja terapeutyczna umożliwia 
nabycie pełnej sprawności w codziennej 
kontroli cukrzycy i regulacji dawek leków. 
Obniża w ten sposób ryzyko powikłań.

Zestawiając te informacje razem, można 
z całą pewnością stwierdzić, że upowszech-
nienie intensyfikacji leczenia cukrzycy jest 
pilną koniecznością, która powinna być re-
alnie uwzględniona w oczekiwanym nowym 
Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
w Polsce i w praktyce opieki zdrowotnej.

Rozmawiała: Amelia Kołodziejczyk

ProfilakTyka  
leCzenia CukrzyCy

www.deomed.pl
http://www.mojacukrzyca.org
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Cukrzyca ciążowa to inny rodzaj cuk-
rzycy niż powszechnie znana cukrzy-
ca typu 1 i typu 2, dlatego wymaga od-

miennego postępowania terapeutycznego 
zarówno w zakresie diety, jak i monitorowa-
nia glikemii czy insulinoterapii.

SłoDKiE MAMy

Firma Bayer, dla tej wyjątkowej grupy 
kobiet, przygotowała program edukacyjny 
Słodkie Mamy. Jego głównym celem jest po-
moc pacjentkom w opanowaniu zasad samo-
kontroli glikemii i prawidłowego odżywania, 
by Słodkie Mamy mogły cieszyć się prawid-
łowym przebiegiem ciąży zakończonej uro-
dzeniem zdrowego dziecka. Program edu-
kacyjny Słodkie Mamy powstał pod patrona-
tem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Me-
dicum w Krakowie, której kierownikiem jest 
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki.

ZESTAW EDuKACyJny

Podczas wizyty u diabetologa lub 
u ginekologa, który posiada doświadcze-
nie w leczeniu cukrzycy ciążowej, pacjentka 
może otrzymać bezpłatnie zestaw edukacyj-
ny Słodkie Mamy, w którym znajdują się:

Książeczka samokontroli.  
Zalecenia żywieniowe dla kobiet  
z cukrzycą ciążową.  
Książeczka dotycząca pielęgnacji  
noworodka „Nareszcie razem” 
Glukometr 

WAżnE ZAgADniEniA

Pomysłodawcą programu i głównym au-
torem Książeczki samokontroli jest dr n. 

med. diabetolog Barbara Katra z ww. klini-
ki w Krakowie. Współautorem opracowania 
jest prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Oże-
gowska z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobie-
cych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Zawarte w materiale treści w sposób bar-
dzo przejrzysty i zrozumiały dla czytelniczek 
przedstawiają istotę cukrzycy ciążowej. Pa-
cjentka i jej bliscy znajdą odpowiedzi na na-
stępujące pytania:

Cukrzyca ciążowa – co to oznacza? 
Cukrzyca ciążowa – co to oznacza  
dla dziecka, którego się spodziewasz? 
Jak leczy się cukrzycę ciążową? 
Jak powinna wyglądać samokontrola  
w cukrzycy ciążowej?

W Książeczce samokontroli bardzo do-
kładnie wyjaśniono zagadnienia dotyczą-
ce monitorowania glikemii za pomocą 
glukometru Contour Plus. Glukometr  ten 
posiada cechy, dzięki którym pomiary gli-
kemii są wiarygodne i spełniają zaostrzo-
ne wymogi  normy ISO z 2013r dotyczące 
dokładności pomiaru. Warto podkreślić, 
że wysoka dokładność pomiaru glikemii, 
w sytuacji ostrych kryteriów wyrówna-
nia cukrzycy ciążowej ma ogromne zna-
czenie dla uzyskania dobrych efektów le-
czenia. Dużą zaletą tego glukometru jest  
bardzo doceniana przez pacjentki prosta 
i intuicyjna obsługa. W Książeczce samo-
kontroli wyjaśniono także z jakiego powo-
du w przebiegu cukrzycy ciążowej należy 
kontrolować ketonurię (aceton w moczu). 
Opracowanie zawiera również wskazówki, 
jak postępować po porodzie i jak się przy-
gotować do następnej ciąży oraz informa-
cje dotyczące sposobu odżywiania się po 
urodzeniu dziecka.

PrAWiDłoWE żyWiEniE

Kolejny element programu to Zale-
cenia żywieniowe dla kobiet z cukrzycą  
ciążową. Dieta to nic innego jak sposób  

odżywiania, który w cukrzycy ciążowej 
ma ogromne znaczenie, ponieważ stano-
wi podstawę terapii. Niezrozumienie przez 
pacjentkę istoty właściwego odżywiania  
będzie skutkować złymi wynikami leczenia, 
które są groźne dla matki i dziecka. Zawar-
te w Zaleceniach żywieniowych treści poma-
gają w znalezieniu odpowiedzi na często za-
dawane przez pacjentki pytanie: „Co mogę 
jeść?”. Dodatkowo wsparciem dla Słod-
kich Mam jest specjalna strona internetowa  
www.slodkiemamy.edu.pl na której poza 
istotnymi informacjami na temat cukrzy-
cy ciążowej znajduje się internetowy  kal-
kulator posiłków. Pozwala on pacjentce na  
wizualizację ilości produktów, tzw. porcji 
potrzebnych do skomponowania poszcze-
gólnych posiłków. 

PiElęgnACJA noWoroDKA

Trzecim elementem zestawu jest 
książeczka Nareszcie razem  czyli  po-
radnik dla rodziców, który zawie-
ra praktyczne informacje i porady nt. 
pielęgnacji i karmienia noworodka.

WSPArCiE PrZySZłEJ MAMy

Firma Bayer od 45 lat towarzyszy  
pacjentom z cukrzycą i dlatego jesteśmy 

przekonani, że ten program opracowany 
przez grupę ekspertów w dziedzinie cuk-

rzycy ciążowej będzie skutecznie wspierał 
kobiety w tak ważnym dla nich momencie 
życia. Edukacja pacjentek z cukrzycą cią-
żową dzięki programow i Słodkie Mamy jest 
znacznie łatwiejsza dla samych pacjentek  
i mniej czasochłonna dla zespołów tera-
peutycznych. Uzyskanie dobrych efektów  
leczenia w tej wyjątkowej grupie cho-
rych jest szczególnie ważne, ponieważ fi-
nałem jest urodzenie zdrowego dziecka, 
bez komplikacji zarówno dla matki, jak 
i noworodka.  

l.Pl.03.2015.2537
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NOWOŚĆ

Kampania realizowana przez Koalicję 
na Rzecz Walki z Cukrzycą ma inspi-
rować i jednocześnie uczyć, jak jeść 

smacznie, zdrowo i zgodnie z zalecenia-
mi diety cukrzycowej. W ramach kampanii  
planowane są warsztaty i szkolenia dla dia-
betyków, a także dla kucharzy i osób przygo-
towujących posiłki. Twórcy projektu zapra-
szają do współpracy kawiarnie i restauracje, 
pomagając im, w porozumieniu z dietety-
kiem stworzyć menu przyjazne diabetykom, 
które będzie zawierało wszelkie informacje 
niezbędne dla osoby z cukrzycą , np. indeks 
glikemiczny danej potrawy.

WSPArCiE PArTnEróW

Do projektu przyłącza się coraz więcej 
osób i firm, które chcą brać aktywny udział 
w edukacji diabetologicznej. Ambasadorem 
akcji został David Gaboriaud, kucharz, pro-
wadzący programu „David w Europie”.

„Kiedy zwrócono się do mnie z pyta-
niem, czy jako osoba gotująca, która często 
pojawia się w mediach, nie chciałbym zo-
stać ambasadorem akcji promującej zdro-

wą kuchnię dla chorych na cukrzycę, po-
wiedziałem „tak”. Chodzi o to, by pokazać,  
że dla diabetyków też można tworzyć cie-
kawe, smaczne i odpowiednio skompono-
wane menu. Uwzględniające m.in. wskaźni-
ki glikemiczne poszczególnych produktów”.  
– mówi David Gaboriaud.  

DiETA u DiABETyKA

Akcja ‚Menu dla diabetyka” ma szcze-
gólne znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że  
w 2006 roku Organizacja Narodów Zjed-
noczonym ogłosiła cukrzycę jako pierw-
szą niezakaźną epidemię na świecie. Kam-
pania podkreśla, jakie znaczenie ma die-
ta. Po pierwsze jest to prewencja chorób, 
po drugie – w przypadku wystąpienia cho-
roby – element terapii. Dieta osób chorych 
na cukrzycę powinna uwzględniać zasady 
właściwego, zbilansowanego żywienia, któ-
re obowiązują zarówno osoby zdrowe, jak  
i chore. Dodatkowe restrykcje dotyczą przede 
wszystkim ograniczenia cukrów prostych oraz 
tłuszczu nasyconego. Jadłospis diabetyka za-
wsze powinien być zindywidualizowany prze-
de wszystkim w zależności od typu cukrzycy, 

zapotrzebowania energetycznego, sposobu 
podjętego leczenia, kwestii współistniejących 
chorób, aktywności fizycznej, jaką  wykazuje 
dana osoba. Ważne są także preferencje sma-
kowe, ponieważ dieta ma być przyjemnością, 
a nie katuszami. Należy wziąć pod uwagę tak-
że możliwości ekonomiczne. Wśród produk-
tów można wybierać te warianty, które są 
tańsze, ale nie uboższe w wartości odżywcze. 
Jednak, aby takiego wyboru dokonać należy 
mieć podstawową wiedzę na ten temat.

różniCA W DiECiE

Najbardziej restrykcyjne pod kątem elimi-
nowania niektórych produktów są zalecenia 
dla osób z cukrzycą typu 2 leczonych jedynie 
dietą. Co prawda większe niebezpieczeństwo 
płynie z błędów dietetycznych popełnionych 
w cukrzycy typu 1 leczonej insuliną, jednak 
tu diabetycy mogą sobie pozwolić na odstęp-
stwo od zdrowego żywienia pod warunkiem 
odpowiedniego podania insuliny. Innymi sło-
wy, w przypadku cukrzycy typu 2 i cukrzycy 
typu 1 leczonych insuliną pewne odstępstwa 
od diety mogą być rekompensowane wyższą 
dawką insuliny. Diabetyk odpowiednio wcześ-

nie musi wiedzieć, ile WW i WBT (wymienniki 
węglowodanowe oraz białkowo tłuszczowe) 
spożyje, aby podać odpowiednią ilość insuliny. 
Choć takie postępowanie nie jest rekomendo-
wane to w cukrzycy typu 1 zjedzenie tortu tak-
że jest dopuszczalne.

Chorzy nie leczeni insuliną z cukrzycą typu 
2 muszą kontrolować indeks glikemiczny i 
ilość węglowodanów w posiłku . Ułatwiają to 
WW (wymienniki węglowodanowe).

PrZygoToWAniE JADłoSPiSu

Dlatego też przy ustalaniu jadłospisów, po-
siłków dla osób z cukrzycą, należy wziąć pod 
uwagę nie tylko dobową podaż energii, ale 
również indeks glikemiczny, ładunek glike-
miczny potraw (na podstawie tabel) i, lub do-
bową ilość wymienników węglowodanowych, 
wymienników białkowo- tłuszczowych.

Projekt już angażuje firmy, blogerów, or-
ganizacje, magazyny kulinarne i branżowe. 
Słowem wszystkich tych, którzy chcą świa-
domie zmieniać nawyki żywieniowe Polaków. 
Zmieniać na lepsze.

RUSZYŁA AKCJA SPOŁECZNA  
„Menu dla diaBeTyka”
AkcjA MA PoMóC oSoBoM CHoryM nA CuKrZyCę W iCH CoDZiEnnyM żyCiu. W JAKi SPoSóB ZBilAnSoWAć CoDZiEnną  
DiETę, ABy ByłA ZgoDnA Z oDPoWiEDniM PoZioMEM inDEKSu gliKEMiCZnEgo. 

SłoDKiE MAMy To ProgrAM EDuKACyJny STWorZony PoD PATronATEM KATEDry i KliniKi CHoróB METABoliCZnyCH uniWErSyTETu 
JAgiEllońSKiEgo CollEgiuM MEDiCuM W KrAKoWiE Z Myślą o KoBiETACH Z CuKrZyCą CiążoWą. 

„KAżdA SŁOdKA MAMA  
Mierzy Cukier od rana…” 

NOWOŚci

mgr Teresa Benbenek-Klupa 
Edukator w cukrzycy, Bayer 

http://slodkiemamy.edu.pl/
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TERMINY SPOTKAŃ: 
• Gdańsk, 30 stycznia 2015 roku 
• Wrocław, 4 lutego 2015 roku
• Poznań, 11 marca 2015 roku
• Katowice, 18 marca 2015 roku
• Szczecin, 25 marca 2015 roku
• Łódź, 1 kwietnia 2015 roku
• Kraków, 15 kwietnia 2015 roku
• Rzeszów, 22 kwietnia 2015 roku
• Warszawa, 6 maja 2015 roku
• Lublin, 13 maja 2015 roku

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

Organizator Patronat medialny

Zalecenia kliniczne 
Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2015

- jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?

Bezpłatna rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie:

www.zaleceniaptd2015.viamedica.pl
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
— podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) 

Zmiany postępujące wraz z wiekiem  
w strukturze i funkcjach organizmu, 
prowadzą do zmniejszenia zdolno-

ści organizmu do utrzymania homeostazy. 
Efektem tego jest obserwowane, zwłaszcza 
w okresie starości, częstsze występowanie 
różnego rodzaju schorzeń. Procesy starzenia 
się zachodzą z różną szybkością i natężeniem 
we wszystkich narządach i układach. 

PóźniEJSZy WiEK

U osób starszych zauważa się wyraźne 
osłabienie tempa przemian metabolicznych, 
a wśród nich wolniejszą o około 40%, w po-
równaniu z osobami młodszymi, odbudowę 
białek. Obserwuje się także duże ryzyko od-
wodnienia związane z łatwiejszą utratą wody 
z organizmu. Procesy starzenia prowadzą 
często do zaburzeń wodno-elektrolitowych  
w tkankach, a w następstwie w całym orga-
nizmie. Zmiany, które zachodzą we wszyst-
kich odcinkach przewodu pokarmowego 
w miaręstarzenia się organizmu wpływają 
na przebieg procesów pobierania pokar-
mu, jego trawienia i wchłaniania składników 
pokarmowych. Wraz z wiekiem obniża się 
sprawność gruczołów trawiennych, zmniej-
szeniu ulega ilość wydzielanej śliny, wpływa 
to na osłabienie intensywności procesu tra-

wienia. W miarę postępu starzenia docho-
dzi do obniżenia podstawowej przemiany 
materii, występują zmiany zanikowe błon 
śluzowych i mięśni gładkich, prowadzące 
do obniżenia czynności ruchowej przewo-
du pokarmowego, a w konsekwencji do 
zaparć. Zmniejsza się wydzielanie kwasu 
solnego i enzymów trawiennych w żołądku  
i trzustce, powodujące zaburzenia trawienia-
białek i tłuszczów oraz wchłaniania żelaza, 
wapnia, witaminy B12 (cyjanokobalaminy).

niEDoBór WiTAMiny B12

Niedobór witaminy B12 jest dość po-
wszechny na całym świecie, również 
w naszym kraju, przyczyny są zwykle bardzo 
zróżnicowane. Najczęstsze z nich to prze-
de wszystkim niewłaściwa podaż w cało-
dziennym pożywieniu, niekorzystne zmiany 
związane z zaburzeniami wchłaniania tych 
składników pokarmowych oraz interakcje 
zachodzące pomiędzy lekami doustnymi  
a kobalaminą (witaminą B12) zawartą w po-
żywieniu. Niedobór witaminy B12 stwierdza 
się wśród 15% populacji geriatrycznej. Może 
on występować także w związku z zaburzo-
ną zdolnością wchłaniania witaminy B12 z 
treści jelita i transportu do krwiooobiegu. 
Jest to charakterystyczne dla osób starszych. 
Niedobór witaminy B12 może prowadzić 
ponadto do zaburzeń w układzie krwiotwór-
czym, uszkodzenia układu nerwowego oraz 
niedokrwistości megaloblastycznej. Duże 
ryzyko niedoboru witaminy B12 może wystę-
pować u wegetarian, u osób w wieku pode-

szłym, nadużywających alkoholu, cierpiących 
na choroby przewodu pokarmowego oraz 
u osób z cukrzycą typu 2 przewlekle leczo-
nych metforminą. Oprócz niedostateczne-
go spożycia witaminy B12, jej niedoborowi 
w organizmie sprzyjają także niektóre cho-
roby przewodu układu pokarmowego, sto-
sowanie wybranych leków oraz zakażenie 
Helicobacter pylori. Uzupełnienie niedoboru 
suplementacją witaminy B12 i folianami po-
winny stosować przede wszystkim osoby 
starsze, z niedożywieniem lub osoby dłu-

gotrwale leczone niektórymi preparatami 
farmaceutycznymi, jak np. osoby z cukrzycą 
typu 2 długotrwale leczeni metforminą. Ba-
dania naukowe potwierdzają, że u 10 - 30% 
chorych z cukrzycą typu 2, leczonych met-
forminą, stwierdza się istotne obniżenie stę-
żenia witaminy B12, a także kwasu foliowego 
w surowicy krwi. Dlatego tak ważnym jest 
uzupełnianie tych witamin z pożywieniem.  
W suplementacji powinno wykorzystywać się 
zbilansowane preparaty, które pozwolą na 
uzupełnienie niedoborów witaminy B12 i fo-
lianów w organizmie człowieka. Zalecane do 
suplementacji preparaty powinny zawierać 
zarówno witaminę B12, jak kwas foliowy, we 
właściwych proporcjach. Czasem niezbędne 
jest stosowanie megadawek, które istotnie 
poprawiają odżywienie organizmu ludzkiego 
w brakujące witaminy. Warto także podkre-
ślić, że właściwie stosowana suplementacja 
ułatwia leczenie niektórych schorzeń, a także 
w większości przypadków eliminuje skutki 
niedoborów. Przykładem tu mogą być chorzy 
z cukrzycą typu 2, u których zapewnienie właś-
ciwej podaży witaminy B12 i kwasu foliowego 
zmniejsza ryzyko zwiększonego powstawa-
nia kwasu metylomalonowego i homocystei-
ny. Zmniejsza ona również ryzyko rozwoju za-
burzeń neurologicznych, uszkodzenia funkcji 
centralnego i obwodowego układu nerwo-
wego. Właściwe zabezpieczenie organizmu 
w witaminę B12 i kwas foliowy, zmniejsza 
również prawdopodobieństwo niewłaściwej 
diagnozy w kierunku stwierdzania u pacjen-
tów z cukrzycą typu 2 neuropatii cukrzycowej.  
Piśmiennictwo znajduje się u autora.

skuTki niedoBorÓw wiTaMiny B12 
WŚRÓd OSÓB STARSZYCH

dr hab. inż. Monika Bronkowska,
Katedra żywienia Człowieka,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

STArZEniE Się orgAniZMu JEST ZJAWiSKiEM niEoDWrACAlnyM, A JEgo PrZEBiEg MożE Być MoDyFiKoWAny  
PrZEZ WiElE CZynniKóW WPłyWAJąCyCH nA orgAniZM PrZEZ CAły oKrES żyCiA. 
iSToTnE ZnACZEniE MA MięDZy innyMi niEPrAWiDłoWE oDżyWiAniE Się.

diaB12 uZuPEłniA niEDoBory 
WiAMiny B12  
i KWASu FolioWEgo u:

• chorych na cukrzycę stosujących  
przewlekle metforminę

• osób w podeszłym wieku
• osób stosujących leki na żołądek

www.zaleceniaptd2015.viamedica.pl
http://www.stewiarnia.pl
http://www.galena.pl/pl/produkty/diab12
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Dzieci z cukrzycą typu 1- to dzieci do-
tknięte przewlekłą, nieuleczalną cho-
robą, która wbrew obiegowej opinii 

nie wynika ze złej diety, czy braku ruchu. Ot, 
trzustka przestaje działać prawidłowo, nie 
produkuje insuliny i pojawia się cukrzyca typu 
1.  Choroba to jednak nie jedyny problem dzie-
ci z cukrzycą. 

TruDnośCi nA STArCiE

Okazuje się, że przedszkola i szkoły nie 
chcą przyjmować małych diabetyków, bo na-
uczyciele nie wiedzą jak opiekować się cho-
rym dzieckiem. Według obowiązującego pra-
wa nie mogą podać insuliny, zmierzyć pozio-
mu cukru we krwi. Często przyjęcie dziecka do 
przedszkola odbywa się pod warunkiem, że 
rodzic będzie siedział pod salą lekcyjną, mie-
rzył cukier i dawkował insulinę, co powoduje, 
że musi zrezygnować z pracy. Czasami szkoły 
sugerują nauczanie indywidualne, a przecież 
dzieci z cukrzycą mogą i powinny uczęszczać 
na normalne zajęcia. Kontakt z rówieśnikami 
jest niezmiernie ważny i nie ma żadnego  po-
wodu, dla którego można by je tego pozba-
wiać. Dotknięte nieuleczalną i przewlekłą cho-
robą dzieci powinny uzyskać wsparcie i zro-
zumienie otoczenia, także szkolnego, a nie 
napotykać na kolejne przeszkody w próbie 
normalnego życia z cukrzycą. To przecież już 
od najmłodszych lat buduje się siłę i poczucie 
wartości młodego człowieka - także poprzez 
relacje koleżeńskie, czy szkolne sukcesy. Nie 
wolno ograniczać dostępu do nauki i normal-
nego dzieciństwa małym diabetykom tylko 
dlatego, że chorują na cukrzycę. 

EDuKACJA nAuCZyCiEli

Kwestia obecności dzieci z cukrzycą w pla-
cówkach oświatowych wymaga więc pilnej 
interwencji w zakresie zmiany uregulowań 
prawnych, wprowadzenia obligatoryjnych 
szkoleń nauczycieli finansowanych ze środ-
ków publicznych, opracowania jednolitej 
procedury postępowania, gdy do placówki 
uczęszcza uczeń z cukrzycą.

Póki jednak nie ma systemowego ure-
gulowania problemu Ogólnopolska Federa-
cja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Chorym na Cukrzycę stara się łagodzić 

problem prowadząc szkolenia dla nauczy-
cieli dzieci z cukrzycą. Docieramy wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest przekazanie wie-
dzy o opiece nad małym diabetykiem pod-
czas jego pobytu w przedszkolu, czy szkole. 
Uczymy, wyjaśniamy, oswajamy nauczycieli 
z chorobą ucznia.

Placówki przyjazne małym diabetykom, 
bezpłatne szkolenia, realizowane obecnie 
w ramach dotacji z programu Obywatele dla 
Demokracji, można zamawiać poprzez for-
mularz na stronie internetowej www.przy-
jaznediabetykom.pl .Tam też znajduje się 
mapa, na której umieszczamy placówki, któ-
re przyjmują dzieci  z cukrzycą i zapewniają 
im właściwą opiekę. Takie przyjazne przed-
szkola i szkoły zgłaszać mogą i rodzice i na-
uczyciele. Na stronie znaleźć można także 
podręczniki o cukrzycy dla nauczycieli, ksią-
żeczkę dla dzieci i poradnik dla młodzieży. 

Szkolenia cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem, od początku roku przeprowadzi-
liśmy ich już ponad 60. Wszystko to by dzie-
ci z cukrzycą typu 1 mogły żyć normalnie,  
jak ich zdrowi rówieśnicy, bo przecież róż-
nią się od nich tylko tym, że ich trzustka  
nie produkuje insuliny, dla nich kropelek 
życia. 

Więcej o działaniach Federacji znaleźć 
można na stronie www.diabetycy.eu

Aktywność fizyczna może przynieść 
szereg korzyści każdemu z nas: po-
prawić sprawność fizyczną, wzmoc-

nić serce, obniżyć poziom „złego” choleste-
rolu, unormować poziom ciśnienia tętnicze-
go krwi, ułatwić schudnięcie i utrzymanie 
prawidłowej masy ciała, a także pozytywnie 
wpływać na nastrój i samopoczucie. 

ZAlETy SPorTu FiZyCZnEgo

Regularny sport diabetykom ułatwia uzy-
skanie prawidłowych poziomów cukru we 
krwi, umożliwia obniżenie dawek stosowa-
nych leków, a także zapobiega wystąpieniu 
niektórych powikłań cukrzycy. Najlepszym 
wyborem dla diabetyka będą ćwiczenia tle-
nowe (aerobowe) o umiarkowanej inten-
sywności (ok. 60-80% maksymalnej często-
ści skurczów serca), podczas których oddech 
i praca serca przyspieszają, a do mięśni do-
pływa więcej tlenu np. marsz, biegi, pływa-
nie, jazda na rowerze, taniec czy też chód z 
kijkami. 

DiABETyK nA TrEningu

Wysiłek fizyczny polega na pracy mięśni, 
które spalają krążącą we krwi glukozę, aby 
zmienić ją w energię. Należy odpowiednio 
przygotować się do treningu, aby stężenie 
cukru nie spadło nadmiernie – wtedy mamy 
do czynienia z hipoglikemią, ani też nie wzro-
sło zanadto prowadząc do hiperglikemii. Oto 
kilka żelaznych zasad pozwalających zabez-

pieczyć się przed nieoczekiwanymi skutkami 
aktywności fizycznej:

 nie należy ćwiczyć na czczo

 warto mieć przy sobie łatwo przyswajalne wę-
glowodany (np. glukozę w żelu)

 opaska na nadgarstku z informacją o cukrzycy 
to nie wstyd - może uratować życie

 nie wolno podejmować ćwiczeń, jeśli po-
ziom cukru przed wysiłkiem wynosi poniżej 
100mg/dl (5,5mmol/l) lub powyżej 280mg/dl 
(15,5mmol/l)

 nie wolno podejmować wysiłku w czasie prze-
ziębienia, grypy, gorączki, złego samopoczucia

 należy pamiętać o kontroli glikemii przed, 
w trakcie i po wysiłku – niedocukrzenie związa-
ne z wysiłkiem może wystąpić nie tylko w cza-
sie treningu, ale także kilkanaście godzin póź-
niej (kiedy organizm zużywa glukozę do odbu-
dowy zapasów glikogenu w mięśniach)

 pacjenci z niewyrównaną cukrzycą nie ćwiczą

 warto skonsultować się z lekarzem prowadzą-
cym czy nie ma innych przeciwwskazań do ak-
tywności fizycznej

SySTEMATyCZność – SłoWo KluCZ

Wysiłek fizyczny poprawia wykorzystanie 
glukozy przez tkanki i zmniejszenie stężenia 
cukru we krwi. Działanie to jednak jest krótko-
trwałe, więc dla podtrzymania pozytywnych 
efektów, konieczna jest systematyczność. Ide-
alnie jeśli osoba z cukrzycą uprawia aktywność 
fizyczną każdego dnia. 

W ostatnim czasie udowodniono, że 
ryzyko rozwoju chorób sercowo na-
czyniowych istotnie wzrasta już 

u pacjentów ze stanami przedcukrzycowymi. 
Potwierdza to szkodliwe działanie hiperglike-
mii, nawet jeśli nie są jeszcze spełnione kryte-
ria rozpoznania cukrzycy. Skład suplementu 
diety jakim jest DIATON został opracowany z 
najwyższą starannością tak aby pomóc utrzy-
mać prawidłowy poziom cukru.

MorWA BiAłA i MorWA CZArnA

Dzięki Morwie Białej zmniejsza się ilość 
cukrów wchłanianych w jelicie, co zapobiega 
zbyt dużemu wzrostowi glikemii po posiłkach 
i pomaga zachować równowagę w zakresie 
gospodarki węglowodanowej.

Morwa Czarna, natomiast jest najbogat-
szym wśród przedstawicieli rodziny morwo-
watych źródłem dobroczynnych składników, 
a jej korzystne działanie antyoksydacyjne 
i przeciwcukrzycowe jest nawet silniejsze niż 
bardziej znanej morwy białej.

gurMAr

Gurmar jest to roślina tropikalna. Szczegól-
ną jej właściwością jest hamowanie apetytu na 
słodycze, poprzez blokowanie percepcji słod-
kiego smaku. Gurmar zawiera niezwykłe bo-
gactwo dobroczynnych dla zdrowia substancji 
aktywnych, takich jak m.in.: kwas gymnemo-
wy, flawonoidy, alkaloidy, antrachinony, chlo-
rofile, czy stigmasterol. Dzięki temu wyciągi te, 
nie tylko obniżają poziom glukozy we krwi, ale 

również wspomagają proces od-
chudzania, poprawiają gospo-
darkę lipidową organizmu i ob-
niżają skurczowe ciśnienie krwi.

DZiAłAniE KWASu AlFA 
liPinoWEgo (AlA)

Substancja ta jest bo-
wiem w stanie nie tylko uła-
twić komórkom wysp trzust-
kowych wydzielanie insuliny, 
ale również wpływa korzyst-
nie na zdolności regenera-
cyjne tychże komórek. Do-
datkowo, skutecznie zmniej-
sza leżącą u podłoża cukrzy-
cy typu 2 oporność tkanek na 

insulinę . Słowem – obniża stęże-
nie glukozy we krwi i zmniejsza 
nasilenie procesu glikacji białek,  

leżącego u podłoża powikłań 
cukrzycy. Zapobiega też oczy-
wiście oksydacyjnym uszko-
dzeniom nerwów, induko-
wanym przez wysoki poziom 
glikemii.  Dodatkowe korzy-
ści metaboliczne z zastoso-
wania ALA obejmują jego 
działanie obniżające masę 
ciała. 

Na rynku są również  
dostępne dwa kolejne pro-
dukty o innowacyjnym skła-

dzie Sancard i Regen.

dZiECi Z CUKRZYCą 
TyPu 1 w Przedszkolu i szkole

giMnasTyka 
diaBeTyka

CukrzyCa i sTany PrzedCukrzyCowe 
POŁąCZENiE CZTERECH SKŁAdNiKÓW

żyJą, Bo Biorą. Biorą inSulinę. JEśli ZA PoMoCą ZASTrZyKóW 
- To JEST iCH roCZniE PonAD DWA i Pół TySiąCA, JEśli PrZy 
PoMoCy PoMPy- To TylKo oKoło STo DWADZiEśCiA.

AKTyWność FiZyCZnA STAnoWi JEDną ZE SKuTECZnyCH METoD
niEFArMAKologiCZnEgo lECZEniA CuKrZyCy. CHoroBA WyMAgA 
WiElu PośWięCEń ZE STrony DiABETyKA, AlE niE WyłąCZA TAKiCH  
oSóB Z norMAlnEgo, DoTyCHCZASoWEgo FunKCJonoWAniA.

PoWiKłAniA CuKrZyCy, PoCZąTKoWo W SPoSóB ZuPEłniE BEZoBJAWoWy, niSZCZą nAJWAżniEJSZE 
DlA żyCiA TKAnKi i nArZąDy, uSZKADZAJąC oCZy, nErKi, nErWy, SErCE i nACZyniA KrWionośnE.

Żyj ZdrOWO

Często przyjęcie dzie-
cka do przedszkola 
odbywa się pod wa-
runkiem, że rodzic 
będzie siedział pod 

salą lekcyjną, mierzył 
cukier i dawkował 

insulinę, co powoduje, 
że musi zrezygnować 

z pracy.

Regularny sport  
ułatwia diabetykom  
uzyskanie prawidło-

wych poziomów cukru 
we krwi.

Monika Zamarlik 
Prezes Ogólnopolskiej Federacji  
Organizacji Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

Angelina Ziembińska 
Trenerka zdrowej diety, autorka bloga  
pod adresem www.dietolog.eu

http://biohealthprotection.pl/pl/produkty.html
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pOWikłaNia

DoDaTEk TEMaTYCZnY DYSTRYBUoWanY WRaZ Z GaZETĄ WYBoRCZĄ. ZaWIERa WYŁĄCZnIE MaTERIaŁY PRZYGoToWanE I PoCHoDZĄCE oD WaRSaWPRESS.

pierwsza 
pomoc

dla diabetyka

zaWSze

PoD ręką

Na początek warto „poznać wroga”, czyli 
zrozumieć, jakie są przyczyny zespołu 
stopy cukrzycowej. Schorzenie to opi-

sać można jako owrzodzenia ran stopy powią-
zane z destrukcją tkanek głębokich. Owrzodze-
nia są efektem uszkodzenia nerwów obwodo-
wych (pacjenci bardzo często nie są świadomi, 
że na stopie powstała rana) oraz naczyń krwio-
nośnych (zaburzony przepływ krwi nie pozwala 
na uruchomienie w ranie naturalnych procesów 
naprawczych). 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego „leczenie stopy 
cukrzycowej wymaga precyzyjnej i planowej 
terapii, która obejmuje: opracowanie i zabez-
pieczenie rany, odciążenie kończyny, kontrolę 
metaboliczną cukrzycy, antybiotykoterapię 
systemową oraz zaawansowaną diagnostykę”.

Jednak najważniejsza jest prawidłowa hi-
giena, czyli po prostu profilaktyka. Zdaniem 
specjalistów nawet 80% przypadków amputacji 
w zespole stopy cukrzycowej można zapobiec, 
stosując się do podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i higieny.

JAK SoBiE rADZić nA Co DZiEń?

Przede wszystkim należy zadbać o odpo-

wiednie obuwie – to właśnie źle dobrane buty 
są najpowszechniejszą przyczyną urazów 
stóp. Obuwie powinno być wykonane z na-
turalnej, miękkiej skóry, być szerokie, a naj-
lepiej o rozmiar większe, nie powinno mieć 
szwów i wypukłości. Chorzy pod żadnym 
pozorem nie mogą nosić klapek ani chodzić 
boso (wzrasta ryzyko skaleczeń i urazów). 
Zawsze przed włożeniem butów powinni 
sprawdzić dłonią wnętrze – czy nie dostały 
się tam żadne drobinki mogące spowodować 
uszkodzenie skóry (piasek, kamyczki).

Chory z ZSC z pewnością musi zmienić 
swoje nawyki pielęgnacyjne. Po pierwsze 
codziennie, najlepiej wieczorem, koniecz-
nie sprawdzić stan stóp, także na stro-
nie podeszwowej. Dla ułatwienia można 
użyć lusterka lub poprosić o pomoc kogoś  
bliskiego. Po drugie – przewidywać zagro-
żenia – przy ZSC należy unikać ogrzewania 
stóp o bezpośrednie źródła ciepła (z powo-
du zaburzeń czuciowych może po prostu 
dojść do poparzeń). Po trzecie – unikać sa-
modzielnego przeprowadzania zabiegów 
pielęgnacyjnych, jak obcinanie paznokci, 
usuwanie odcisków, naskórka itp. Najle-
piej, aby wykonywał je specjalista, np. do-
świadczony podolog. Po czwarte – prze-
strzegać reguł codziennej pielęgnacji stóp,  
tj. mycia stóp preparatem o działaniu an-
tybakteryjnym, dokładnego ich osuszenia 
(z uwzględnieniem przestrzeni między pal-
cami) oraz natłuszczania kremem dla cuk-
rzyków.

JAK PoSTęPoWAć Z rAną?

Warto pamiętać, że każda rana jest dla 
osoby z zespołem stopy cukrzycowej poważ-
nym zagrożeniem. Dlatego tak ważne jest od-
powiednie postępowanie w przypadku zranie-
nia – może uchronić przez zakażeniem oraz 
zapobiec powikłaniom. 

Najpierw ranę należy oczyścić i przygo-
tować do dalszych czynności. Nie zaleca się 
moczenia stóp w wodzie z szarym mydłem lub 

w roztworze nadmanganianu potasu (są mało 
skuteczne, poza tym chorzy na ZSC w ogóle 
powinni unikać długotrwałego moczenia stóp).

Oczyszczoną ranę trzeba osuszyć ja-
łowym gazikiem, a następnie odkazić.  
Wybierając preparat koniecznie trzeba 
zwrócić uwagę na jego skuteczność bój-
czą. Chodzi o to, aby zwalczał zarówno 
bakterie, jak i grzyby oraz wirusy. Z uwagi 
na niską skuteczność zwalczania bakterii 
i grzybów do odkażania ran z procesem in-
fekcyjnym nie zaleca się stosowania takich 
preparatów, jak Rivanol czy roztwór kwasu  
bornego. Dobre efekty dają natomiast pre-
paraty na bazie oktenidyny. Obok wysokiej 
skuteczności zwalczania infekcji ich zaletą jest 
również to, że nie podrażniają tkanek i stymu-
lują procesy gojenia.

Przedostatnią czynnością jest założenie 
opatrunku, najlepiej o strukturze piankowej 
(pozwala oddychać ranie, chłonie i wiąże 
wewnątrz wysięk, chroni przed drobnoustro-
jami). Ostatnim krokiem jest bandażowanie 
rany – należy pamiętać, że nie wolno końcó-
wek bandaży wiązać w supełki, ani stosować 
metalowych zaczepów.

I na koniec – nadgorliwość się opłaca!  
Ponieważ nawet niewielka ranka dla osoby 
chorującej na ZSC może się okazać brzemien-
na w skutki, zawsze trzeba pokazać ją leka-
rzowi. To on powinien decydować o dalszym 
leczeniu.

sToPa CukrzyCowa  
– JAK Z Nią POSTęPOWAć?

mgr farmacji Marzena Korbecka-
- Paczkowska

nAJPoWSZECHniEJSZyM PoWiKłAniEM DiABETologiCZnyM JEST ZESPół SToPy CuKrZyCoWEJ, (ZSC) – SCHorZEniE 
WyMAgAJąCE TruDnEgo lECZEniA, KTórE niE ZAWSZE PrZynoSi oCZEKiWAnE rEZulTATy i MożE ZAKońCZyć Się 
DECyZJą o AMPuTACJi.

Zdaniem specjalistów 
nawet 80% przypad-

ków amputacji  
w zespole stopy  

cukrzycowej można 
zapobiec, stosując się  
do zasad bezpieczeń-

stwa i higieny.

http://www.schulke.pl/octenisept-dezynfekcja-ran-blon-sluzowych-i-skory.html

