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Na przełomie ostatnich lat obserwuje się wzrost za-
chorowań na cukrzycę typu 2, która niemal w po-
łowie przypadków rozwija się bezobjawowo. Stąd 
istotne znaczenie ma prowadzenie badań przesie-
wowych w kierunku zaburzeń węglowodanowych 
oraz – z chwilą rozpoznania już stanu przedcukrzy-
cowego – wdrożenie intensywnych działań mają-
cych na celu opóźnienie rozwoju cukrzycy. Badanie 
w kierunku cukrzycy należy przeprowadzać raz na 
3 lata u każdej osoby powyżej 45 roku życia oraz 
niezależnie od wieku, gdy występują czynniki ryzy-
ka rozwoju zaburzeń węglowodanowych (tabela 1).

Po to, by potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej należy wykonać badania 
laboratoryjne. Pierwszym podstawowym badaniem 
jest oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żyl-
nej na czczo w warunkach laboratoryjnych. Jeże-
li stężenie glukozy wynosi co najmniej 126 mg/dl 
należy podejrzewać cukrzycę. Aby potwierdzić jej 
rozpoznanie należy wykonać drugie oznaczenie glu-
kozy, które – jeśli ponownie wyniesie co najmniej 
126 mg/dl, wystarczy do rozpoznania cukrzycy. 

Istnieje jednak bardzo duża grupa chorych, u któ-
rych stężenie glukozy na czczo mieści się w zakresie 
100‑125 mg/dl. Niestety nierzadko chory słyszy od 
lekarza weryfikującego wyniki badań, że jest to tylko 
stan przedcukrzycowy i nie trzeba się tym martwić. 
Należy podkreślić, że stężenie glukozy w zakresie 
100‑125 mg/dl jest bezwzględnym wskazaniem do 
przeprowadzenia testu tolerancji glukozy. Zdarza 
się bowiem dość często, że dopiero wyniki stęże-
nia glukozy w 2. godzinie testu obciążenia glukozą 
(≥ 200 mg/dl) wskazują na obecność cukrzycy. Jeśli 
stężenie glukozy w 2. godzinie testu jest niższe niż 

200 mg/dl rozpoznajemy bądź nieprawidłową glike-
mię na czczo, bądź nieprawidłową tolerancję gluko-
zy (rycina 1). Oba stany mogą również występować 
jednocześnie i wiążą się z największym ryzykiem 
rozwoju cukrzycy.

W przypadku rozpoznania stanu przedcukrzycowe-
go, najważniejsza jest informacja jaką przekażemy 
choremu. Co prawda nie należy pacjenta straszyć, 
ale chory powinien usłyszeć, że jest o krok przed 

Tabela 1. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy

• nadwaga lub otyłość 

• poprzednio rozpoznany stan przedcukrzycowy• mała aktywność fizyczna

• zespół policystycznych jajników

• wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy 

• przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie dziecka o masie ciała > 4 kg 

• grupa etniczna lub środowiskowa częściej narażona na cukrzycę 

• choroba sercowo‑naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia  
(stężenie cholesterolu frakcji HDL < 40 mg/dl i/lub triglicerydów 150 mg/dl) 



rozpoznaniem cukrzycy a stan przedcukrzycowy, 
podobnie jak cukrzyca, zwiększa ryzyko sercowo-
‑naczyniowe. Warto również zwrócić choremu uwa-
gę na fakt, że powikłania makro‑ i mikronaczynio-
we mogą pojawić się na wczesnym etapie zaburzeń 
węglowodanowych. Stąd istotne znaczenie będzie 
miało wczesne wdrożenie działań mających na celu 
nie tylko zapobieganie wystąpieniu cukrzycy, ale 
też działań mających na celu zmniejszenie ryzyka 
sercowo‑naczyniowego. Innymi słowy, stan przed-
cukrzycowy to ostatni moment na powstrzymanie 
progresji choroby. 

Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym powinni 
w pierwszej kolejności otrzymać zalecenia na temat 
zdrowego stylu życia. W drugiej kolejności należy 
rozważyć dołączenie do terapii metforminy. Lecze-
nie bahawioralne, zwłaszcza u pacjentów z nadwa-
gą lub otyłością, ma na celu redukcję masy ciała 
o co najmniej 7% w stosunku do wyjściowej masy 
ciała. Odpowiednia dieta w skojarzeniu z dopaso-
wanym do możliwości chorego wysiłkiem fizycznym 
może bowiem zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy 
o blisko 60%. Potwierdziły to wyniki badania DPP 
(Diabetes Prevention Programme), w którym u cho-
rych ze stanem przedcukrzycowym i współistnieją-
cą otyłością interwencja behawioralna pozwoliła już 
po 3 latach zmniejszyć ryzyko zachorowania na cu-
krzycę o 58%. W tym samym badaniu potwierdzono 
również korzystne właściwości metforminy, leczenie 
którą skutkowało zmniejszeniem ryzyka zachoro-
wania na cukrzycę o 30%. 

Przy planowaniu diety należy uwzględnić nie tylko 
wiek pacjenta i poziom aktywności fizycznej ale 
przede wszystkim indywidualne preferencje żywie-
niowe – trudno bowiem u osób starszych radykal-
nie z dnia na dzień zmienić nawyki żywieniowe. Re-
dukcję masy ciała można osiągnąć stosując diety 
o zmniejszonej wartości kalorycznej (dzienny defi-
cyt kaloryczny, wynoszący 500‑750 kcal uważa się 
za bezpieczny) i różnych proporcjach makroskładni-
ków (białka, tłuszcze, węglowodany). Nie zaleca się 
jednak długotrwałego stosowania diet o znacznie 
obniżonej podaży węglowodanów oraz głodówek. 
Ważne jest by poza kontrolą ilości i rodzaju spo-

żywanych produktów zadbać o regularność spoży-
wanych posiłków. Chory w zależności od preferencji 
może stosować różnego rodzaju dietę np. śródziem-
nomorską, DASH czy diety roślinne. 

Udział węglowodanów w diecie powinien wynosić 
około 45% całkowitej ilości energii; jeśli węglo-
wodany pochodzą z produktów o niskim IG (< 55) 
i dużym udziale błonnika, ich udział w ogólnej kalo-
ryczności diety może być większy (nawet do 60%). 
Zaleca się ograniczenie w diecie cukrów prostych 
jak słodycze, miód, dżemy, owoce, soki i napoje 

owocowe. Należy dążyć do zwiększenia spożycia 
błonnika pokarmowego przez włączenie co najmniej 
2 porcji pełnoziarnistych produktów zbożowych 
oraz 3‑4 porcji warzyw bogatych w błonnik. Udział 
tłuszczu w diecie powinien być taki jak w populacji 
ogólnej i może wahać się od 25% do 40% warto-
ści energetycznej diety – jakość tłuszczu w diecie 
jest ważniejsza niż jego ilość ogółem. Ilość białka 
powinna wynosić 15‑20% dobowego zapotrzebo-
wania energetycznego. Warto również uświadomić 
choremu, że proponowana dieta jest dietą zdrowe-
go żywienia i ma na celu nie tylko wyeliminowanie 
dotychczasowych błędów żywieniowych ale trwałą 
zmianę podejścia do żywienia. 

Poza dietą zaleca się również regularny (co najmniej 
co 2‑3 dni) wysiłek fizyczny (minimum 150 minut 
w tygodniu). I tu podobnie jak w rekomendacjach 
dietetycznych – należy indywidualizować rodzaj 
i intensywność podejmowanej aktywności fizycz-
nej. Optymalną formą będzie wysiłek tlenowy, jak 
szybki spacer, nordic walking, pływanie, jazda na 
rowerze czy sporty zespołowe. 

Wreszcie, po odpowiednim przeszkoleniu chorego 
i wdrożeniu zasad leczenia behawioralnego, należy 
regularnie oceniać efekty podjętych działań. Pierw-
szej oceny należy dokonać już po 3 miesiącach. 
Okazuje się bowiem nierzadko, że leczenie niefar-
makologiczne nie przynosi pożądanej redukcji masy 
ciała. Warto wtedy do leczenia dołączyć metformi-
nę, przy czym należy zaznaczyć, że w cytowanym 
powyżej badaniu DPP dawka metforminy wynosiła 

Rycina 1. Kryteria rozpoznawania stanu przedcukrzycowego

Test tolerancji glukozy (75 g)

Nieprawidłowa glikemia na czczo (po 2 h < 140 mg/dl) Upośledzona tolerancja glukozy (po 2 h 140‑199 mg/dl)

 Glikemia na czczo (100‑125 mg/dl)



WIĘCEJ NIŻ STAN,

TO UKRYTE ZAGROŻENIE

1700 mg/dobę. Oznacza to zatem, że często przepi-
sywana przez lekarzy dawka 500 mg na tym etapie 
leczenia może być niewystarczająca do spodzie-
wanych korzyści w zakresie zmniejszenia ryzyka 
rozwoju cukrzycy. A u których pacjentów rozważyć 
dołączenie metforminy z chwilą rozpoznania stanu 
przedcukrzycowego? Zalecenia Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicznego wskazują jednoznacznie, by 
terapia ta została wdrożona u osób z jednoczaso-
wo występującymi nieprawidłową glikemią na czczo 
i nieprawidłową tolerancją glukozy i/lub ze wskaź-
nikiem masy ciała BMI ≥ 35 kg/m2 i/lub poniżej 60. 
roku życia, a także u kobiet po przebytej cukrzycy 

ciążowej równocześnie z modyfikacją stylu życia. 
W wyborze preparatu należy się również kierować 
zapisem rejestracyjnym w charakterystyce produk-
tu leczniczego. 

I wreszcie, ostatnią istotną kwestią jest konieczność 
regularnego badania i oceny chorych ze stanem 
przedcukrzycowym celem  poszukiwania  innych 
czynników ryzyka chorób sercowo‑naczyniowych 
(palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, dyslipide-
mia), a w przypadku ich wystąpienia – wdrożenie 
odpowiedniego leczenia.
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