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Jak co roku, także i w tym, grupa ekspertów powołana 
przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uaktualniła za-
lecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. 
Pierwszą wyraźną zmianą rzutującą na zmianę podejścia 
do diagnostyki cukrzycy jest wprowadzenie oznaczenia 
hemoglobiny glikowanej HbA1c do standardowych metod 
służących rozpoznaniu cukrzycy. Wartość HbA1c ≥ 6,5% 
jest podstawą do rozpoznania cukrzycy, choć istotne jest, 
by parametr ten oznaczać w laboratoriach za pomocą me-
tod certyfikowanych w Narodowym Programie Standary-
zacji Hemoglobiny Glikowanej. Zwrócono również uwagę, 
by w diagnostyce cukrzycy nie posługiwać się oznacze-
niem HbA1c u osób, u których występują stany i choroby 
potencjalnie zakłócające zależność pomiędzy wartością 
HbA1c a średnią glikemią (np. niedokrwistości, ciąża i okres 
poporodowy, leczenie hemodializami, stosowanie erytro-
poetyny i leków przeciwretrowirusowych, zakażenie HIV). 

Ponieważ pandemiczna rzeczywistość narzuciła koniecz-
ność zdalnych wizyt i u większości chorych, zwłaszcza 
wykorzystujących różnego rodzaju aplikacje i najnowsze 
technologie sprzętowe, okazały się one wystarczające do 
efektywnej opieki diabetologicznej, teleporady wpisano na 
stałe jako jedną z możliwości przeprowadzania wizyt. 

Mówiąc o leczeniu chorych na cukrzycę podkreślono klu-
czową rolę leczenia behawioralnego ukierunkowanego 
na obniżenie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Nadal 
utrzymano stanowisko, że rodzaj diety i skład ilościowy 
spożywanych posiłków (zwłaszcza węglowodanów) po-
winien uwzględniać wiek i preferencje chorego, a także 
rodzaj i intensywność podejmowanej aktywności fizycz-
nej. Choć trudno zmieniać nawyki żywieniowe u osób star-
szych, zwrócono uwagę, by tę grupę wiekową edukować 
w sposób prosty i zrozumiały. W tym roku po raz pierw-
szy w zaleceniach PTD pojawił się rozdział poświęcony 
podejmowaniu przez chorych aktywności fizycznej. I tak 
w przypadku cukrzycy typu 2, wszystkich chorych nale-
ży zachęcać do podejmowania wysiłku fizycznego, w tym 
do uprawiania sportu przez osoby młode. Tacy pacjenci 
wymagają jednak dodatkowej edukacji w zakresie wpływu 
rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej (wysiłek opo-
rowy, tlenowy, interwałowy) na glikemię w trakcie i po wy-
siłku, a narzędziem ułatwiającym kontrolę glikemii są sys-

temy do ciągłego monitorowania glikemii i systemy typu 
„flash”. Pacjenci nie stosujący w leczeniu insuliny i po-
chodnych sulfonylomocznika z niskim ryzykiem hipoglike-
mii mogą rozpocząć wysiłek fizyczny nawet przy glikemii 
< 100 mg/dl bez spożywania dodatkowej porcji węglowo-
danów. Istotnym uzupełnieniem treningu tlenowego jest 
dołączenie ćwiczeń siłowych o charakterze oporowym. 
W przypadku chorych stosujących w leczeniu insulinę, 
aktywność fizyczna podejmowana do 2 godzin od poda-
nia szybko działającego analogu insuliny wymaga redukcji 
dawki insuliny, jeżeli wysiłek fizyczny trwa przynajmniej 
30 minut. Redukcja bolusa może wynosić od 25% do 75% 
i zależy od czasu oraz intensywności wysiłku fizycznego. 
Wysiłek fizyczny wymaga spożycia dodatkowej porcji wę-
glowodanów, w ilości: 1,0-1,5 g/kg mc./godzinę intensyw-
nego wysiłku fizycznego w czasie maksymalnego działania 
bolusa insuliny, który nie został zredukowany i 0,2-0,5 g/
kg mc./godzinę intensywnego wysiłku fizycznego w cza-
sie maksymalnego działania bolusa insuliny, który został 
zredukowany lub który został podany wcześniej niż 2 go-
dziny przed rozpoczęciem aktywności fizycznej. Redukcję 
insuliny bazowej należy rozważyć przy długim wysiłku wy-
trzymałościowym. Ciężka hipoglikemia jest przeciwwska-
zaniem do podejmowania wysiłku fizycznego przez okres 
24 godzin. 

W rozdziale poświęconym edukacji zwrócono uwagę, że 
proces edukacji powinien trwać przez cały okres leczenia 
chorego, a jej rodzaj i tematyka powinny uwzględniać nie 
tylko aktualne leczenie chorego, ale też stopień zaawan-
sowania późnych powikłań. Podkreślono również znacze-
nie regularnej reedukacji i okresowej weryfikacji wiedzy 
chorego. 

W przypadku rozpoznania cukrzycy typu 2 lekiem pierw-
szego rzutu nadal pozostaje metformina, która powinna 
być utrzymana na każdym etapie leczenia cukrzycy, w tym 
podczas terapii insuliną. Nowym zaleceniem jest rozwa-
żenie z chwilą rozpoznania cukrzycy terapii dwulekowej 
(metformina w skojarzeniu z inhibitorem SGLT-2 lub ago-
nistą receptora GLP-1) u chorych z miażdżycową chorobą 
sercowo-naczyniową, zwłaszcza po zawale mięśnia serco-
wego, z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją skur-
czową lub z przewlekłą chorobą nerek (Rycina 1).
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Warto zaznaczyć, że coraz większą grupę pacjentek z cu-
krzycą typu 2 stanowią osoby młode w wieku prokreacyj-
nym. Nadal preferowanym i uznanym za najbardziej bez-
pieczny modelem leczenia cukrzycy w trakcie ciąży jest 
insulinoterapia, a stosowane przez chorą doustne leki 
przeciwcukrzycowe należy odstawić już na etapie plano-
wania ciąży bądź najpóźniej w chwili potwierdzenia ciąży. 
Z kolei w przypadku karmienia piersią dopuszcza się le-
czenie metfominą. 

Biorąc pod uwagę specyfikę cukrzycy typu 2 oraz możli-
wość rozwoju późnych powikłań choroby należy pamiętać 
o regularnej ocenie czynników ryzyka, takich jak masa cia-
ła, palenie papierosów, ciśnienie tętnicze czy lipidogram.
Z kolei cele leczenia dyslipidemii ujednolicono z zalecenia-
mi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europej-
skiego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą i Europejskie-
go Towarzystwa Miażdżycowego. I tak, u chorych z grupy
bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego zalecane
stężenie cholesterolu frakcji LDL wynosi < 55 mg/dl i re-
dukcja LDL o co najmniej 50% w stosunku do wartości
wyjściowej. U chorych z grupy wysokiego ryzyka sercowo-

-naczyniowego zalecane jest stężenie cholesterolu frakcji
LDL < 70 mg/dl i redukcja LDL o co najmniej 50% w sto-
sunku do wartości wyjściowej. Wreszcie u chorych z gru-
py umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (osoby
w wieku < 50 r.ż., z czasem trwania cukrzycy < 10 lat,
bez innych czynników ryzyka) należy dążyć do obniżenia
stężenia cholesterolu frakcji LDL < 100 mg/dl.

I na koniec warto podkreślić, że współczesna opieka nad 
chorym z cukrzycą typu 2 powinna opierać się na zasadach 
partnerskich z chorym, a proponowane leczenie i zmiany 
terapii powinny odbywać się za zgodą chorego, po wcze-
śniejszym poinformowaniu go o celowości i oczekiwanych 
efektach z wprowadzanych zmian.
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Rycina 1. Schemat postępowania terapeutycznego u osób z cukrzycą typu 2 uprzednio nieleczonych farmakologicznie:

DPP-4 – peptydaza dipeptydylowa 4, GLP-1 – peptyd glukagonopodobny, PSM – pochodne sulfonylomocznika, SGLT-2 – kotransporter sodowo-gluko-
zowy 2, TZD – pochodna tiazolidynodionu
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U chorego nieleczonego dotychczas z powodu cukrzycy występuje: miażdżycowa choroba CV, niewydolność skurczowa 
serca, przewlekła choroba nerek, bardzo wysokie ryzyko CV związane z licznymi czynnikami ryzyka CV
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