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14 listopada – Światowy dzień walki z CukrzyCą

EPIDEMIA XXI WIEKU
Na początku Nie daje wyraźNych objawów, dlatego 26% chorych Na cukrzycę w polsce w ogóle Nie wie, że choruje. 
to Niemal milioN osób! wNiosek: cukier we krwi warto regularNie sprawdzać. szacuje się, że obecNie Na świecie  
415 milioNów dorosłych ma cukrzycę.

Wśród chorujących w Pol-
sce aż 56% to kobiety – 

jako że dłużej żyją, a zdecydowa-
na większość pacjentów chorych 
na cukrzycę to osoby powyżej 
60. roku życia. U kobiet cukrzy-
ca powoduje o 50% większe ry-
zyko chorób sercowo-naczynio-
wych niż u mężczyzn. Dzieje się 
tak m.in. dlatego, że ich naczynia 
krwionośne są bardziej podatne 
na uszkodzenia będące powikła-
niem cukrzycy. Co gorsza, wiele 
kobiet dowiaduje się, że ma cu-
krzycę dopiero po przebytym za-
wale serca. Także w przypadku 
udaru przebiega on u kobiet cię-
żej i powoduje większy deficyt 
neurologiczny.
W Polsce na cukrzycę cierpi 
blisko 3 mln osób, a ponad 5 
mln ma stany przedcukrzyco-
we. Spośród 3 mln chorujących, 
85-90% ma cukrzycę typu 2, 
która w dużej mierze rozwija 
się wskutek niezdrowego stylu 
życia.

CO TO JEST CUKRZYCA?
Do cukrzycy dochodzi wtedy, 
gdy nastąpi defekt wydzielania 
lub działania insuliny, prowa-
dzący do nadmiernego stężenia 
glukozy we krwi (hiperglikemii, 
czyli przecukrzenia). Objawy 
hiperglikemii to m.in. kwaśny 
oddech, wzmożone pragnienie, 
częste oddawanie moczu, zmę-
czenie, sucha skóra. W przypad-
ku cukrzycy typu 2 nie są one 
na początku znaczące i chory 
może ich nie odczuwać wcale 
albo odczuwać słabo. Dlatego 
tak ważne jest regularne wyko-
nywanie badań przesiewowych.

Główne typy
•	Cukrzyca	typu	1	–	najczęściej	

rozpoznawana jest jeszcze 
w dzieciństwie i wieku do-
rastania. Powodowana jest 
zniszczeniem komórek beta 
trzustki, odpowiedzialnych 
za produkcję i wydzielanie in-
suliny. To tzw. cukrzyca insu-
linozależna, gdyż ostatecznie 
prowadzi do całkowitego nie-
doboru insuliny i konieczne 
jest jej podawanie do końca 
życia.

•	Cukrzyca	typu	2	–	występująca	
najczęściej postać tej choroby, 
stanowi 85-90% wszystkich 
przypadków. To tzw. cukrzyca 
insulinoniezależna. Przyczy-
ną podwyższonego poziomu 
glukozy we krwi jest niepra-
widłowe działanie insuliny 
w organizmie. Zazwyczaj wią-
że się z rosnącą insulinoopor-

leczona cukrzyca w ciąży sta-
nowi bezpośrednie zagrożenie 
dla matki i dziecka. W więk-
szości przypadków objawy tej 
cukrzycy samoistnie ustępują 
po porodzie.

•	Inne	 typy	cukrzycy	o	niezna-
nej etiologii – do tej grupy 
zaliczamy cukrzyce występu-
jące w przebiegu innych scho-
rzeń organizmu, na przykład 
w przebiegu leczenia steryda-
mi, wywołane infekcją wiru-
sową lub w przebiegu chorób 
genetycznych.

Objawy cukrzycy typu 1 (insu-
linozależnej)
•	duże	pragnienie	i	częste	odda-

wanie moczu
•	spory	apetyt	i	utrata	wagi
•	ogólne	osłabienie,	senność
•	zamazane	 lub	 podwójne	 wi-

dzenie

nością, czyli zmniejszeniem 
wrażliwości tkanek na insuli-
nę i względnym niedoborem 
insuliny. Trzustka produkuje 
coraz więcej insuliny, ale z po-
wodu insulinooporności jest 
jej za mało, aż w pewnym mo-
mencie dochodzi do „wyczer-
pania się” możliwości trzustki. 
Ten rodzaj cukrzycy występu-
je najczęściej po 40. roku ży-
cia, jednak w ostatnich latach 
zaczyna dotykać osoby coraz 
młodsze.

•	Cukrzyca	 ciężarnych	 –	 tak	
nazywane są zaburzenia 
przemiany węglowodanów, 
do których dochodzi u kobie-
ty po raz pierwszy w czasie 
ciąży. U ok. 2,3% ciężarnych 
występuje nietolerancja wę-
glowodanów na skutek zmian 
hormonalnych w ciąży. Nie-
rozpoznana w porę lub źle 

Ważne: leczenie cukrzycy  
to nie tylko normoWanie  
poziomu cukru We krWi,  

ale i zapobieganie poWikłaniom,  
groźnym dla zdroWia i życia
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Objawy cukrzycy typu 2 (insu-
linoniezależnej)
•	duże	pragnienie	i	częste	odda-

wanie moczu (choć nie tak na-
silone,	jak	w	cukrzycy	typu	1)

•	chudnięcie,	 mimo	 normalne-
go apetytu i diety

•	nieostre	widzenie
•	drażliwość,	apatia
•	zmęczenie	i	senność
•	łatwe	 powstawanie	 siniaków	

i wolniejsze gojenie się ran
•	nawracające	 zapalenia	 skóry,	

zapalenia dziąseł lub zapalenia 
pęcherza moczowego

•	sucha	swędząca	skóra
•	mrowienie	 lub	 przejściowa	

utrata czucia w stopach
•	u	mężczyzn	zaburzenia	erekcji
•	u	kobiet	przewlekłe	zapalenia	

pochwy

ROZPOZNANIE
Do rozpoznania cukrzycy 
upoważnia występowanie ob-
jawów hiperglikemii w skoja-
rzeniu z glikemią przygodną 
(która nie występuje w godzi-
nach porannych i na czczo) 
nie mniejszą niż 200 mg/dl 
(11,1	mmol/l)	 lub	stwierdzona	
dwukrotnie glikemia na czczo 
przynajmniej	 126	 mg/dl	 (7	
mmol/l) lub glikemia w dru-
giej godzinie testu obciążenia 
glukozą. minimum 200 mg/dl 
(11,1	mmol/l).	 Jednak	 cukrzy-
ca to nie tylko stale podwyż-
szony poziom glukozy we krwi, 

ale zespół chorób. Gdy poziom 
cukru jest przez dłuższy czas 
za wysoki, może doprowadzić 
do niewydolności nerek, utraty 
wzroku, pogorszenia krążenia 
mózgowego, wieńcowego, za-
wału mięśnia sercowego, uda-
ru mózgu, a także neuropatii 
cukrzycowej, która prowadzi 
do zespołu stopy cukrzycowej 
i	 amputacji	 kończyny.	 Jak	wy-
kazują badania, długość ży-
cia pacjentów z cukrzycą jest 
średnio o 6 lat krótsza od ludzi 
zdrowych, a jeśli chory miał 
jakieś powikłania sercowo-na-
czyniowe,	 może	 żyć	 nawet	 12	
lat krócej.
Cukrzyca nie boli, ale powi-
kłania – tak
Od	1991	r.,	czyli	od	27	lat,	14	li-
stopada obchodzony jest Świa-
towy Dzień Walki z Cukrzycą. 
Dlaczego	14	listopada?	To	dzień	
urodzin odkrywcy insuliny, 
Fredericka	 Bantinga.	 W	 1922	
r. Banting i jego asystent Char-
les Best odkryli, że ów hormon 
(insulina wyizolowana ze zwie-
rzęcych trzustek) może leczyć 
cukrzycę. Za to odkrycie uczo-
ny otrzymał Nagrodę Nobla. 
14	 listopada	 to	 dobra	 okazja,	
żeby zadbać o siebie i bliskich. 
Badanie w kierunku cukrzycy 
należy przeprowadzać raz na 3 
lata u każdej osoby powyżej 45. 
roku	życia.	Jeśli	jednak	zaliczasz	
się do osób

W cukrzycy kapitalne znaczenie mają dieta i tryb życia. Wybór jest prosty: albo zbilansoWane jedzenie,  
albo glukometry, paski, zastrzyki, badanie poziomu glukozy We krWi

•	z	 nadwagą	 lub	 otyłością	 BMI	
≥25 kg/m2

•	i/lub	 z	 obwodem	 w	 talii	 >80	
cm	 (kobiety)	 i	 >94	 cm	 (męż-
czyźni)

•	z	cukrzycą	występującą	w	ro-
dzinie (rodzice bądź rodzeń-
stwo)

•	mało	aktywnych	fizycznie
•	z	 grupy	 środowiskowej	 czę-

ściej narażonej na cukrzycę
•	u	 których	w	 poprzednim	 ba-

daniu stwierdzono stan przed-
cukrzycowy

•	z	przebytą	cukrzycą	ciążową
•	które	urodziły	dziecko	o	masie	
ciała	>4	kg

•	z	 nadciśnieniem	 tętniczym	
≥140/90	mm	Hg;

•	z	 hiperlipidemią:	 stężenie	
cholesterolu	 frakcji	HDL	<40	
mg/dl	(<1,0	mmol/l)	i/lub	tri-
glicerydów	 >150	mg/dl	 (>1,7	
mmol/l)

•	z	 zespołem	 policystycznych	
jajników

•	z	chorobą	układu	sercowo-na-
czyniowego

badanie cukru wykonuj 
co roku. W leczeniu cukrzycy 
typu 2 nie można się skupiać 
tylko na utrzymywaniu odpo-
wiedniego poziomu glukozy 
we krwi, lecz także na zapo-
bieganiu groźnym powikła-
niom. Czynniki zależne od nas 
– tryb życia – mają w tej cho-
robie	kapitalne	znaczenie.	Le-
czenie cukrzycy to nie tylko 
normowanie poziomu cukru 
we krwi, ale i zapobieganie 
powikłaniom. W cukrzycy 
typu	 1	 podstawą	 leczenia	 jest	
insulina – stosuje się insuli-
nę ludzką o pośrednim czasie 
działania albo analogi insuliny 
długo działające. W utrzyma-
niu właściwej glikemii podsta-
wą jest samokontrola pacjenta 
– wielokrotne mierzenie po-
ziomu cukru we krwi, regu-
larne przyjmowanie insuliny, 

ZBADAJ POZIOMU CUKRU WE KRWI
W ramach akcji profilaktycznej Centrum 
Medyczne	MEDEA	w	Mazańcowicach	 bę-
dzie	 14	 listopada	 2018	badać	 cukier	 i	 pro-
wadzić kampanię informacyjną na temat 
cukrzycy (każdy pacjent otrzyma odpo-
wiednie materiały). Tylko tego dnia za bada-
nie	samej	glukozy	zapłacimy	1	zł,	natomiast	
za przeprowadzenie diagnostyki cukrzycy 
50% mniej w stosunku do cennika. Zachęcamy do udziału w akcji.

ZADZWOń, ZAPYTAJ, UMóW SIę!
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MEDEA Centrum Medyczne
Mazańcowice	1045	k.	Bielska-Białej 

tel.	531	550	105 
www.medea-mazancowice.pl 

kontakt@medea-mazancowice.pl

 Centrum	Medyczne	Medea

Centrum	Medyczne	MEDEA	 w	Mazańcowicach	 koło	 Bielska-
-Białej	 powstało	 w	 marcu	 2016.	 Właścicielami	 są	 dr	 n.	 med.	
Magdalena Firlej-Pruś, specjalista chorób wewnętrznych, i lek. 
med. Grzegorz Pruś, specjalista neurochirurg.

odpowiednia dawka ruchu 
i zdrowa, zrównoważona die-
ta.	 Leczenie	 cukrzycy	 typu	 2	
powinno przebiegać wielo-
torowo, przy czym ogromne 
znaczenie mają edukacja pa-
cjenta i jego zaangażowanie 
w proces leczenia.
Nowoczesne leczenie cukrzycy 
polega nie tylko na utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu glu-
kozy we krwi, ale także na za-
pobieganiu powikłaniom ser-
cowo-naczyniowym.

Zapobieganie rozwojowi cho-
roby i przeciwdziałanie jej po-
wikłaniom
•	odpowiednia	dieta
•	zdrowy	 styl	 życia	 (niepalenie	

tytoniu)
•	regularna	aktywność	fizyczna
•	kontrola	 stężenia	 glukozy	

we krwi
•	przyjmowanie	leków
•	dbanie	o	zęby
•	codzienna	kontrola	stóp
Jeśli	 rany,	 owrzodzenia	 czy	
obrzęki nie ustępują, trzeba 
koniecznie pójść do lekarza. 
To może być objaw stopy cu-
krzycowej.
Niestety, cukrzyca idzie w parze 
z otyłością. Duży wzrost za-
chorowań na cukrzycę typu 2 
w dużej mierze wiąże się z tym, 
że jemy ponad miarę i za mało 
się ruszamy, dlatego przybiera-
my	na	wadze.	Aż	60%	chorych	
na cukrzycę ma nadwagę lub 
otyłość. Wśród osób otyłych 
20% ma cukrzycę.

Centrum Medyczne MEDEA 
oferuje kompleksową, interdy-
scyplinarną opiekę nad chory-
mi z cukrzycą:
•	porady	z	zakresu	diabetologii
•	porady	 z	 zakresu	 dietety-

ki z doborem odpowiedniej 
diety zarówno dla osób z już 
rozpoznaną cukrzycą, jak i dla 
osób, które chcą uchronić się 
przed jej rozwojem

•	porady	 z	 zakresu	 chirurgii	
i chirurgii naczyniowej (lecze-
nie powikłań naczyniowych 
i stopy cukrzycowej)

•	porady	 z	 zakresu	 neurologii	
(leczenie polineuropatii)

•	porady	 z	 zakresu	 kardiologii	
(leczenie powikłań sercowo-
-naczyniowych)

•	porady	z	zakresu	urologii
•	porady	z	zakresu	ginekologii

WyeliminoWanie cukru z diety może być korzystne, ponieWaż hiperglikemia jest szkodliWa i negatyWnie WpłyWa na układ krążenia

1. częste oddaWanie  
moczu

5. przybieranie 
na Wadze

2. nieWyjaśnione  
zmiany Wagi

6. poWolne  
gojenie

3. brak energii

7. uczucie 
senności

4. zWiększone 
pragnienie

8. zamazany 
obraz
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jak rozpoznać  
cukrzycę?
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