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Cukrzyca stanowi ogromny problem zdrowotny oraz 
epidemiologiczny. Dlatego od kilkunastu lat coraz 
większą uwagę zwraca się na stan przedcukrzyco-
wy. Według IDF Atlas z 2019 roku wczesne zabu-
rzenia gospodarki węglowodanowej stwierdza się 
w USA u 1 na 3 dorosłe osoby, z czego 8 na 9 nie 
ma świadomości, że występuje u nich jakieś zabu-
rzenie. Według danych IDF z 2021 roku, 2,4 milio-
na Polaków ma nieprawidłową tolerancję glukozy 
(IGT), a ponad 747 tysięcy nieprawidłową glikemię 
na czczo (IFG).

W stanie przedcukrzycowym nie występują żadne 
typowe objawy. Do rozpoznania niezbędne jest wy-
konywanie badań przesiewowych – stężenia gluko-
zy na czczo lub testu doustnego obciążenia gluko-
zą. Stan przedcukrzycowy jest zwykle postrzegany 
jako „łagodna hiperglikemia”. Jednak już wtedy za-
czynają pojawiać się powikłania charakterystyczne 
dla hiperglikemii. 

Takim powikłaniem, które udowadnia, że nie ma „ła-
godnej hiperglikemii” jest polineuropatia cukrzyco-
wa. W badaniu z 2008 r. wykazano występowanie 
polineuropatii objawowej u 28% pacjentów z cu-
krzycą (DM), 13% osób z IGT oraz 13% osób z IFG. 
Już wtedy IGT i IFG stwierdzono łącznie u 59,1% 
badanych osób dorosłych z otyłością brzuszną i ma-
kroangiopatią. W ostatniej metaanalizie z 2021 roku, 
we wszystkich 29 analizowanych badaniach, stwier-
dzono występowanie neuropatii w stanie przedcu-
krzycowym. W większości badań (21 z 29) częstość 
neuropatii wynosiła ≥ 10%. Największą częstość 
polineuropatii (66-77%) stwierdzano w badaniach 
z zastosowaniem czułych metod diagnostycznych 
(termografia, testy przewodnictwa nerwowego). 

Polineuropatia cukrzycowa to stopniowo narastają-
ce, zwykle symetryczne, zaburzenia czucia lub różne 
dolegliwości bólowe (pieczenie, mrowienie, nadwraż-

liwość na dotyk). Objawy nasilają się głównie wieczo-
rem lub w nocy. Dolegliwością dotyczą początkowo 
stóp, a po pewnym czasie także dłoni. Jeżeli osoba 
zgłasza się do lekarza z takimi dolegliwościami moż-
na rozpoznać neuropatię obwodową. Nie u każdego 
będzie to neuropatia cukrzycowa – podobne objawy 
mogą wystąpić np. w niedoborze witaminy B12 oraz 
wirusowego zapalania wątroby typu C. W innych, niż 
cukrzycowa, neuropatiach, objawy dotyczące rąk 
i stóp zwykle pojawiają się równoczasowo lub doty-
czą głównie rąk, a w cukrzycowej dotyczą najpierw 
kończyn dolnych. U każdego pacjenta zgłaszającego 
objawy neuropatii należy wziąć pod uwagę w róż-
nicowaniu zaburzenia gospodarki węglowodanowej 
– od 25% do 62% pacjentów z idiopatyczną obwo-
dową neuropatią ma stan przedcukrzycowy, a nawet
21% pacjentów ze stanem przedcukrzycowym od-
czuwa ból neuropatyczny.

Dolegliwości spowodowane polineuropatią przyczy-
niają się do znacznego obniżenie komfortu życia. 
Dlatego też istotne jest jak najwcześniejsze roz-
poznanie stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.  
Jeżeli rozpoznamy stan przedcukrzycowy powinni-
śmy go leczyć. U osób z niskim ryzykiem mogą to 
być początkowo dieta i wysiłek fizyczny. Natomiast 
u osób z umiarkowanym i dużym ryzykiem należy
wdrożyć metforminę. Dawka leku w stanie przed-
cukrzycowym nie powinna być mniejsza niż 1500
mg, natomiast w cukrzycy – 2000 mg/dobę. Aby
ułatwić życie pacjentom, zwłaszcza tym z hiper-
glikemią na czczo, można zastosować metforminę
w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu (1 x dzien-
nie wieczorem). Celem leczenia jest normalizacja
glikemii – w badaniu Diabetes Prevention Program-
me to właśnie normalizacja glikemii zmniejszała
ryzyko wystąpienia cukrzycy, a w 15-letniej obser-
wacji pacjentów tego badania – ryzyko wystąpienia
powikłań.
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W 29 analizowanych badaniach, stwierdzono występowanie 
neuropatii w stanie przedcukrzycowym. W 21 z 29 badań  
częstość neuropatii wynosiła ≥ 10%. Największą częstość 
polineuropatii 66%–77% stwierdzano w badaniach z zasto-
sowaniem czułych metod diagnostycznych (termografia, te-
sty przewodnictwa nerwowego).

Oszacowana częstość występowania neuropatii z 95% przedziałem ufności


