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Definicja hiperglikemii porannej

Hiperglikemia poranna to wzrost glikemii rano, po obu-
dzeniu, do wartości przekraczającej górną granicę zale-
canego zakresu normy – 70-99 mg/dl (3,9-5,5 mmol/l). 
Niewielkiemu wzrostowi stężenia glukozy na czczo nie 
towarzyszą zwykle żadne lub tylko niewielkie objawy 
kliniczne. Dopiero gdy stężenie glukozy wynosi powyżej 
250 mg/dl (13,9 mmol/l), mogą pojawić się objawy kli-
niczne, takie jak: bóle głowy, nudności i wymioty. Poran-
ną hiperglikemię stanowi problem zarówno dla chorych 
na cukrzycę typu 1 jak i chorych na cukrzycę typu 2. 
Badania Monniera wykazały, że połowa osób z cukrzycą 
typu 2 od momentu rozpoznania ma poranną hipergli-
kemię(1).

Przyczyny porannej hiperglikemii

Wśród przyczyn porannej hiperglikemii wymienić nale-
ży: zjawisko brzasku, zjawisko Somogyi, spożycie nad-
miernego posiłku wieczornego czy niewłaściwe podawa-
nie insuliny.

Patogeneza hiperglikemii na czczo

Zaburzenia przemiany glukozy i zwiększenie syntezy 
glukozy w wątrobie przyczyniają się do zwiększenia gli-
kemii na czczo u chorych na cukrzycę typu 2. Zmniej-
szona zdolność do magazynowania lub utleniania gluko-
zy w mięśniach z powodu obniżonej aktywności insuliny 
prowadzi do zmniejszenia wskaźnika klirensu metabo-
licznego glukozy, w wyniku czego zwiększona jej ilość 
ulega przemianie do mleczanu. Mleczan powraca na-
stępnie do wątroby, w której jest metabolizowany z po-
wrotem do glukozy (cykl Coriego). Wczesne zwiększenie 
glikemii na czczo które następnie przechodzi w cukrzycy 
typu 2, jest często wynikiem przemian w cyklu Coriego 
następujących po posiłku spożytym wieczorem po-
przedniego dnia. Upośledzone działanie insuliny powo-
duje również zwiększony napływ substratów – glicerolu 
i wolnych kwasów tłuszczowych – do wątroby, co pro-
wadzi do nasilonej glukoneogenezy. Nieprawidłowe wy-
dzielanie glukagonu indukuje dalszą produkcję glukozy 
poprzez pobudzanie glikogenolizy (uwalniania glukozy 
z glikogenu, zmagazynowanej postaci glukozy) i gluko-

neogenezy (syntezy glukozy). Jak wynika z powyższego, 
na poziomie wątroby upośledzenie przemian glukozy za-
chodzących przy udziale insuliny i nadmierna produkcja 
glukozy w wyniku działania glukagonu powodują łącznie 
hiperglikemią poranną w przebiegu cukrzycy typu 2. 

Czy hiperglikemia poranna to problem kliniczny? 
Jakie są jej konsekwencje kliniczne?

Hiperglikemia na czczo wpływa na pogorszenie kontroli 
glikemii dobowej poprzez wzrost wątrobowej produkcji 
glukozy. Wątrobowa produkcja glukozy – podstawa kon-
troli wątrobowej przemiany glukozy (jej zużycia i odkła-
dania), jest istotna przy efektywnej terapii hiperglikemii 
porannej. Normalizacja hiperglikemii porannej: zmniej-
sza glukotoksyczność i insulinooporność, wpływa na sta-
bilizację glikemii w ciągu dnia, zmniejsza ryzyko rozwoju 
powikłań(2).
W cukrzycy typu 2, hiperglikemia poranna jest znaczą-
cym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
porównywalnym do HbA1c

(3). W 2010 r ukazała się me-
taanaliza ze 102 prospektywnych badań która wyka-
zała, że obecność samej tylko hiperglikemii porannej 
zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej (nawet 
dwukrotnie), u chorych na cukrzycę typu 2 porównaniu 
do chorych z cukrzycą i prawidłową glikemią na czczo.

Hiperglikemia poranna jest głównym 
czynnikiem wpływającym na dobowe 
niewyrównanie glikemii(4). 

Wpływ hiperglikemii porannej na poziom HbA1c i wyrów-
nanie cukrzycy nasila się i wzrasta stopniowo wraz z po-
gorszaniem kontroli cukrzycy. Przy wartościach hemo-
globiny glikowanej powyżej 8,5 % wpływ hiperglikemii 
porannej na wyrównanie cukrzycy jest wysoki i przekra-
cza 50%. Przy wartościach HbA1c 7,2-8,5% wpływ hiper-
glikemii porannej zrównuje się z wpływem hiperglikemii 
poposiłkowej na ogólne wyrównanie cukrzycy. Im lepsze 
wyrównanie cukrzycy (od poziomu HbA1c < 7,2%) tym 
wpływ poposiłkowej hiperglikemii na niewyrównanie jest 
nieco większy.
Nie tylko poziom HbA1c różnicuje wpływ poszczególnych 
rodzajów glikemii (poranna, poposiłkowa) na wyrówna-
nie cukrzycy. Wykazano, że u osób z dłużej trwającą 



cukrzycą typu 2 znaczenie hiperglikemii porannej w jej 
wyrównaniu jest istotnie większe(5). U chorych z nie-
wyrównana cukrzycą ze stosunkowo niskim poziomem 
HbA1c między 7-8 %, ale z cukrzycą trwającą > 8 lat 
trudno uzyskać poprawę profilu dobowego glikemii bez 
obniżenia / normalizacji hiperglikemii porannej.
Hiperglikemia poranna pogarsza kontrolę HbA1c. Śred-
ni wzrost HbA1c wynosił około 0,4% u osób z objawem 
brzasku vs. osoby bez objawu. Pragnę dodać, że HbA1c 
niższa o 1.0% prowadzi do zmniejszenia częstości powi-
kłań o charakterze: makroangiopatii o 40% i mikroan-
giopatii o 37%(4).

Leczenie hiperglikemii porannej

Lekiem, który potencjalnie najlepiej wpływa na obni-
żenie porannej hiperglikemii, jest metformina. Wszyst-
kie dotychczasowe badania wykazały, że zmniejsza 
ona glukoneogenezę i glikogenolizę, a wtórnie do tego 
zmniejsza stężenie glukozy, bez zwiększenia stężenia 
insuliny. Takie działanie jest szczególnie korzystne gdy 
stężenia insuliny nadal są wysokie oraz gdy produkcja 
endogennej insuliny stopniowo staje się coraz mniejsza. 
Jest korzystna także wtedy, gdy niezbędne jest stoso-
wanie insuliny do wyrównania glikemii – zmniejsza bo-
wiem zapotrzebowanie na insulinę.
Efekt terapeutyczny metforminy jest wprost propor-
cjonalnie zależny od dawki – im większa dawka tym 
lepszy efekt w odniesieniu do redukcji HbA1c. Dla daw-
ki metforminy 2000 mg/dobę efekt w postaci redukcji 
HbA1c jest statystycznie znacząco większy niż dla dawki  
1000 mg/dobę (p=0,021). Jednak zależność efektu 
od dawki metforminy osiąga swoje plateau pomiędzy 
2000 a 2500 mg/dobę. Dalsze zwiększanie dawki nie 
zwiększa efektu terapeutycznego ani w odniesieniu do 
HbA1c ani do stężenia glukozy we krwi(6). Zwiększenie 
dawki metforminy powyżej 1000 mg/dobę nie wiąże się 
ze zwiększeniem liczby działań niepożądanych(7).
Aby uzyskać maksymalny efekt metforminy w redukcji 
hiperglikemii porannej powinna być ona podawana w go-
dzinach wieczornych, nie porannych, ponieważ silnie ha-
muje nocną glukoneogenezę w wątrobie, tym samym 
hamując wzrost glikemii w godzinach porannych.
Pragnę dodać, że w godzinach porannych stężenie  

Glucophage®XR stosowanego 2000 mg/dobę jest 2 razy 
większe niż formy standardowej. Korzystne w tej sytu-
acji jest podawanie Glucophage®XR o 22:00. Zapewnia 
największe stężenie leku wtedy, gdy jest najbardziej po-
trzebny(8).
Metforminę standardową stosuje się 2-3 razy na dobę 
(w czasie lub po posiłku) nie z uwagi na jej zdolność 
redukcji hiperglikemii poposiłkowej, ale z uwagi na jej 
krótki czas działania.
Nieregularne stosowanie leków jest przyczyną braku 
skuteczności leczenia. Jednym z kluczowych powodów 
niewystarczającej kontroli cukrzycy jest nieregularność 
zażywania leków przez pacjentów. Wykazano, że przy 
dawkowaniu 1 raz na dobę ok. 80-90% chorych przyj-
mowało regularnie lek. Przy dawkowaniu 3x na dobę 
– tylko ok. 38% pacjentów pamiętało o zażyciu leku.
Stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich jest klu-
czowe dla skutecznej kontroli cukrzycy, dlatego warto 
sięgać po preparaty o przedłużonym uwalnianiu dawko-
wane tylko raz na dobę(9).
Biorąc pod uwagę takie parametry jak skuteczność kon-
troli hiperglikemii porannej oraz spodziewaną redukcję 
hemoglobiny glikowanej wybór metforminy, w tym met-
forminy o przedłużonym działaniu (Glucophage®XR) (spo-
śród wszystkich leków p-cukrzycowych) nasuwa się sam.
Według wytycznych PTD nie ma leczenia cukrzycy typu 
2 bez metforminy niezależnie od tego na jakim etapie 
rozwoju jest cukrzyca. Metformina, zwiększając insuli-
nowrażliwość zmniejsza zapotrzebowanie na egzogenną 
insulinę i inne leki p-cukrzycowe. Brak efektu po metfor-
minie może wynikać z kilku przyczyn:
• stosowanie zbyt małej dawki metforminy

– zgodnie z wytycznymi PTD należy dążyć do dawki
optymalnej, która wynosi 1500-2000 mg/dobę

• doszło do progresji cukrzycy tzn. wydzielanie
endogennej insuliny jest już wyraźnie obniżone
i potrzebne jest dołączenie leków bezpośrednio
lub pośrednio pobudzających wydzielanie insuliny,
a w następnej kolejności już samej insuliny.

Pozostałe leki przeciwcukrzycowe z wyjątkiem insuliny 
wpływają głównie na obniżenie hiperglikemi poposiłko-
wych.



Podsumowanie

• 50% pacjentów od momentu rozpoznania
cukrzycy typu 2 ma poranną hiperglikemię.

• Poranna hiperglikemia, niezależnie od
przyczyny pogarsza wyrównanie cukrzycy.

• Do wyrównania porannej hiperglikemii
niezbędne jest zahamowanie porannej
produkcji glukozy.

• Z leków doustnych na obniżenie porannej
hiperglikemii potencjalnie najkorzystniej
wpływa Glucophage®XR podawany w jednej
dawce przed snem:
– hamuje glukoneogenezę,
– nie powoduje hipoglikemii w nocy,
– w godzinach porannych uzyskuje 2 razy

większe stężenie niż postać standardowa,
– jest podawany raz na dobę,
– w dawce 2 tabl. 1000 mg uzyskuje

największy efekt terapeutyczny.
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