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 Stanisław Surma 

 CUKRZYCA                             

    Pod pojęciem cukrzyca kryje się wiele patologii, których wspólnym mianownikiem jest stan 

hiperglikemii. Hiperglikemia, czyli podwyższenie stężenia glukozy we krwi może być spowodowana 

bardzo wieloma  czynnikami i mechanizmami. 

    Aby zrozumieć cukrzycę, najpierw należy zapoznać się z fizjologicznym działaniem insuliny. Insulina 

powstaje i jest wydzielana przez komórki β znajdujące się w trzustce. Nie jest to jedyny związek 

powstający w tych komórkach. Obok insuliny wytwarzają one również: amylinę i chromograninę A, 

związki, które wspomagają proces wydzielania i działania insuliny. Około 1-2% insuliny wydzielane 

jest w sposób ciągły, to znaczy całą dobę (tzw. wydzielanie konstytutywne). Natomiast całą reszta 

wydzielana jest przede wszystkim pod wpływem wzrostów poziomu glukozy we krwi, głównie 

związanych ze spożytym pokarmem. Za opisane wydzielanie insuliny odpowiadają też inne hormony 

wytwarzane przez komórki K i L znajdujące się w przewodzie pokarmowym. Są to hormony 

inkretynowe, GLP-1 (ang. glucagon-like peptide-1) i GIP (ang. glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide). Są one wydzielane  do krwi w odpowiedzi na pokarm bogaty w węglowodany i tłuszcze, 

a stymulując trzustkę do wydzielania insuliny zapobiegają hiperglikemii poposiłkowej (tzw. 

postprandialnej).  

    Insulina jest jedynym hormonem o działaniu hipoglikemizującym, inne związki takie jak amylina 

wspomagają jedynie działanie insuliny. Jednak regulacja poziomu glukozy nie jest jej jedyną funkcją w 

organizmie. Kontroluje ona również gospodarkę tłuszczową i białkową, przez co określana jest 

hormonem o działaniu anabolicznym. Działanie to polega na nasilaniu tworzenia zapasów glukozy w 

wątrobie (tzw. glikogenogeneza), zwiększaniu syntezy kwasów tłuszczowych (lipogeneza), 

zwiększaniu syntezy DNA i aminokwasów. Mechanizmem, który dodatkowo zwiększa działanie 

anaboliczne insuliny jest blokada niektórych szlaków katabolicznych  (glikogenoliza, lipoliza). Jak 

wspomniano, insulina obniża stężenie glukozy we krwi, są jednak sytuacje, w których potrzebne jest 

wyższe stężenie glukozy we krwi. Za taki przeciwstawny wzrost glikemii odpowiadają niektóre 

hormony, m.in.  glukagon, adrenalina i glikokortykosteroidy.  
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Efekty działania insuliny: 

 Aktywacja glukoneogenezy 

 Zwiększenie wychwytu glukozy 

 Aktywacja glikogenogenezy 

 Wzrost syntezy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) 

 Zwiększenie wychwytu amikokwasów i produkcji białek 

 Zwiększenie transportu jonów 

 Aktywacja lipogenezy 

 Hamowanie glukoneogenezy, glikogenolizy, lipolizy 

 Hamowanie apoptozy 
 

Ryc. 1. Główne mechanizmy regulatorowego działania insuliny. 
 

 Dzięki opisaniu mechanizmów patogenetycznych, które leżą u podstaw cukrzycy, WHO (ang. World 

Health Organization) dokonało podziału tej jednostki chorobowej na 4 główne grupy: 

1) Cukrzyca typu 1 (w Polsce dotyczy około 10% populacji chorych na cukrzycę) 

2) Cukrzycy typu 2 (85% populacji chorych na cukrzycę) 

3) Inne specyficzne typy cukrzycy (2-5% populacji chorych na cukrzycę) 

4) Cukrzyca ciężarnych 

Według danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej: 

1) Co 10 sekund na świecie diagnozowana jest cukrzyca 

2) Co 6 sekund powikłania cukrzycy prowadzą do śmierci kolejnej osoby 

3) Ok. 382 miliony osób na świecie choruje na cukrzycę 

4) Ok. 3 miliony osób w Polsce choruje na cukrzycę 

5) Cukrzyca jest pierwszą niezakaźną chorobą ogłoszoną przez ONZ jako epidemia XXI wieku 

6) W roku 2035 liczba chorych na cukrzycę na świecie będzie wynosić około 592 miliony 

Najczęściej występującym typem cukrzycy na świecie jest cukrzyca typu 2, za którą w dużej mierze 

odpowiada otyłość, siedzący tryb życia i środowisko w którym żyjemy. 

Rok mln osób w skali globu 

1995 118  
2007 195 
2010 221 
2013 382 (46 % - cukrzyca 

nierozpoznana) 
2035 592 

 

    Pomimo tak dużej częstości występowania cukrzyca jest nadal chorobą nie dość dobrze 

diagnozowaną. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) tylko u 35% pacjentów 

cukrzyca jest wykrywana w wyniku badań kontrolnych, natomiast 23% chorych dowiaduje się o 
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swojej chorobie przypadkowo podczas hospitalizacji. Z powyższego wynika, że ponad 40% osób nie 

wie, że choruje na cukrzycę. 

Stan przedcukrzycowy 

    Na dzień dzisiejszy stan przedcukrzycowy  (prediabetes mellitus) nie jest ujęty w klasyfikacji WHO. 

Prediabetes jest bardzo istotnym okresem z punktu widzenia rozpoczęcia leczenia i prewencji. Stan 

przedcukrzycowy jest odpowiednim momentem na rozpoczęcie niefarmakologicznego lub 

farmakologicznego leczenia. Trudnością, która staje przed lekarzem jest odpowiednie uchwycenie                  

i rozpoznanie prediabetes. Nie jest to proste, ponieważ stan ten nie manifestuje się żadnymi 

objawami klinicznymi. Stan przedcukrzycowy dotyczy przede wszystkim cukrzycy typu 2. Szacuje się, 

że dotyczy on praktycznie takiej samej ilości osób co pacjentów z cukrzycą typu 2. Istnieją kryteria, 

które pozwalają na rozpoznanie prediabetes: 

1. Nieprawidłowa tolerancja glukozy- IGT (ang. impaired glucose tolerance). W 120. minucie po 

wykonaniu testu doustnego obciążenia glukozą – OGTT (ang. oral glucose tolerance test) 

glikemia wynosi od 140 do 199 mg/dl. Wskazuje to na prediabetes. 

2. Nieprawidłowa glikemia na czczo – IFG (ang. impaired fasting glucose). Poziom glukozy na 

czczo we krwi żylnej wynosi  od 100 do 125 mg/dl. Wskazuje to na prediabetes. 

Jeśli dojdzie do stwierdzenia jednego z ww. należy wszcząć postępowanie mające na celu prewencję 

cukrzycy. Pierwszym zaleceniem terapeutycznym powinna być zmiana stylu życia. Kolejnym jest 

podawanie metforminy (Zalecenia PTD 2019). Oba wymienione sposoby terapii mają udowodnioną 

skuteczność w prewencji cukrzycy. Umiejętna terapia prediabetes może uchronić przed 

wystąpieniem cukrzycy w przyszłości. 

Na dzień dzisiejszy znanych jest 11 szlaków metabolicznych, które są zaangażowane w patogenezę 

powstania hiperglikemii: 

1. Trzustka – dysfunkcja komórki beta     

2. Upośledzony efekt inkretynowy 

3. Zwiększona  lipoliza (uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych) 

4. Zwiększona glukoneogeneza w wątrobie 

5. Zmniejszony wychwyt glukozy przez mięśnie 

6. Zaburzenia działania ośrodka łaknienia i sytości 

7. Patologiczna flora bakteryjna jelit 

8. Upośledzenie układu immunologicznego, przewlekłe zapalenie 

9. Zwiększona nerkowa reabsorpcja glukozy 
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10. Zwiększone wchłanianie glukozy z jelicie cienkim 

11. Podwyższone wydzielania glukagonu przez komórki alfa trzustki 

Do wyżej podanych czynników zwiększających glikemię należy również zaliczyć leki o potencjalnym 

działaniu diabetogennym. Są to leki takie jak: diuretyki, β-blokery, Ca-blokery, α-blokery, 

kortykosteroidy, estrogeny, progesteron, hormon wzrostu, hormony tarczycy, preparaty litu, 

fenotiazyny, amiodaron, dysopiramid, morfina, dopamina, cyklosporyna, etanol, teofilina, kwas 

nalidyksowy, syropy, agoniści β2, indometacyna, kwas nikotynowy, katecholaminy, tiazydy, furosemid 

    Cukrzyca typu 1 przede wszystkim spowodowana jest patologiami związanymi z układem 

immunologicznym. Organizm człowieka produkuje przeciwciała przeciwko komórkom beta trzustki, 

co w konsekwencji prowadzi do braku insuliny i rozwoju cukrzycy. Ten typ cukrzycy należy do 

większej grupy chorób z autoagresji. Cukrzyca typu 1 dotyczy generalnie osób młodych i szczupłych. 

Wyniki badań pokazują, że istnieje wiele mechanizmów, które mogą wpłynąć na aktywację układu 

odpornościowego przeciwko komórkom beta. Jednym z bardziej prawdopodobnych przyczyn 

powstania T1D są zaburzenia w populacjach limfocytów. Wiadomo, że witamina D, może ochronić 

przed powstaniem T1D, ponieważ reguluje wzajemne interakcje pomiędzy populacjami limfocytów, 

poprzez co zapobiega możliwym patologią. W obrębie T1D również można znaleźć wyjątki: 

1) Cukrzyca LADA, to cukrzyca typu 1 ale pojawiająca się u osób starszych 

LADA-1: występuję u osób szczupłych; LADA-2: występuje u osób z zespołem metabolicznym 

2) Idiopatyczna cukrzyca typu 1, w której stwierdza się brak przeciwciał 

Cukrzyca typu 1 również może mieć podłoże genetyczne. Dotychczas opisano kilkadziesiąt genów, 

których mutacja związana jest z cukrzyca typu 1. Obecny stan wiedzy wskazuje na geny: AIRE, FoxP3, 

INS (VNTR genu insuliny), HLA-DQ, HLA-DR, HLA-DP, IGF-2, FADD, GALN, LRP5, TUSP, IL-12B, IGH, IA-

2, GAD-2, CD80, CD86, CD28, CTLA-4, ENSA, SEL-1, ZNF236, NEURD, SUMO4, GALNT3, IL-3, PTPN22, 

IL2RA, SH283, ERBB3, PTPN1, CLEC164, CTLA4, IL138AP, PTPN2, CCR5, IFIH1, CTSH, CD126, IL28A, 

PRKCQ, IL-2, BACH2, UBASH3A, RGS1, ICOS, CIQTN66, TNFAJP3, TAGAP, DISC1, FGF-23. Mutację które 

występują stosunkowo często, dotyczą: INS, PTPN22. Cukrzyca typu 1 może być spowodowana 

mutacjami wielogenowymi lub jednogenowymi. Wśród jednogenowych form T1DM zaliczamy 

mutację w genach: AIRE (autoimmune regulator), FoxP3.  
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Matka chora na T1D 2-3,5% 

Ojciec chory na T1D 6-7% 

Matka która zachorowała na T1D przed 8 

rokiem życia 

13% 

Oboje rodzice chorzy na T1D 30% 

Oboje rodzice bez T1D 0,33% 

Tabela 1. Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 u dziecka w porównaniu  z ryzykiem populacyjnym. 

    Cukrzyca typu 2 dotyka większą ilość osób, ponieważ jest to tzw. cukrzyca cywilizacyjna, 

spowodowana czynnikami, środowiskowymi, genetycznymi i stylem życia. Jest to główny typ cukrzycy 

występujący w Polsce, bo aż 80% diabetyków cierpi właśnie na T2D. Patogeneza tej cukrzycy jest 

bardzo złożona i istnieje wiele mechanizmów, które mogą do niej prowadzić. Główną przyczyną T2D 

jest upośledzone wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz insulinooporność. 

a) Defekt wydzielania insuliny 

Wydzielanie insuliny po posiłku odbywa się zasadniczo w dwóch następujących po sobie fazach:  

I faza wydzielania insuliny II faza wydzielania insuliny 

- wydzielenie insuliny zmagazynowanej                        
w komórkach β 
- synteza nowej insuliny 
Znaczenie: przygotowanie komórek na 
metabolizm glukozy 

- wydzielenie nowo powstałej insuliny 
Znaczenie: utylizacja glukozy 

 

Za I fazę wydzielania insuliny w znacznej mierze odpowiedzialne są  opisane wyżej hormony 

inkretynowe, których efekt działania opisywany jest jako „efekt inkretynowy”. W badaniach 

zaobserwowano, że osoby, którym doświadczalnie podano określoną ilość glukozy drogą doustną, 

szybciej osiągają wyższe stężenia insuliny we krwi, w porównaniu do osób, które zastosowały taką 

samą ilość glukozy, ale drogą dożylną. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku drogi doustnej 

wydzielane są w jelitach wspomniane hormony inkretynowe, które istotnie stymulują trzustkę do 

wydzielania insuliny. 
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                Osoby bez cukrzycy typu 2                                                     Osoby z cukrzycą typu 2 

 

                                EFEKT INKRETYNOWY 

   

 

Niebieską linią na obu wykresach zaznaczono ilość wydzielonej insuliny w odpowiedzi na doustne 

podanie 50 g glukozy. Żółtą linią na obu wykresach zaznaczono ilość wydzielonej insuliny w 

odpowiedzi na dożylne podanie 50 g glukozy. 

Powyższe wykresy ilustrują zaburzenia wydzielania insuliny u osób z cukrzycą typu 2. Zniesienie I fazy 

wydzielania tego hormonu prowadzi do dwóch konsekwencji: 

1) Hiperglikemii poposiłkowej 

2) Hiperinsulinemii  

U osób z cukrzycą typu 2 zaobserwowano obniżenie stężenia jednego z hormonów inkretynowych – 

GLP-1 (glukagonopodobny peptyd 1, wydzielany przez komórki L jelit). Obniżenie stężenia GLP-1 

będzie prowadziło do zilustrowanych powyżej patologii.  

b) Insulinooporność tkanek 

1) Insulinooporność przedreceptorowa, czyli może wystąpić mutacja w genie kodującym 

insuline (zepsuty klucz, a zamek działa). W tym typie, insulina nie jest rozpoznawana przez 

swój receptor, wiec nie może wywierać działania biologicznego 

2) Insulinnooporność receptorowa, czyli tym razem mutacja może dotyczyć któregoś białka 

budującego receptor insulinowy (klucz prawidłowy, ale zamek jest zepsuty). W tym typie 

insulina jest prawidłowa, ale nie może się połączyć ze swoim receptorem 

3) Insulinooporność wewnątrzkomórkowa, czyli przekazywanie sygnały wewnątrz komórki jest 

upośledzone. Istnieje wiele białek, które przekazują sygnał, którego celem jest aktywacja 

GLUT4 na błonie komórkowej. Mutacja w jednym małym białku może zaburzyć cały ten 

proces i doprowadzić do tego, że GLUT4 nie pojawi się na błonie komórkowej. Również 

nadmiar odkładających się tłuszczów może upośledzić transdukcję sygnału. 

Warto wspomnieć, że stan insulinooporności nie predysponuje tylko do cukrzycy typu 2. Istnieją inne 

choroby w patogenezie których dużą rolę odgrywa proces insulinooporności: 

1) Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) 

 Stany charakterystyczne dla cukrzycy typu 2 
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2) Zespół policystycznych (wielotorbielowatych) jajników (PCOS) 

3) Hemochromatoza 

4) Lipidostrofia 

5) Hipogonadyzm 

6) Leki sterydowe i inne leki 

7) Zespół Cushinga (nadmiar glikokortykostroidów) 

8) Zaburzenia genetyczne 

Na dzień dzisiejszy wiadomo również, że cukrzyca typu 2 ma podłoże poligenowe. Za jej powstanie 

odpowiedzialne są mutacje w wielu genach. Do najważniejszych z nich należą: KCNJ11, TCF7L2, 

CDKALI, CDKN2A/B, IGFF2BP2, HHEX, SLC30AB, TCF2, WFSI, JAZF1, CDC123-CAMK1D, TSPAN8-LGR5, 

THADA, ADAMT59, NOTCH2, PPARγ, FTO, białko Klotho i inne. 

Pokrewieństwo Ryzyko cukrzycy (%) 

Jeden z rodziców ma cukrzycę typu 2 15 

Oboje rodzice mają cukrzycę typu 2 75 

Tabela 2. Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 wśród potomstwa osób cierpiących na tę chorobę. 

    Poza tymi wszystkimi mechanizmami biochemicznymi istnieje jedno podstawowe wytłumaczenie 

powstawania cukrzycy i klasyfikacji jej do chorób cywilizacyjnych. Teoria osłabionego fenotypu, 

mówi o tym, że na drodze ewolucji doszło do zaniku pewnych cech genetycznych. Taki stan rzeczy był 

skutkiem coraz lepszej sytuacji ludzi na ziemi. Tysiące lat temu ludzie walczyli o jedzenie i często 

przymierali głodem, więc wiadomą rzeczą było, że ich geny były „przyzwyczajone” do takich 

warunków środowiska. W miarę upływu tysiącleci ludzie osiągali dobrobyt, poprzez co genu uległy 

swoistemu osłabieniu i dzisiaj w dobie komputerów i śmieciowego jedzenia organizm nie jest                      

w stanie utrzymać prawidłowej fizjologii i dochodzi do rozwoju chorób takich jak cukrzyca, otyłość 

itd. 

    Coraz częściej obserwuje się pacjentów, których fenotyp spowodowany cukrzycą jest wspólny dla 

cukrzycy typu 1 i typu 2. Wówczas mamy do czynienia z tzw. cukrzycą podwójną, hybrydową (ang. 

double diabetes). 

Cukrzyca podwójna (mieszana) 

    Obraz kliniczny cukrzycy typu 1 wiąże się z gwałtownym początkiem choroby. U pacjentów 

rozwijają się: poliuria, polidypsja, kwasica ketonowa. U znacznej większości chorych obserwuje się 

występowania przeciwciał w pozostałych przypadkach, kiedy brak jest przeciwciał 
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charakterystycznych dla cukrzycy typu 1 (GAD, IAA, IA2, ZnT8), to diagnozuje się idiopatyczną 

cukrzycę typu 1. Cukrzyca typu 2 jest zwykle kojarzona z otyłością, rozwój choroby jest późniejszy i 

przebiega powoli. Znaczne różnice, które towarzyszą T1D i T2D mogą się wzajemnie przenikać, co jest 

niestety coraz częściej spotykane.  

 CUKRZYCA TYPU 1                                                                                                                 CUKRZYCA TYPU 2 

 

                                                                         DOUBLE DIABETES 

Obraz kliniczny mieszany 
Obecność przynajmniej jednego przeciwciała spośród (GAD, IAA, IA2, ZnT8) 

Insulinooporność 
Leczenie: insulinoterapia, farmakoterapia, dieta, zdrowy styl życia 

 
    Równoczesne występowanie objawów typowych dla poszczególnych typów cukrzycy nazywa się 

cukrzycą podwójną. Do tej grupy zaliczamy również cukrzycę LADA (ang. latent autoimmune diabetes 

in youth) oraz cukrzycę LADY (ang. latent autoimmune diabetes in adult).  

Różnicowanie cukrzyc: T1D, DD i T2d przedstawiono w poniższej tabeli. 

Cecha Cukrzyca typu 1 T1D Cukrzyca podwójna DD Cukrzyca typu 2 T2D 

Wiek chorych Zwykle dzieci Zróżnicowany Zwykle dorośli 

 
 
 
 
Czynniki genetyczne 

INS, PTPN22, IL2RA, SH283, 
ERBB3, PTPN1, CLEC164, 
CTLA4, IL138AP, PTPN2, 
CCR5, IFIH1, CTSH, CD126, 
IL28A, PRKCQ, IL2, BACH2, 
UBASH3A, RGS1, CIQTN66, 
TNFAJP3, TAGAP, DISC1 

 
 
 
 
Zróżnicowane 

KCNJ11, TCF7L2, CDKALI, 
CDKN2A/B, IGFF2BP2, 
HHEX, SLC30AB, TCF2, WFSI, 
JAZF1, CDC123-CAMK1D, 
TSPAN8-LGR5, THADA, 
ADAMT59, NOTCH2, 
PPARgamma, FTO 

Czynniki środowisk. Wirusy, bakterie, mleko 
krowie 

Dieta, niezdrowy styl życia Dieta, niezdrowy styl życia 

Przeciwciała anty kom. B Obecne Obecne Brak 

Odpowiedź immunologiczna Występuje Występuje Nie występuje 

Sekrecja peptydu C Brak Obecna Obecna 

Powikłania Występują Występują Występują 

Insulinooporność Nie Tak Tak 

Markery biochemiczne Obecne Obecne Obecne 
Tabela 3. Porównanie cech klinicznych cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy podwójnej. 

 
Mechanizm patogenetyczny powstania cukrzycy podwójnej jest dosyć złożony. Prawdopodobnie 

można go przedstawić w następujący sposób: 

 
Zwiększenie masy ciała                      Insulinooporność                           Przeciążenie komórek β  

 
 

                                                    Wydzielanie antygenów                               Apoptoza komórek β 

 

Aktywacja procesów immunologicznych – wytwarzanie przeciwciał anty kom. Β 
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Leczenie cukrzycy podwójnej:  

1) Dieta 

2) Aktywność fizyczna 

3) Metformina 

4) Agoniści GLP-1 

5) Inhibitory DPP-4 

6) Inhibitory SGLT-2 

7) Insulina 

    Częstość występowania cukrzycy hybrydowej będzie coraz większa, ponieważ już około 30% dzieci                      

z cukrzycą typu 1 cierpi również na otyłość typu brzusznego, która aktywuje procesy 

insulinooporności. 

Diagnostyka różnicowa cukrzycy: 

Cecha różniąca / cukrzyca MODY Cukrzyca typu 1 

Wady rozwojowe Tak/nie Nie 

Początek Powolny Zwykle szybki i ostry 

Terapia Leki doustne/insulina Insulina 

Peptyd C (test z glukagonem) Początkowo w normie, potem 

obniżone stężenie 

Obniżone stężenie/brak 

Przeciwciała przeciwwyspowe Brak Obecne – przynajmniej jedno 

Choroby autoimmunologiczne w 

rodzinie 

Nie Obecne 

Cukrzyca w rodzinie Tak Nie 

Tabela 4. Diagnostyka różnicowa cukrzyc: MODY i DMT1. 

Cecha różniąca / cukrzyca LADA Cukrzyca typu 2 

Otyłość Zwykle nie Zwykle tak 

Nadciśnienie tętnicze Nie Tak 

Terapia Insulina Leki dosutne/insulina 

Peptyd C (test z glukagonem) Małe stężenie/brak W normie lub początkowo wysokie 

Przeciwciała przeciw-wyspowe Obecne  - przynajmniej jedno Brak 

Chorób  immunologiczne                

w rodzinie 

Tak Nie 

Cukrzyca w rodzinie Nie Tak 

Tabela 5. Diagnostyka różnicowa cukrzyc: LADA i DMT2. 

Inne specyficzne typy cukrzycy skupiają kilkadziesiąt różnych rzadziej występujących cukrzyc. Do tej 

grupy możemy zaliczyć między innymi: 
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1) Cukrzyce wtórne (w przebiegu mukowiscydozy, choroby Alzheimera, chorób trzustki, 

gruczolak komórek alfa trzustki – glukagonoma, i inne.) 

2) Cukrzyce monogenowe (MIDD, MODY, PNDM, ciężkie zespoły insulinooporności) 

  Cukrzyca powstała w przebiegu mukowiscydozy jest powikłaniem wydłużającego się okresu życia 

pacjentów cierpiących na tą chorobę. Mutacja genu kodującego kanały chlorkowe jest przyczyną 

powstania mukowiscydozy. W wyniku upośledzenia kanałów chlorkowych występujących m.in. w 

trzustce dochodzi do gromadzenia się gęstej wydzieliny, która z początku jedynie blokuje wydzielanie 

insuliny, natomiast w późniejszych stadiach choroby prowadzi do uszkodzenia strukturalnego 

trzustki. Cukrzyca związana z CF manifestuje się objawami wspólnymi dla cukrzycy typu 1, typu 2 jak 

również innych specyficznych typów tej choroby. W zaawansowanym stadium choroby dochodzi do 

całkowitej dysfunkcji komórek beta i do skrajnej hipoinsulinemii. Problem insulinooporności jest 

również jedną ze składowych patologii w tym typie cukrzycy. U jej podstaw biochemicznych leży 

odkładanie się wydzieliny w komórkach i zaburzanie translokacji GLUT4 na błonie komórkowej. 

Odkładająca się substancja upośledza przekazywanie sygnału za pomocą białek układu IRS od 

receptora insulinowego do GLUT4. W początkowych fazach choroby narastająca insulino oporność  

prowadzi do stanu hiperinsulinemii i hiperglikemii, co jest bezpośrednią przyczyną powstawania 

kolejnych patologii związanych z  mikroangiopatiamii i makroangiopatiamii. 

Spośród cukrzyc monogenowych, najczęściej mogą wystąpić dwie odmiany MODY: 

1) GCK MODY – mutacja genu kodującego kluczowy enzym glikolizy – glukokinazę (GCK) 

2) HNF-1α MODY – mutacja hepatocytowego czynnika jądrowego 1-alfa (HNF-1α) 

Jednym z kluczowych mechanizmów wydzielania insuliny przez komórki β, jest wytworzenie ATP w 

procesie glikolizy. ATP powoduje depolaryzację błony komórkowej i napływ jonów wapnia do 

wnętrza komórki. Jony wapniowe powodują ruchy cytoplazmy i dochodzi do wydzielenia insuliny, 

zmagazynowanej w pęcherzykach. Brak możliwości wytworzenia ATP blokuje te mechanizmy                          

i uniemożliwia wydzielenie insuliny. 

Aktywacja transkrypcji genu insuliny możliwa jest dzięki czynnikom transkrypcyjnym. Istnieje wiele 

rozmaitych czynników transkrypcyjnych, natomiast najczęściej mutacja występuje w genie HNF-1alfa. 

Mutacja nawet w jednym czynniku transkrypcyjnym, w dość istotny sposób hamuje ekspresję genu 

insuliny. Istnieje wiele innych mutacji monogenowych, które manifestują się powstaniem cukrzycy 

typu MODY. 
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Typ cukrzyc monogenowych Mutacja genu i jego lokalizacja Częstość występowania / Uwagi 

MODY-1 HNF4α chromosom 20 Rzadka 

MODY-2 GCK chromosom 7 Częsta wśród rzadkich 

MODY-3 HNF1α (TCF1) chromosom 12  Częsta wśród rzadkich 

MODY-4 IPF1/PDX-1 chromosom 13 Rzadka 

MODY-5 HNF1β (TCF2)  chromosom 17 Rzadka 

MODY-6 NEUROD1/BETA2 chromosom 2 Rzadka 

MODY-7 KLF11 (Kruppel-Like factor 11) chromosom 2 Rzadka 

MODY-8 Delecja VNTR w obrębie CEL chromosom 9 Rzadka 

MODY-9 PAX4 chromosom 7 Rzadka 

MODY-10 INS chromosom 11 Rzadka 

MODY-11 BLK chromosom 8 Rzadka 

PNDM (cukrzyca noworodkowa) 

 

PDX-1, ABCC8, KCNJ11, INS, GCK, 6q24, 

GATA4, GATA6, EIF2AK3, FOX3P, X-linked 

Syndrom 

Rzadka: ok. 3 / 1 mln urodzeń 
EIF2AK3 – autosom. rec. 
FOX3P, X-linked S. – sprzęż. z X 

MIDD (cukrzyca mitochondrialna) – 

dziedziczenie matczyne 

Geny mitochondrialne odpowiedzialne za 

kodowanie białek biorących udział w syntezie 

ATP 

Rzadka: ok. 0,5 – 3 % wszystkich 

cukrzyc 

Zespoły insulinooporności LMNA A, LMNA C, PPARγ, INSR, Akt2,                   

PTP 1B, GLUT-4, Klotho 

Rzadkie 

Tabela 6. Podział cukrzyc typu MODY.  

Cukrzyce wtórne: 

A) Defekty genetyczne działania insuliny 

 Insulinooporność typu A 

 Krasnoludkowość 

 Zespół Rabsona i Mendenhalla 

 Cukrzyca lipoatroficzna 

B) Defekty części zewnątrzwydzielniczej trzustki 

 Zapalenie trzustki 

 Uraz trzustki, pankreatinoma 

 Nowotwór trzustki 

 Mukowiscydoza (Cukrzyca powstała w przebiegu mukowiscydozy) 

 Hemochromatoza (cukrzyca brunatna) 

 Pankreatinoma włóknisto – wapniejąca 

C) Endokrynopatie 

 Akromeglia (nadmiar hormonu wzrostu, GH) 

 Zespół Cushinga 

 Glucagonoma 

 Guz chromochłonny 

 Nadczynność tarczycy 

 Somatostatinoma 

 Aldosteroma 

D) Leki/substancje chemiczne 

 Trucizna na szczury – Vactor 

 Pentamidyna 

 Kwas nikotynowy 

 Glikokortykosteroidy 

 Hormony tarczycy 
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 Diazoksyd 

 Beta-mimetyki 

 Tiazydy 

 Fentoina 

 Interferon-α 

E) Zakażenia wirusowe 

 Różyczka wrodzona 

 Cytomegalia 

F) Proces immunologiczny 

 Zespół uogólnionej sztywności 

 Przeciwciała anty IR (receptor insulinowy) – insulinoopornosć typu B 

G) Choroby genetyczne 

 Zespół Downa 

 Zespół Klinefeltera 

 Zespół Turnera 

 Zespół Wolframa 

 Ataksja Friedreicha 

 Pląsawica Huntingtona 

 Zespół Laurence’a, Moona i Biedla 

 Dystrofia miotoniczna 

 Porfirie 

 Zespół Pradera i Willego 

Cukrzyca ciężarnych  

Od kilku lat obserwujemy znaczny przyrost wiedzy nt. cukrzycy ciężarnych. Cukrzyca ciężarnych 

stanowi coraz bardziej istotny problem epidemiologiczny  i diabetologiczny. Wyróżniamy dwa typy 

cukrzycy ciężarnych: 

1) Cukrzyca w ciąży (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM), który jest spowodowana min. 

diabetogennym działaniem hormonów intensywnie wydzielanych podczas ciąży (kortyzol, 

progesteron, laktogen łożyskowy, estrogeny). GDM potocznie nazywana jest młodszą siostrą 

cukrzycy typu 2, ponieważ ich wspólnym mianownikiem jest stan insulinooporności. 

2) Cukrzyca przedciążowa (and. Pregestational Diabetes Mellitus, PGDM). Ten typ cukrzycy 

stwierdza się w dwóch przypadkach: 

a) Kobieta cierpiąca na utajoną cukrzycę typu 2, którą zdiagnozowano dopiero w okresie 

ciąży 

b) Kobieta, która zaszła w ciążę, wiedząc, że cierpi na cukrzycę typu 2 lub cukrzycę typu 1 

Cukrzyca w ciąży (GDM) dotyczy od 2% do 20% ciężarnych. Nieleczona, bądź źle wyrównana GDM 

jest główną przyczyną ciąży powikłanej, dlatego tak ważne jest aby przeprowadzać regularne badania 

w kierunku GDM i edukować przyszłe mamy. Prewencja cukrzycy ciążowej obejmuje zasadniczo kilka 

podstawowych zachowań prozdrowotnych: 
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1) Aktywność fizyczna podczas ciąży (według zaleceń diabetologa) 

2) Unikanie żywności typu Fast Food 

3) Edukacja diabetologiczna wszystkich ciężarnych 

4) Utrzymywanie odpowiedniej diety ciążowej (według zaleceń dietetyka) 

5) Przyjmowania 2* po 2g. / 24 h mioinozytolu (brak dużych badań klinicznych oraz zaleceń 

PTD) 

6) 2-3 kostki gorzkiej czekolady dziennie 

7) Suplementacja metforminy (brak dużych badań klinicznych oraz zaleceń PTD) 

Do GDM dochodzie na skutek współistnienia predyspozycji genetycznej do cukrzycy, zwiększenia 

metabolizmu związanego z ciążą (zmiennym w zależności od trymestru) oraz diabetogennego wpływu 

hormonów wydzielanych przez łożysko (estrogeny, progesteron, laktogen łożyskowy). Wymienione 

hormony są antagonistami insuliny (podnoszą glikemię). Do takich hormonów zaliczamy kortyzol, 

estrogeny, progesteron, laktogen łożyskowy. Insulina wydzielana przez organizm matki nie jest w 

stanie pokryć zapotrzebowania dwóch organizmów. Do zwiększonego zapotrzebowania na insulinę 

dochodzi jeszcze antagonistyczne działanie ww. hormonów. Trzustka starająca się zapowiedz zbyt 

dużej glikemii, wydziela zwiększone ilości insuliny. Insulina jako hormon o działaniu anabolicznym 

powoduje przyrost tkanki tłuszczowej, co z kolei odpowiada, że przeładowanie niektórych komórek 

FFA (wolnymi kwasami tłuszczowymi). Nagromadzenie FFA w komórce upośledza działanie insuliny 

poprzez patologiczny wpływ na białka układu IRS (odpowiadającego za przesyłanie sygnału                            

z receptora insuliny w komórce). Konsekwencją tych wszystkich zdarzeń jest upośledzona 

translokacja GLUT4 w błonie danej komórki. Zmniejszona ilość GLUT 4 powoduje insulinooporność 

typu postreceptorowego (wewnątrzkomórkowego), a co za tym idzie dochodzi do stanu 

hiperinsulinemii i hiperglikemii. Kolejną przyczyną powstania insulinooporności jest zła dieta. 

Stwierdzono, że niedożywienie jak i nadmierne spożywanie pokarmów w okresie ciąży powoduje 

wykształcenie mechanizmów adaptacyjnych przez organizm matki, min. insulinooporności. Płód 

matki z nadwagą bądź niedowagą wykształca stan insulinooporności już w okresie życia 

wewnątrzmacicznego. Dziecko matki, która w okresie ciąży cierpiała na GDM wykazuje znaczne 

większe ryzyko wystąpienia w przyszłości cukrzycy typu 2. Do czynników, które zwiększają ryzyko 

wystąpienia GDM zaliczamy: 

1) Środowisko zewnętrzne 

2) Złą dietę (Fast food) 

3) Cukrzycę typu 2 

4) Stwierdzenie występowania w rodzinie cukrzycy (wywiad rodzinny) 

5) Marginalizacje społeczną 
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6) Słaba edukacja przyszłej matki 

7) Zakażenie Helicobacter pyroli 

8) Genetycznie uwarunkowana insulinooporność 

9) Otyłość 

10) GDM w poprzedniej ciąży 

11) Wiek > 35 lat 

Diagnostyka GDM opiera się na wykonaniu testów laboratoryjnych. Ogólne kryteria rozpoznania 

cukrzycy obejmują: 

Glikemia Wynik testu 

Na czczo ≥ 7,0 mmol/l (200 mg/dl) 

W 2 godzinie po teście 75g OGTT ≥ 11,1 mmol/l (200 mg/dl) 

Przygodna  ≥12,5 mmol/l (200 mgd/dl) 

Tabela 7. Kryteria rozpoznania cukrzycy w oparciu o glikemię. 

Do rozpoznania GDM dochodzi w przypadku stwierdzenia chociaż jednego ww. kryterium.  

Dodatkowo, na podstawie doustnego testu obciążenia glukozą (75g OGTT) można również 

przeprowadzić diagnostykę tolerancji węglowodanów. 

Okres Wynik testu 

Na czczo 5,1-6,9 mmol/l (92-125 mg/dl) 

60. minuta  ≥ 10.0 mmol/l (≥ 180 mg/dl) 

120. minuta 8,5-11,0 mmol/l (153-199 mg/dl) 

Tabela 8. Kryteria rozpoznania GDM w wyniku przeprowadzenia testu OGTT w oparciu w wytyczne WHO z 2013 roku. 

Leczenie GDM sprowadza się do stosowania odpowiedniej diety, uprawiania wysiłku fizycznego (wg 

zaleceń diabetologa), a w razie konieczności stosowania insulinoterapii. Na dzień dzisiejszy nie zaleca 

się stosowania doustnych leków hipoglikemizujących. Dziecko matki, która cierpiała obojętnie na jaki 

podtyp cukrzycy ciężarnych, nigdy nie urodzi się z cukrzycą. Cukrzyca może się u niego pojawić                  

w późniejszym okresie czasu.  Czasami u ciężarnej stwierdza się nadmiar ciał ketonowych. Nie jest to 

parametr, który świadczy o GDM. W ciąży dochodzi do wymiotów, które sprzyjają powstawaniu ciał 

ketonowych. 

Istnieje jeszcze wewnętrzny podział w obrębie GDM:  

1) GDM1 – w osiągnięciu normoglikemii wystarcza zastosowanie diety 

2) GDM2 – w osiągnięciu normoglikemii konieczna jest insulinoterapia                                                                                                                    
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Cukrzyca przedciążowa (PGDM) występuje u kobiet, które zaszły w ciążę pomimo posiadania 

cukrzycy typu 2 bądź typu 1. Dobrze ustabilizowana glikemia oraz brak ciężkich powikłań cukrzycy 

typu 1 lub typu 2 nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Podczas ciąży u takiej ciężarnej 

należy prowadzić dokładniejsze pomiary glikemii i zastosować insulinoterapię w wymiarze, który 

pokryje zapotrzebowanie organizmu matki i płodu. Istnieje kilka poważnych przeciwwskazań do 

zajścia w ciążę: 

1) Ciężka nefropatia cukrzycowa 

2) Niestabilne nadciśnienie tętnicze 

3) Oporna na leki retinopatia proliferacyjna 

4) Przebyty zawał, bądź zaawansowana choroba niedokrwienna serca 

5) Neuropatia autonomiczna 

Nie ustabilizowana PGDM może doprowadzić min. do makrosomii płodu, wad wrodzonych 

niedotlenienia wewnątrzmacicznego i w konsekwencji do zgonu płodu. Czynnikami istotnie 

zagrażającymi w PGDM są: nadmiar ciał ketonowych, hipoglikemia polekowa, występowanie 

przeciwciał przeciwko insulinie (w cukrzycy typu 1), zmiany o charakterze mikro-                                                 

i makroangiopatycznym w obrębie macicy i łożyska, abberacje chromosomalne.  

Zdarza się, że dopiero podczas opieki ginekologiczno-położniczej dochodzi do zdiagnozowania 

cukrzycy typu 2. U takich kobiet T2D występowała w formie utajonej. Objawy nasiliły się dopiero po 

zajściu w ciążę, kiedy metabolizm staje się bardziej intensywny. Istnieje kilka prostych testów 

laboratoryjnych, które pomogą w identyfikacji cukrzycy typu 2 (wspólne dla wszystkich). 

Najprostszym testem jest wykonanie pomiaru stężenia insuliny i glukozy w jednakowym czasie. 

Kolejnym testem jest wykonaniu panelu lipidowego – podwyższone stężenie triglicerydów oraz 

obniżone stężenie cholesterolu HDL świadczy o dyslipidemii charakterystycznej dla 

insulinooporności. Kryteria zdiagnozowania cukrzycy typu 2 podano na rycinie 1.  

Celem terapii GDM i PGDM jest ochrona płodu przed konsekwencjami cukrzycy oraz utrzymanie jak 

najlepszych parametrów przez organizm matki. W trakcie ciąży bardzo istotna jest samokontrola. 

Cukrzyca ciążowa GDM ustąpi po porodzie, lecz zwiększy ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2                       

w późniejszym czasie zarówno u matki jak i dziecka.               

W cukrzycy przedciążowej PGDM po porodzie dojdzie do powrotu wartości glikemii sprzed zajścia               

w ciążę. 

Farmakoterapia cukrzycy, w dzisiejszych czasach ma coraz więcej do zaoferowania diabetykom. 

Istnieje kilka głównych grup leków przeciwcukrzycowych. Bardzo ważne jest aby farmakoterapia 
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została dobrana w jak najbardziej dokładny sposób. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne 

(ADA) zaleca, aby przed ostatecznym doborem terapii wykonać dodatkowe badania: 

1. Ocena stężenia peptydu C 

2. Ocena stężenia przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1 

3. Ocena stężenia markerów stanu zapalnego 

4. Wskaźniki insulinooporności 

5. Ocena podatności pacjenta na szkodliwe czynniki środowiska (miejsce pracy itp.) 

6. Ocena funkcji i morfologii komórek beta trzustki 

Dopiero dokładna analiza badań, sporządzenie wywiadu jest podstawą do rozpoczęcia terapii 

cukrzycy. Pomimo faktu, każdy typ cukrzycy  = stan hiperglikemii, to farmakoterapia jest bardzo 

zróżnicowana. Istnieją typy cukrzycy, gdzie wystarczy dieta i wysiłek fizyczny, a istnieją takie, gdzie 

bez intensywnej insulinoterapii chory umrze.  

W DMT1 jedynym skutecznym lekiem jest insulina. Chroni ona chorych przed śmiercią i umożliwia                

w miarę normalne życie. Bardzo ważne jest również prawidłowe odżywianie. 

W DMT2 podstawową formą terapii jest właściwe odżywianie (tak samo jak w DMT1).  

Dietoterapia w cukrzycy 

W prawidłowej diecie cukrzycowej bardzo ważna jest umiejętność obliczania ilości węglowodanów 

przyjmowanych z pokarmem. Najpopularniejszym sposobem jest przeliczanie tzw. wymienników 

węglowodanowych (WW). Sposób ten stosuje się przede wszystkim u osób z DMT1 i u części chorych 

z DMT2 (stosujących insulinoterapię). Zgodnie z definicją – 1 wymiennik węglowodanowy to taka 

porcja produktu spożywczego, w której zawarte jest 10 g węglowodanów przyswajalnych. Według 

innej definicji (również poprawnej) można określić, że 1 WW to 40 kcal/167kJ. Węglowodany 

przyswajalne to wszystkie węglowodany oprócz błonnika. Obliczanie ilości WW umożliwia wymienne 

spozywanie różnych pokarmów zawierających węglowodany. Najbardziej preferowane jest wzajemne 

zamienianie produktów z jednego rodzaju pożywienia, np. owoc A na owoc B. WW pomagają w 

określeniu po jakiej ilości produktów spożywczych dochodzi do jednakowego wzrostu glikemii, co 

umożliwia dostosowanie odpowiedniej dawki insuliny w celu wyrównania glikemii. Na przykład 

jednakowy wzrostu glikemii powodują albo dwie kromki albo dwa średniej wielkości ziemniaki. 

Kolejnym ważnym pojęciem stosowanym przez diabetyków jest indeks glikemiczny (IG). Zgodnie z 

definicją IG to średni procentowy wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu produktu 

spożywczego zawierającego 50 g węglowodanów przyswajalnych. Definicję IG można przedstawić za 

pomocą poniżeszego wzoru: 
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IG= 
𝑆𝑡ęż.𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑧𝑦 𝑤𝑒 𝑘𝑟𝑤𝑖 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑜ż𝑦𝑐𝑖𝑢 50 𝑔 𝑤ę𝑔𝑙𝑜𝑤𝑜𝑑𝑎𝑛ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑠𝑤𝑎𝑗𝑎𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ

𝑆𝑡ęż.𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑧𝑦 𝑤𝑒 𝑘𝑟𝑤𝑜 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑜ż𝑦𝑐𝑖𝑢 50 𝑔 𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑧𝑦
 * 100 % 

Obliczenie IG umożliwia klasyfikację produktów żywnościowych ze względu na podnoszoną po ich 

spożyciu glikemię. Im produkt ma wyższy IG tym bardziej podnosi glikemię. Takich produktów 

powinni unikać diabetycy. Produkty z małym IG indukują po spożyciu mniejsze wydzielanie insuliny, 

co jest korzystne i nie doprowadza do nagłych i dużych ilości wydzielania tego hormonu. Spożywanie 

takich produktów jest również zalecane dla osób bez cukrzycy. Diabetyk może się również spotkać z 

pojęciem ładunku glikemicznego (GL) na który składają się dwie zmienne: IG i rozmiar standardowej 

porcji. Z definicji GL można przedstawić za pomocą wzoru: 

GL= 
𝐼𝑙𝑜ść 𝑤ę𝑔𝑙𝑜𝑤𝑜𝑑𝑎𝑛ó𝑤 𝑤 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑗𝑖∗𝐼𝐺

100
 

Przydatność określania GL opiera się na założeniu, że istnieje taki sam wyrzut insuliny po spożyciu 

małych ilości produktu i dużym IG i po spożyciu dużych ilości produktu o małym IG. GL pomaga 

diabetykom w zaplanowaniu diety nie wpływającej negatywnie na poziom glikemii oraz na określeniu 

ilości potrzebnej insuliny do zastosowania w ramach insulinoterapii.  

W obecnej ofercie farmakoterapii cukrzycy typu 2 znajdziemy: 

 Leki hamujące enzymatyczny rozkład disacharydów w jelicie, poprzez co uniemożliwiają 

wchłanianie glukozy . Taki lek to AKARBOZA. 

 Leki stymulujące trzustkę do wydzielania insuliny – POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA oraz 

analogi hormonów inkretynowych – GLP1-ANALOGI. Hormony inkretynowe są wydzielane                

w przewodzie pokarmowym (GLP-1 glukagonopodobny peptyd 1 oraz GIP – glukagonozależny 

insulinopodobny polipeptyd) i po dostarczeniu do organizmu pokarmu, stają się 

stymulatorami wydzielania insuliny, dzięki swoim receptorom na komórce beta trzustki. 

 Leki, które zapobiegają zbyt szybkiemu rozkładowi hormonów inkretynowych, dzięki czemu 

przedłużają czas stymulacji trzustki do wydzielania insuliny – DPP-IV BLOKERY (DPP-IV – 

diepeptydylopeptydaza-IV jest enzymem rozkładającym hormony inkretynowe) 

 Leki hamujące wchłanianie zwrotne glukozy z nerek – SGLT-2 BLOKERY (SGLT-2 jest 

transporterem glukozy w nerkach) 

 Leki zmniejszające insulinooporność – TIAZOLIDENODIONY. Są to substancje poprawiające 

wewnątrzkomórkowe przekaźnictwo sygnału, pochodzącego od receptora insulinowego. 

 Leki zwiększające insulinowrażliwość tkanek – METFORMINA. Jej suplementacja może 

doprowadzić do niedoboru witaminy B12. 



Stanisław Surma ©2020 

18 
 

 Syntetyczne analogi AMYLINY – leki hamujące wydzielanie glukagonu oraz wytwarzania 

endogennej insuliny 

 BURSZTYNIAN BROMOKRYPTYNY – lek o działaniu zmniejszającym glikemię po posiłkową, 

glikemię okołodobową. Redukują stężenie HbA1C,zmniejszają stęż. FFA i TG. 

 CHLOROWODOREK KOLESEWELAMU – lek o działaniu zmniejszającym ryzyko powikłań 

miażdżycowych. Zwiększa wydalanie żółci z organizmu. 

 ANTAGONISTA RECEPTORA GLUKAGONU* – w trakcie II fazy badań klinicznych. Lek 

zmniejszający wydzielanie glukagonu. Może okazać się szczególnie przydatny w 

farmakoterapii cukrzycy typu 2, ponieważ jedną ze składowych patogenetycznych T2DM jest 

zwiększone wydzielanie tego hormonu, co przyczynia się do powstania hiperglikemii. 

 RANOLAZYNA* – lek na dzień dzisiejszy nie stosowany w terapii cukrzycy, lecz wykazujący 

działanie hamujące na wydzielanie glukagonu przez trzustkę, a więc lek o działaniu 

hipoglikemizującym.  

 W przypadku, kiedy leki doustne nie wyrównują poziomu glikemii, stosuję się INSULINĘ. 

Wyróżniamy kilka typów insulin dostępnych na rynku: insuliny ultraszybko działające, insuliny 

długo działające, insuliny ultradługo działające. 

 Obecnie trwają badania nad możliwością zastosowania IHIBITORÓW NEPRILIZYNY*                                 

w farmakoterapii cukrzycy typu 2. 

 AGONŚCI RECEPTORÓW BIAŁEK G* – wykazano, że wolne kwasy tłuszczowe (WKT) mogą 

wywierać insulinotropowy efekt na komórki beta trzustki. Dodatkowo stwierdzono, że 

zastosowanie agonistów receptorów białek G powoduje wzrost wydzielania insuliny zarówno 

u osób zdrowych jak i cierpiących na cukrzycę typu 2. Być może w przyszłości powstaną 

prepatary tego typu dla osób chorych na DMT2. 

 ANALOGI PEPTYDU C* - stwierdzono, że peptyd C wykazuje działanie wazodylatacyjne na 

drodze stymulacji syntezy tlenku azotu NO. Istnieje możliwość zastosowania tego typu 

preparatów w farmakoterapii powikłań cukrzycy u podstaw których leży nadciśnienie 

tętnicze.  

 INSULINO-MIMETYCZNE ZWIĄZKI WANADU – badania eksperymentalne wykazały, że 

związki organiczne wanadu po dostaniu się do komórki (np. adipocytu) ulegają rozpadowi z 

wytworzeniem kationu wanadowego na +V stopniu utlenienia. Kation ten w sposób 

kompetycyjny hamuje działanie białkowej fosfatazy tyrozynowej – 1B (PTP-1B). Efektem 

działania tych substancji jest zmniejszenie insulinooporności. W przyszłości związki te mogą 

okazać się lekami w cukrzycy typu 2. 
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W przypadku cukrzycy typu 2 istnieje 4 etapowy schemat terapii wg zaleceń dotyczących leczenia 

osób chorych na cukrzycę typu II PTD 2019. 

Etap w farmakoterapii cukrzycy typu 2: Stosowane leki: 

I Monoterapia  (metformina, gliptyna, PSM, inhibitor SGLT-2, 
pioglitazon) 

 
 
II 

Terapia dwu- i trój lekowa: 
- Metformina +  lek inretynowy/PSM/inhibitor SGLT-2/pioglitazon 
- Metformina + 2 inne leki o różnych mechanizmach działania: 
PSM lub lek inkretynowy lub akarboza lub inhibitor SGLT-2 lub 
pioglitazon 

III Insulinoterapia prosta 
Metformina + insulina bazowa 

 
IV 

Insulinoterapia złożona 
Metformina + insulina w 2 dawkach (bazowa lub mieszanki) 
Metformina + intensywna insulinoterapia 

Tabela 9. Schemat farmakoterapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń PTD 2019. 

Lek: Metformina PSM IαG TZD Agoniści 

GLP-1 

Inhibitory 

DPP-IV 

Inhibitory 

SGLT-2 

 

Działanie 

- spowolnienie 
glukoneogenezy 
- poprawa 
insulinowrażliwości 

- poprawa 
wydzielania 
insuliny 

- hamowanie 
działania 
disacharydaz 
- hamowanie 
wchłaniania 
monosacharydów 

poprawa 
insulino-
wrażliwości 

zwiększenie 
wydzielania 
insuliny po 
posiłku 

wzrost wydz. 
insuliny po 
posiłku 

wzrost 
wydalania 
glukozy                
z moczem 

Narząd działania  

 

Wątroba, mięśnie 

 

 

Trzuska 

 

 

Jelito cienkie 

Wątroba, 

mięśnie, 

adipocyty 

Trzustka, 

mózg, 

przew. 

pokarmowy 

 

 

Trzustka 

Nerki: 

Kanalik I 

rzędu 

nefronu 

 

 

Zalety  

Niska cena, 

Plejotropowe 

działanie 

Niska cena, 

Dobre 

właściwości 

hipoglikemizu-

jące 

Brak przyrostu 

masy ciała 

Redukcja 

insulinoo-

porności 

Nieskie 

ryzyko 

hipog -

likemii 

Niskie ryzyko 

hipoglikemii 

Niskie ryzyko 

hipoglikemii 

 

 

Wady 

Dolegliwości ze 

strony przew. 

Pokarmowego 

Przyrost masy 

ciała, 

hipoglikemia 

Dolegliwości ze 

strony przew. 

pokarmowego 

Przyrost masy 

ciała, 

odwodnienie, 

wzrost ryzyka 

urazów 

mechanicznych 

Wysoka 

cena 

Wysoka cena,  Wysoka cena, 

zwiększone 

ryzyko 

wystąpienia 

ZUM 

Siła 
hipoglikemizująca 

Duża Duża Słaba Duża Duża Średnia Duża 

Ryzyko 
hipoglikemii 

0 Tak 0 0 0 0 0 

Cholesterol LDL Spadek 0 0 0 Spadek 0 0 

Cholesterol HDL Wzrost 0 0 Wzrost Wzrost Wzrost Wzrost 

Triglicerydy Spadek 0 0 Spadek Spadek 0 0 

Masa ciała Spadek/0 Wzrost 0 Wzrost Silny 
spadek 

0 Spadek 

Insulina w osoczu Spadek Wzrost 0 Spadek Wzrost Wzrost Spadek 

Przeciwwskazania Niewydolność 
narządów 

Niewydolność 
narządów 

Choroby 
gastryczne 

Niewydolność 
narządów, rak 
pęch. mocz. 

Neuropatia 
żołądkowo 
- jelitowa 

Niewydolność 
wątroby 

Niewydolność 
nerek 

Tabela 10. Charakterystyka poszczególnych grup leków przeciwcukrzycowych. 
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    Nieleczona cukrzyca prowadzi do nieodwracalnych powikłań, dotykających całego organizmu.  

Powikłania cukrzycy można podzielić na dwie główne grupy: 

1) Przewlekłe – mikroangiopatie i makroangiopatie 

2) Ostre – śpiączki 

Mikroangiopatie są powikłaniami spowodowanymi uszkodzeniami mikronaczyń. Do takich patologii 

prowadzi stan hiperglikemii, który jest toksyczny dla organizmu i powoduje uszkodzenia strukturalne 

naczyń, dlatego mówi się o glukotoksyczności. Do zmian o charakterze mikroangiopatycznym 

zaliczamy: 

1) Cukrzycową chorobę oczu (retinopatia cukrzycowa), której konsekwencją może być zaćma, 

jaskra krwotoczna, czy neuropatia w obrębie układu wzrokowego 

2) Cukrzycową chorobę nerek (nefropatia cukrzycowa), która może doprowadzić do skrajnej 

niewydolności nerek i konieczności dializ 

3) Neuropatia – uszkodzenie nerwów i co za tym idzie upośledzenie przewodzenia impulsów 

nerwowych. Konsekwencją tego może być min. przeczulica, kurcze mięśniowe, samoistne 

bóle itd. 

4) Zespół stopy cukrzycowej – najczęstsza przyczyna amputacji kończyn u chorych na cukrzycę. 

Dochodzi do powstawania ciężko gojących się ran, modzel, upośledzenia czucia i ukrwienia 

kończyny. 

5) Gastropareza cukrzycowa – patologia związana z motoryką przewodu pokarmowego. Jest 

spowodowana zmianami neuropatycznymi w obrębie nerwu błędnego oraz hormonalnymi             

w obrębie przewodu pokarmowego. Jest groźna ponieważ często doprowadza do stanów 

hipoglikemii o nie jasnej przyczynie. 

6) Dermatopatia cukrzycowa – zmniejszenie elastyczności skóry i jej nawilżenia. Zwiększona 

podatność na infekcje skórne. Zaburzenia w mikrokrążeniu skórnym. Pojawia się uczucie 

swędzenia i pieczenie, mogą powstawać otwarte rany na ciele. Zwykle przyjmuje postać 

czerwono-brunatnych grudek, które rozwijają się w czerwone plamy skórne. Najczęściej 

występujące skórne powikłanie cukrzycy. 

Makroangiopatie dotyczą patologicznych zmian w obrębie dużych naczyń krwionośnych. Patogeneza 

tego rodzaju powikłań jest taka sama jak zmian mikroangiopatycznych. Do powikłań 

mikroangiopatycznych zaliczamy: 

1) Chorobę niedokrwienną serca (cukrzyca = choroba niedokrwienna serca) 

2) Chorobę tętnic obwodowych 
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Rola pamięci metabolicznej w rozwoju powikłań cukrzycy 

    Ważnym, mało wspominanym w różnych opracowaniach, jest fenomen pamięci metabolicznej 

(ang. metabolic memory). Jest to zjawisko znane od połowy lat 80-tych ubiegłego stulecia. Definicja 

pamięci komórkowej na dzień dzisiejszy brzmi następująco: jest to stan przetrwania przez długi okres 

procesów patologicznych, związanych z hiperglikemią: nasileniem stresu oksydacyjnego, glikacji 

białek i lipidów ustrojowych. Dlaczego warto wiedzieć coś na temat pamięci metabolicznej ? Jest to 

szczególnie istotna wiedza dla osób, które cierpią na zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Często 

chorzy myślę, że w chwili rozpoznania cukrzycy typu 2 i cukrzycy typu 1, jak zaczną farmakoterapię, to 

ze stu procentową pewnością unikną powikłań tej choroby. Otóż niestety jest to nieprawda, 

spowodowana istnieniem pamięci metabolicznej. Pamięć metaboliczna może zostać zainicjowana już 

we wczesnych etapach rozwoju cukrzycy typu 2 i cukrzycy typu 1. Jej skutki mogą ujawnić się w 

późniejszym czasie, nawet pomimo wyrównania metabolicznego. Wszystko zaczyna się od stanu 

hiperglikemii, który nie boli i nie daje do czasu znaków swojego istnienia. Niestety zmiany które 

powoduje „potajemnie” w organizmie człowieka są często nieodwracalne i będą skutkowały 

pogorszeniem stanu zdrowia w przyszłości. Hiperglikemia indukuje nasilenie stresu oksydacyjnego – 

powstają w dużych stężeniach reaktywne formy tlenu (RFT), głównie anionu ponadtlenkowego. 

Nadmiar RFT bierze udział miedzy innymi w uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, co predysponuje 

do nasilenia rozwoju procesu miażdżycowego na skutek utlenienia lipidów i glukozy. Podwyższone 

stężenie glukozy we krwi indukuje również nieenzymatyczny proces glikacji białek i lipidów (w tym 

lipoprotein LDL, HDL, VLDL, IDL). Glikacja rozmaitych białek i lipidów również nasila proces 

miażdżycowy, ponieważ dochodzi do upośledzenia struktury rozmaitych białek receptorowych i 

enzymatycznych oraz lipoprotein. Powstają wówczas zaawansowane produkty glikacji (ang. advanced 

glycation end-products - AGE). AGEs posiadają swoiste receptory (ang. (ang. advanced glycation end-

products receptor  RAGE), których aktywacja przez nie ma bardzo poważne konsekwencje. Należy 

tutaj wymienić na pierwszym miejscu aktywacje jądrowego czynnika kappa B (ang. nuclear factor 

kappa B NFκB). Jest to czynnik, którego biologicznymi efektami działania jest min.: zwiększone 

wydzielanie: molekuł adhezyjnych (ICAM, VCAM), czynników wzrostu (TGF-β, IGF-1), cytokin 

prozapalnych (TNFα, IL-1) oraz reaktywnych form tlenu. Wszystkie wyżej wymienione związki 

przyczyniają się do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. Kolejnym szlakiem, który jest aktywowany 

przez zwiększone stężenie glukozy jest szlak poliolowy. Jest to boczny szlak przemian glukozy, 

którego aktywność zależy od aktywności enzymu reduktazy aldozowej. Enzym ten katalizuje 

przemianę glukozy w sorbitol. Sorbitol jest akumulowany. Należy wspomnieć, że sorbitol jest jeszcze 

silniejszym osmolitem (silniej przyciąga cząsteczki wody) niż sama glukoza. Skutkiem tej właściwości 

jest powstawanie rozmaitych obrzęków. Sorbitol głównie odkłada się w: siatkówce, soczewce, 
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nerwach obwodowych i kłębuszkach nerkowych. Są to kluczowe miejsca, które uszkodzone stanowią 

bardzo groźne powikłania cukrzycy, tj. retinopatię, neuropatie, cukrzycową chorobę nerek, 

mikroangiopatie, makroangiopatie itd. Innym mechanizmem indukcji działania reduktazy aldozowej 

jest zbytnia aktywacja kinazy białkowej C, wywołanej hiperglikemią. Obecnie już niestosowanym 

lekiem, który hamował aktywność reduktazy aldozowej był sorbinil. Zmniejszał syntezę sorbitolu i 

łagodził skutki aktywności szlaku poliolowego. Kolejnym zaburzeniem związanym z hiperglikemią jest 

zaburzony metabolizm proteoglikanów. Proteoglikany są wielkocząsteczkowymi substancjami 

zbudowanymi z rdzenia białkowego i łańcuchów glikozaminoglikanów. Przedstawicielami 

proteoglikanów są: siarczanu heparanu, siarczan chondroityny (chondroityna śliskość komórek 

chrzęstnych), siarczan keratanu I, II itp. Zaburzenie metabolizmu proteoglikanów w tym związku ma 

szerokie konsekwencje biochemiczne. Dochodzi do stwardnienia kłębuszków nerkowych, 

przyśpieszenie postępu zmian miażdżycowych (na siarczanie heparanu zakotwiczonym na śródbłonku 

jest przymocowana lipaza lipoproteinowa LPL, która jest kluczowym enzymem metabolizującym 

lipoproteiny), dodatkowo przy oznaczaniu po heparynowej aktywności LPL, otrzymuje się zakłamane 

wyniki. 

U podstaw ww. późnych powikłań narządowych cukrzycy leży między innymi nadciśnienie tętnicze, 

które często towarzyszy cukrzycy.  

Ostre powikłania cukrzycy to: 

1) Ketonową kwasica metaboliczną – spowodowana przez toksyczne działanie ciał ketonowych. 

Może doprowadzić do śpiączki ketonowej. 

2) Kwasica mleczanowa – spowodowana znacznym niedotlenieniem organizmu, bądź jego 

zatrucia. Ryzyko zgonu u pacjentów z kwasicą mleczanową to 50%.Kwasice mleczanową 

dzielimy na dwa podtypy: 

a) Typ A związany z niedotlenieniem organizmu. Nie jest typowy dla cukrzycy. 

b) Typ B związany z innymi patomechanizmami. Jest typowy dla cukrzycy. Może wystąpić po 

stosowaniu biguanidów, etanolu, metanolu, salicylanów.  

3) Stan hiperglikemiczno-hipermolarny – spowodowany hiperglikemią, która prowadzi do 

odwodnienia organizmu. Nieleczona prowadzi do śpiączki hiperosmolarnej. 
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Brak insuliny 

Zmniejszone zużytkowanie glukozy 

 Nasilenie lipolizy 

Nasiona glukoneogeneza 

                                                                                                                                   Ketogeneza 

 Hiperglikemia  

Glukozuria Kwasica Wymioty 

Diureza osmotyczna Odwodnienie komórek 

Odwodnienie Odwodnienie 

i dyselektrolemia               Śpiączka cukrzycowa                                                              i 

dyselektrolemia 

 Mechanizmy molekularne prowadzące do ostrych powikłań cukrzycy.  

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy 

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy spowodowane jest przede wszystkim przez dwa patologiczne stany:  

1) Hiperinsulinemie (w przypadku cukrzycy typu 2) – wzrost resorpcji jonów Na+ w nerkach 

2) Hiperglikemie (wspólną dla obu typów cukrzycy) – tworzenie późnych produktów glikacji 

Wzrost ciśnienia tętniczego leży u podstaw późnych powikłań cukrzycy. Patogeneza nadciśnienia 

tętniczego spowodowana nadmiarem insuliny w organizmie sprowadza się do aktywacji pewnych 

szlaków metabolicznych. Insulina poprzez połączenie ze swoim receptorem reguluje bardzo wiele 

procesów metabolicznych. W przypadku hiperinsulinemii dochodzi do nadmiernej aktywacji szlaku 

zależnego od MAPK (kinaza aktywowana mitogenami). Fizjologicznie insulina w zależności od 

aktualnego stanu organizmu, powoduje albo wazodylatację naczyń (rozkurcz), lub wazokonstrykcję 

(skurcz). W początkowej fazie cukrzycy typu 2 obserwuje się stan hiperinsulinemii (trzustka próbuje 

przełamać stan insulinooporności tkanek). W przebiegu tych patologicznych zmian, na ważności 

zyskuje bardziej szlak mataboliczny zależny od MAPK. Aktywacja MAPK zwiększa ekspresję endoteliny 

I (ET1). ET1 jest związkiem o najsilniejszym działaniu wazokonstrykcyjnym znanym obecnie                           

w medycynie, skutkiem jej działania jest skurcz mięśniówki (tkanka mięśniowa gładka), a co za tym 

idzie -  wazokonstrykcja naczyń krwionośnych. Dlaczego tak się dzieje, że w hiperinsulinemii to 

właśnie bardziej aktywowany jest szlak kończący się wazokonstrykcją ? Odpowiedź leży w otyłości, 

która prawie zawsze towarzyszy cukrzycy typu 2. W przebiegu otyłości organizm produkuje dużo 

większe ilości czynnika martwicy nowotworów – 1α (TNF-1α). Zwiększone stężenie tej cytokiny 

powoduje fosforylację pewnych białek, które są składowymi szlaku wazodylatacyjnego działania 

insuliny. Dosłownie rzecz ujmując – dochodzi do ich zablokowania, dlatego insulina nie może poprzez 
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nie regulować min. rozkurczu naczyń krwionośnych. Otyłość niesie za sobą jeszcze jeden bardzo 

negatywny skutek – nadmiar wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) uczestniczy w aktywacji ekspresji 

ET1, dzięki czemu dodatkowo wspomaga proces wazokonstrykcji. Kolejnym ogniwem, które                           

w przebiegu otyłości wspomaga patologiczne procesy jest leptyna, a dokładniej rzecz ujmując 

oporność tkanek na leptynę (spowodowana zwiększoną ekspresją fosfatazy białkowej – 1B PTP-1B). 

Leptyna w fizjologii bierze udział w aktywacji kinazy MAPK, wzmacniając korzystne działanie insuliny. 

Leptynooporność tkanek powoduje, że aktywacja MAPK jest mniejsza. Warto wspomnieć, że 

nadmierna ekspresja PTP-1B powoduje również insulinooporność poprzez zbyt szybkie przerwanie 

działania receptora insulinowego. Istnieje wiele składowych, których wspólne działanie prowadzi do 

wzrostu ciśnienia tętniczego. Kolejnym przykładem jest adiponektyna – hormon tkanki tłuszczowej. 

Jej zmniejszona ekspresja sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego. Układ renina-

angiotensyna-aldosteron jest głównym mechanizmem regulującym ciśnienie krwi. W otyłości 

zwiększa się jego aktywność objawiająca się skurczem naczyń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat działania układu RAA z uwzględnieniem regulacji ciśnienia tętniczego.  

Konsekwencja otyłości jest zwiększona synteza angiotensynogenu. Jest to spowodowane poprzez 

zwiększoną produkcję glikokortykosteroidów. Dodatkowym mechanizmem wspomagającym 

resorpcje sodu w kanaliku proksymalnym nefronu jest hiperinsulinemia. Insulina działając poprzez 

swoje swoiste receptory w nerkach powoduje zmniejszenie wydalania sodu z moczem. Im większe 

stężenie sodu w organizmie tym ciśnienie tętnicze wzrasta. W przebiegu cukrzycy obserwuje się 

znaczny wzrost receptorów ATI na angiotensyny II. Ma to istotny wpływ na pogorszenie funkcji wielu 

narządów: 
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ANGIOTENSYNA 1-8 (II) DZIAŁAJĄCA NA RECEPTOR ATI 

NERKI NADNERCZA OUN NACZYNIA KRWIONOŚNE SERCE 

Wzrost: 
- stęż. RFT 
- stęż. chemokin 
- ilości makrofagów 
- resorpcji Na

+
 

-Białkomoczu 
- Fibrotyzacji nerek 

- Wzrost 
stężenia 
aldosteronu 

- Wzrost stężenia 
AVP, SNS 

- wazokonstrykcja 
- wzrost stęż. ET I 
- przyśpieszenie progresji 
zmian miażdżycowych 
- wzrost stęż. PAI I 
 

- przerost 
kardiomiocytów 

                                                                                                                   CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 

Efekty biologiczne działania angiotensyny II na receptor ATI. 

Hiperglikemia również bierze duży udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego i jest istotnym 

czynnikiem ryzyka jego wystąpienia. Nadmiar glukozy, wynikający z braku lub patologii w działaniu 

insuliny, jest wysoce toksyczny dla tkanek organizmu. Glukotoksyczność prowadzi min. to zaburzeń          

w prawidłowym przepływie krwi. Hiperglikemia powoduje wzrost stężenia diacyloglicerolu (DAG)                    

w komórce. Ten z kolei odpowiada za aktywację kinazy białkowej C (PKC). Nadmierna aktywność PKC 

skutkuje wieloma patologiami. Dochodzi min. do: 

1) Spadku stężenia syntazy tlenku azotu (eNOS). Tlenek azotu (ang. EDRF) jest jednym za 

najbardziej istotnych związków wazodylatacyjnych 

2) Zwiększenie syntezy ET-1 

3) Wzrostu fibrynolizy, co może doprowadzić do zamknięcia naczynia krwionośnego 

4) Wzrost syntezy wolnych rodników (ROS), które powodują ekspresję TNF-1α, ET-1 

TNF-1α w nadmiarze nasila procesy zapalne, które leżą u podstaw miażdżycy, która jest czynnikiem 

rozwoju nadciśnienia tętniczego. Wolne rodniki z kolei powodują podwyższenie syntezy 

tromboksanu-A2 (TX-A2) co prowadzi do aktywacji trombocytów.  

Hiperglikemia skutkuje również powstawaniem produktów późnej glikacji (AGE). AGE są bardzo 

aterogennymi cząsteczkami, które w wybitny sposób zwiększają aktywność procesów 

miażdżycowych. Zmiany prowadzą do upośledzenia funkcji narządów i w konsekwencji ich powikłań. 

Również ważne jest to, że glukoza jest tzw. silnym osmolitem. Im więcej glukozy w naczyniach tym 

więcej wody. Skutek: zwiększenie ciśnienia krwi i powstawanie mikrotętniaczków. 

Diagnostyka laboratoryjna w diabetologii: 

Aby określić typ zaburzenia związany z gospodarką węglowodanową należy wykorzystać następujące 

techniki laboratoryjne: 
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1) Pomiar stężenia glukozy we krwi 

2) Pomiar glukozy w moczu – test na obecność glukozurii              Wykrywanie zaburzeń 

3) Doustny test obciążenia glukozą (OGTT) 

4) Diagnostyka w kierunku insulinooporności 

5) Dobowy profil glikemii 

6) Oznaczenie stężenia glikowanych białek we krwi (AGE): 

a) Oznaczenie stężenia fruktozaminy                                                  Monitorowanie efektów  

b) Oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1C                      leczenia zaburzeń 
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