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przypadkach postępowaniem z wyboru w cukrzy-
cy typu 1 jest intensywna insulinoterapia (wielokrot-
ne wstrzyknięcia), która skutecznie zmniejsza ryzyko 
późnych powikłań [1, 3].

Wśród czynników wpływających na zachoro-
walność na cukrzycę typu 1, oprócz predyspozycji 
uwarunkowanej genetycznie, wymienia się między 
innymi przebyte zakażenia wirusowe (np. świnka, 
różyczka), wczesne karmienie w okresie niemow-
lęcym białkiem mleka krowiego zamiast karmienia 
piersią, ekspozycję na toksyny β-komórkowe (związ-
ki N-nitrozopochodne), nadmierny stres, wiek mat-
ki powyżej 40 lat w momencie urodzenia dziecka 
itp. [4, 5].

Większym problemem współczesnej medycyny 
jest cukrzyca typu 2, która stanowi 85% wszystkich 
przypadków choroby w populacji białej (kaukaska 
grupa etniczna) na świecie, a w innych grupach et-
nicznych dochodzi nawet do 95%. W większości 
krajów uprzemysłowionych obserwuje się alarmu-
jący wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2. Z ra-
portu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz 

Cukrzyca jest zespołem chorób metabolicznych 
charakteryzującym się hiperglikemią wywołaną 

zaburzeniami wydzielania insuliny i/lub zaburzenia-
mi jej działania, zaburzonym metabolizmem lipidów 
i białek oraz zwiększonym ryzykiem chorób układu 
krążenia. Przyczyny hiperglikemii istotnie różnią się 
w zależności od typu cukrzycy. Współczesna klasy-
fikacja choroby obejmuje cukrzycę typu 1, cukrzycę 
typu 2 i inne specjalne typy cukrzycy, w tym cukrzy-
cę polekową oraz cukrzycę ciążową [1, 2]. Klinicznie 
u większości pacjentów najczęściej rozpoznawana 
jest cukrzyca typu 1 lub cukrzyca typu 2. Cukrzyca 
typu 1 stanowi 3–10% ogółu przypadków choroby na 
świecie i jej występowanie ma ścisły związek z wie-
kiem; w Polsce chorobowość wynosi ok. 0,3%. Naj-
częściej jest rozpoznawana między 12. a 14. rokiem 
życia, a bardzo rzadko przed ukończeniem 1. roku 
życia. Cukrzyca typu 1 jest schorzeniem autoimmu-
nologicznym. W wyniku nieprawidłowej reakcji im-
munologicznej dochodzi do nadmiernego pobudzania 
układu odpornościowego i w efekcie do zniszczenia 
komórek β wysp trzustkowych, co prowadzi do zaniku 
wydzielania endogennej insuliny. Rozpoznanie cukrzy-
cy przed ukończeniem 1. roku życia jest wskazaniem 
do przeprowadzenia badań genetycznych w kierun-
ku MODY (maturity onset diabetes in youth), która 
jest dziedziczona autosomalnie dominująco i stano-
wi 2–5% przypadków cukrzycy typu 2.

Dzisiaj wiadomo już, że cukrzyca związana z muta-
cją genu dla podjednostki Kir.6.2 kanału potasowego 
ATP-zależnego ujawnia się w wieku niemowlęcym, na-
tomiast cukrzyca związana z genem glukokinazy – we 
wczesnym dzieciństwie [3]. Prawidłowe rozpoznanie 
cukrzycy typu MODY warunkuje jej właściwe leczenie 
z wykorzystaniem pochodnych sulfonylomocznika – 
mimo bardzo młodego wieku, a dopiero po wyczer-
paniu się rezerw wydzielniczych komórek β trzustki 
wprowadza się insulinoterapię. W pozostałych 
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Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF) wynika, 
że obecnie na świecie na cukrzycę choruje ponad 194 
mln ludzi, a według szacunków WHO w 2025 roku 
liczba chorych może przekroczyć 300 mln. W Polsce 
cukrzyca typu 2 dotyczy 12–15% chorych po 40. roku 
życia, zgłaszających się do lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, a ogólną liczbę chorych na cukrzycę 
szacuje się na ok. 2 mln. [4].

Wśród głównych czynników wzrostu zacho-
rowalności na cukrzycę typu 2 wymienia się sta-
rzenie się społeczeństwa (wiek >45 lat), nadwagę 
(BMI ≥25 kg/m2), otyłość brzuszną (BMI ≥ 30 kg/m2), 
brak aktywności fizycznej, dietę wysokokalorycz-
ną, pochodzenie etniczne (np. Afroamerykanie, La-
tynoamerykanie, rdzenni Amerykanie, Amerykanie 
pochodzenia azjatyckiego, Polinezyjczycy), obciąża-
jący wywiad rodzinny, palenie papierosów, nadmier-
ne spożycie alkoholu, urodzenie dziecka o masie 
>4 kg, cukrzycę ciężarnych w wywiadzie, nadciśnie-
nie tętnicze (≥140/90 mmHg), dyslipidemię (niskie 
stężenie HDL<40 mg/dl i/lub wysokie triglicery-
dów >250 mg/dl), nieprawidłową glikemię na czczo 
(100–125 mg/dl, 5,6–6,9 mmol/l), upośledzoną tole-
rancję glukozy (stężenie glukozy 140–199 mg/dl w dru-
giej godzinie testu; 7,8–1 1,0 mmol/l) oraz stosowanie 

leków diabetogennych (np. glikokortykosteroidy, ka-
techolaminy, tiazydowe i tiazydopodobne leki moczo-
pędne, β-adrenolityki) [2, 4].

Cukrzyca typu 2 jest chorobą wieloczynnikową, 
uwarunkowaną przyczynami genetycznymi, środowi-
skowymi, jak i otyłością. Chociaż jej patogeneza na-
dal pozostaje w znacznej mierze niejasna, generalnie 
uznaje się dwa podstawowe mechanizmy prowadzą-
ce do hiperglikemii – względny niedobór insuliny wy-
nikający z upośledzenia wydzielania tego hormonu 
przez komórki β trzustki w stosunku do zapotrzebo-
wania oraz obniżoną wrażliwość tkanek obwodowych 
na insulinę (rycina 1).

Wśród mechanizmów na poziomie komórkowym 
odpowiedzialnych za spadek insulinowrażliwości wy-
mienia się wzmożone uwalnianie wolnych kwasów 
tłuszczowych z insulinoopornych adipocytów, spa-
dek poziomu adipocytokin zwiększających wrażli-
wość na insulinę, np. adiponektyny, wzrost poziomu 
leptyny, rezystyny i cytokin pozapalnych, np. czynni-
ka martwicy nowotworów α (TNF-α) oraz interleukin 
– IL-6 i IL-8 [5, 6].

Głównymi kryteriami rozpoznawania cukrzycy są: 
1.  obecność klasycznych objawów cukrzycy oraz 

stężenie glukozy w przypadkowym (niezależne 
od pory i czasu ostatniego posiłku) oznaczeniu 
– ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l),

2.  stężenie glukozy oznaczone dwukrotnie na czczo 
(co najmniej 8 godz. po ostatnim posiłku)≥  126 
mg/dl (7,0 mmol),

3.  stężenie glukozy na czczo dwie godz. po doustnym 
obciążeniu glukozą w dawce 75,0 g – ≥ 200 mg/dl 
(11,1 mmol/l) [2, 7].

Klasyczne objawy cukrzycy

Cukrzyca charakteryzuje się wieloma objawami, 
towarzyszącymi hiperglikemii oraz późnym powikła-
niom. Ich nasilenie i dokuczliwość zależą od stopnia 
zaawansowania procesu chorobowego. Klasyczne 
objawy kliniczne, to wzmożone pragnienie (polidyp-
sja), wielomocz (poliuria), oddawanie moczu w nocy, 
utrata masy ciała (chudnięcie), zmęczenie/osłabienie 
i senność, zwiększona potliwość, zwiększony apetyt, 
zaburzenia widzenia i koncentracji, upośledzenie go-
jenia się ran, świąd skóry, pojawienie się zmian rop-
nych na skórze oraz stanów zapalnych narządów 
moczowo-płciowych, zakażenia grzybicze lub bakte-
ryjne, kurcze mięśni. Znaczna hiperglikemia prowadzi 
do stanów przedśpiączkowych i kwasicy metabolicz-
nej. Czasami do kwasicy mleczanowej może także do-
chodzić u chorych leczonych metforminą po spożyciu 
alkoholu lub przy jej zastosowaniu mimo istniejących 
przeciwwskazań, tj. niewydolności nerek, czy uszko-
dzenia wątroby.

Cukrzyca typu 2 w początkowym okresie ma prze-
bieg pozornie bezobjawowy (ponad 50% przypadków) 

Geny
Środowisko

Otyłość

cukrzyca

dysfunkcja

komórki binsulinooporność

Rycina 1. Etiologia cukrzycy typu 2 (Dawid Cebo zmodyfikowano wg Stumvoll M., 

i wsp. Lancet 2005, 365, 1333)
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lub łagodny. Konsekwencje cukrzycy pojawiają się 
dopiero po kilku latach stopniowo narastającej hi-
perglikemii. Objawami klinicznymi późnych powi-
kłań cukrzycy są zaburzenia widzenia w przebiegu 
zaawansowanej retinopatii, niema choroba niedo-
krwienna mięśnia sercowego, zawał, miażdżyca, udar, 
niewydolność nerek, polineuropatia i wzrost ryzy-
ka stopy cukrzycowej, a w końcu zespół stopy cu-
krzycowej [3]. Ten ostatni występuje dość często, bo 
u 6–10% chorych na cukrzycę i jest powodem prawie 
50% amputacji kończyn dolnych w Polsce.

Patogeneza późnych powikłań 
cukrzycowych

Do mechanizmów odpowiadających za przewlekłe 
powikłania w cukrzycy należą: 
–  hiperglikemia i aktywacja wewnątrzkomórkowego 

szlaku poliowego, w którym glukoza ulega prze-
mianie do sorbitolu pod wpływem działania re-
duktazy aldozy,

–  nieenzymatyczna glikacja białek, czyli sprzęganie 
glukozy z wolnymi grupami aminowymi łańcucha 
polipeptydowego,

–  aktywacja kinazy białkowej C (PKC) i zwiększona 
synteza diacyloglicerolu (DAG),

–  zwiększona aktywacja szlaku heksozaminy, 
a w konsekwencji pobudzenie genów odpowie-
dzialnych za syntezę TGF-α, TGF-β1 (transforming 
growth factor) oraz PAI-1 (inhibitor aktywatora 
plazminogenu 1) [6].
Aktywacja DAC-PKC prowadzi do ekspresji białek 

błony podstawnej plazminogenu, fibronektyny, po-
budzenia fosfolipazy A2, zmniejszenia aktywności 
pompy sodowo-potasowej, a także ekspresji TGF-β, 
prawdopodobnie odpowiedzialnego za zwiększoną 
syntezę niekolagenowych składników błony podstaw-
nej, a w efekcie do nasilenia procesów krzepnięcia, 
proliferacji komórek i upośledzenia przepływu krwi 
[6]. U chorych na cukrzycę dodatkowo występuje dys-
funkcja śródbłonka, która charakteryzuje się zmniej-
szeniem syntezy tlenku azotu i prostacykliny oraz 
zwiększeniem syntezy tromboksanu A2 i endoteli-
ny 1, co prowadzi do zwiększenia ryzyka tworzenia 
skrzepu, upośledzenia fibrynolizy i nasilenia procesu 
aterogenezy. Zaburzona czynność śródbłonka przy-
czynia się do wzrostu stężenia fibrynogenu, czynnika 
von Willebranda, czynnika VII, inhibitora aktywatora 
plazminogenu-1 i inhibitora plazminy oraz obniżenia 
proteoglikanu siarczanu heparyny i tkankowego ak-
tywatora plazminogenu, co prowadzi do zwiększenia 
ryzyka tworzenia skrzepu i upośledzenia fibrynolizy 
(rycina 2).

W przekonaniu większości ludzi największym 
problemem pacjenta z cukrzycą jest utrzyma-
nie na odpowiednim poziomie codziennej glikemii. 
Jest to poniekąd prawda, ponieważ stabilność tego 

parametru opóźnia wystąpienie późnych powikłań 
tkankowych, będących nieodłączną częścią choroby. 
Coraz większą uwagę zwraca się jednak na bardziej 
wiarygodne monitorowanie wyrównania cukrzycy 
przez pomiar trzech wskaźników kontroli glikemii, tj. 
glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej oraz pozio-
mu hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Złotym stan-
dardem w określaniu długoterminowego wyrównania 
metabolicznego cukrzycy jest określenie stężenia he-
moglobiny glikowanej HbA1C, produktu nieenzyma-
tycznego przyłączenia cząsteczki glukozy do wolnych 
grup aminowych globiny. Proces łączenia się gluko-
zy z hemoglobiną jest prawie nieodwracalny i trwa 
przez całe życie krwinki czerwonej (u dorosłych średni 
czas przeżycia erytrocytu wynosi 120 dni). Prawidło-
wa wartość hemoglobiny glikowanej waha się między 
4%–6%, a u chorych na cukrzycę jest ona podwyż-
szona. Konsekwencją braku wyrównania HbA1C  jest 
zwiększone ryzyko wystąpienia mikro- i makroangio-
patii cukrzycowej. Dlatego zarówno Polskie Towarzy-
stwo Diabetologiczne (PTD), jak i American Diabetes 
Association (ADA) oraz Canadian Diabetes Associa-
tion (CDA), zalecają oznaczanie stężenia hemoglobi-
ny glikowanej u wszystkich chorych na cukrzycę co 
3 miesiące. U chorych o stabilnym przebiegu choroby 

Zwiększone krzepnięcie:
• fibrynogenu
• czynnika von Willebranda
• czynnika VII 
• proteoglikanu siarczanu 

heparyny

Obniżona fibrynoliza:
• inhibitora aktywatora 

plazminogenu-1
• inhibitora plazminy
• tkankowego aktywatora

plazminogenu

Rycina 2. Zaburzenie równowagi układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych 

na cukrzycę typu 2 (Dawid Cebo)
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i dobrym wyrównaniu metabolicznym dopuszcza się 
określanie stężenia HbA1C co pół roku.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego, docelowa wartość odsetka HbA1C 
u leczonych chorych na cukrzycę powinna wynosić 
≤6,1–6,5% [7]. Oznacza to, że wartości codziennych 
oznaczeń poziomu cukru we krwi po posiłku podczas 
samokontroli w okresie 3 miesięcy powinny oscylo-
wać w granicach ok. 135 mg/dL (7,5 mmol/l). Obni-
żenie poziomu HbA1C o 1% prowadzi do zmniejszenia 
mikroangiopatii o 25%, częstości powikłań naczynio-
wych o 12%, ryzyka zawału serca o 16%, umieralności 
związanej z cukrzycą o 21% oraz umieralności ogólnej 
o 14%. Mimo że najczęstszą przyczyną śmierci cho-
rych na cukrzycę są choroby sercowo-naczyniowe, 
nie powinno się za wszelką cenę dążyć do osiągnię-
cia celu leczenia cukrzycy, czyli utrzymania pozio-
mu hemoglobiny glikowanej poniżej 7%, jeżeli jest to 
trudne i niebezpieczne. Należy zawsze mieć na uwa-
dze, że intensywne obniżenie HbA1C zwiększa ryzy-
ko hipoglikemii.

Do objawów hipoglikemii dochodzi, gdy war-
tości stężenia glukozy spadną poniżej 63 mg/dl 
(3,4 mmol/l). Spadek stężenia glukozy prowadzi do 
zwiększenia wydzielania adrenaliny, glukagonu oraz 
objawów neurologicznych, tj. zaburzenia czynności 
mózgu i funkcji poznawczych. Objawy ostrzegaw-
cze w postaci drżenia rąk, głodu, potów, osłabienia, 
niepokoju, zaburzeń widzenia, bladości, nudności, 
częstoskurczu, kołatania serca i dreszczy powalają 
choremu właściwie rozpoznać i zinterpretować swój 
stan i podjąć odpowiednie działanie (podanie gluko-
zy w ilości 30–40 g, spożycie posiłku, ewentualnie 
wstrzyknięcie glukagonu), które zapobiegną wystą-
pieniu neuroglikemii i trwałemu uszkodzeniu OUN.

Etapy leczenia doustnymi lekami 
przeciwcukrzycowymi cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 jest chorobą podstępną, często 
nieuleczalną, poza okresami zaostrzeń pozostającą 
w stanie utajenia, jej przebieg jest nieprzewidywalny 
i w dużym stopniu uzależniony od stylu życia pacjen-
ta i leczenia farmakologicznego.

Podstawowe cele leczenia cukrzycy, to obniżenie 
podwyższonych wartości glikemii do wartości zale-
canych, ustąpienie objawów klinicznych, poprawa 
jakości życia, zmniejszenie śmiertelności z powodu 

powikłań sercowo-naczyniowych (np. zawału, nadci-
śnienia tętniczego, udaru) oraz zapobieganie ostrym 
i przewlekłym powikłaniom, takim jak utrata wzroku, 
amputacja kończyny i niewydolność nerek.

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodano-
wej przedstawiono w tabeli.

Lekami pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy 
typu 2 są zazwyczaj doustne leki hipoglikemizujące 
[7–9]. Wskazaniem do ich stosowania jest brak wy-
równania glikemii mimo zastosowania diety i wysił-
ku fizycznego przez 4 tygodnie. Leczenie rozpoczyna 
się zwykle od podania jednego doustnego leku prze-
ciwcukrzycowego (monoterapia). Lekarz ma do wy-
boru leki z grupy: 
–  pochodnych biguanidu,
–  pochodnych sulfonylomocznika,
–  glinidów,
–  inhibitorów α-glukozydazy,
–  pochodnych tiazolidynodionu (glitazony),
–  inkretynomimetyków.

Wszystkie grupy leków obniżają poziom glikemii, 
działając poprzez różne mechanizmy. Wybór właści-
wego leku zależy od czynników klinicznych i bioche-
micznych oraz działania niepożądanego.

Wytyczne ESC/EASD z 2007 r. (Europejskie Towa-
rzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo 
Badań nad Cukrzycą) oraz Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego zalecały rozpoczynanie leczenia 
cukrzycy typu 2 od podania: 
–  metforminy – u chorych z nadwagą lub otyłością, 

zwłaszcza brzuszną oraz dyslipidemią, z uwzględ-
nieniem przeciwwskazań. Leczenie metforminą 
zaleca się rozpoczynać równocześnie z modyfi-
kacją stylu życia. Jeśli istnieją przeciwwskazania 
lub u chorych występuje nietolerancja metfor-
miny, należy zastosować glitazon lub inhibitor 
α-glukozydazy;

–  pochodnej sulfonylomocznika lub glinidu – u cho-
rych cechujących się niewielką nadwagą z zacho-
waną czynnością wewnątrzwydzielniczą trzustki;

–  inhibitora α-glukozydazy – u chorych otyłych lub 
charakteryzujących się nadwagą, zwłaszcza, gdy 
należy obniżyć wartości hiperglikemii poposiłko-
wej;

–  glitazonu – u chorych otyłych lub z nadwagą, 
zwłaszcza gdy należy obniżyć wartości hipergli-
kemii poposiłkowej. Wskazaniem do stosowania 
rozyglitazonu jest cukrzyca typu 2 u osób z nad-
wagą, u których nie uzyskano wyrównania gli-
kemii w monoterapii lub terapii skojarzonej za 
pomocą maksymalnych tolerowanych dawek met-
forminy i/lub pochodnych sulfonylomocznika, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny ryzyka ser-
cowo-naczyniowego.
Jeśli nie uzyska się dobrego wyrównania glikemii 

za pomocą metforminy, u chorych z zespołem me-
tabolicznym należy dodać glitazon, a u chorych bez 

HbA1C ≤6,1–6,5%*

glikemia na czczo w osoczu żylnym ≤110 mg/dl (≤6,1 mmol/l)

glikemia na czczo podczas samokontroli 70–90 mg/dl (3,9–5,0 mmol/l)

glikemia po posiłku podczas samokontroli 70–135 mg/dl (3,9–7,5 mmol/l)

*   w cukrzycy typu 1 można się liczyć ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii przy zbyt szybkiej 
normalizacji glikemii

Tabela. Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej
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zespołu metabolicznego lub przy przeciwwskaza-
niach do stosowania glitazonów – sulfonylomocznik. 
U chorych leczonych dotychczas pochodną sulfony-
lomocznika lub glinidem można natomiast dodać 
metforminę lub inhibitor α-glukozydazy. W razie nie-
tolerancji metforminy do pochodnej sulfonylomocz-
nika należy dołączyć glitazon (terapia skojarzona 
dwoma lekami).

W razie braku dobrego wyrównania glikemii przy 
stosowaniu dwóch leków przeciwcukrzycowych (sul-
fonylomocznik lub glinid, metformina i inhibitor 
α-glukozydazy) można włączyć trzeci lek doustny z in-
nej grupy niż dotychczas stosowane (terapia skojarzo-
na trzema doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi). 
Przy braku dobrego wyrównania glikemii trzema le-
kami należy do leków doustnych (z wyjątkiem glita-
zonów) dołączyć insulinę lub zastąpić leki doustne 
insuliną, gdy stężenie HbA1c >7%. Próba leczenia trze-
ma lekami nie może opóźniać uzasadnionego włącze-
nia insuliny. Nie może też być kontynuowana, jeśli 
trzeci lek powoduje objawy niepożądane [7–13].

W styczniu 2009 r. opublikowano wspólne sta-
nowisko ekspertów American Diabetes Associa-
tion (ADA), American College of Cardiology (ACC) 
i American Heart Association (AHA) oraz European 
Association for Study of Diabetes, które kładzie na-
cisk na zindywidualizowanie celów leczenia, wcze-
sne rozpoznanie cukrzycy i jej intensywne leczenie 
[14]. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że inten-
sywne leczenie cukrzycy – zarówno typu 1, jak i 2 
– zmniejsza ryzyko powikłań mikronaczyniowych. 
Brak wpływu intensywnego leczenia cukrzycy typu 
2 na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych w ba-
daniach ADVANCE,  ACCORD i VADT nie powinien 
prowadzić do zaniechania intensywnej terapii tej 
choroby [15]. Nowe wytyczne i algorytm leczenia za-
kładają osiągnięcie i utrzymanie prawie normoglike-
mii (HbA1C <7,0%), jednak nie powinno się za wszelką 
cenę dążyć do otrzymania poziomu hemoglobiny gli-
kowanej poniżej 7%, jeśli jest to trudne i niebezpiecz-
ne ze względu na hipoglikemię. W celu zapobiegania 
zdarzeniom sercowo-naczyniowym zaleca się wielo-
kierunkową kontrolę wszystkich czynników ryzyka, 
tj. nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki li-
pidowej oraz rekomenduje stosowanie kwasu ace-
tylosalicylowego.

Pierwszym zalecanym krokiem jest zmiana sty-
lu życia, prowadząca do poprawy kontroli glikemii, 
ciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych oraz re-
dukcja masy ciała i utrzymanie jej na obniżonym 
poziomie lub przynajmniej zapobieżenie jej przyro-
stowi. Modyfikacje składu diety i poziomu aktyw-
ności fizycznej należy kontynuować przez cały czas 
leczenia cukrzycy typu 2, nawet po wprowadzeniu 
leczenia farmakologicznego. W chwili rozpoznania 
cukrzycy typu 2, równocześnie z modyfikacjami sty-
lu życia, należy rozpocząć leczenie metforminą, o ile 

nie ma przeciwwskazań do jej stosowania. Dawkę 
metforminy należy stopniowo zwiększać w ciągu 
1–2 miesięcy, aż do maksymalnej skutecznej dawki 
(1000 mg 2 × dziennie).

Jeżeli zmiana stylu życia i stosowanie metformi-
ny w maksymalnej tolerowanej dawce nie pozwalają 
osiągnąć lub utrzymać docelowej wartości glikemii, 
to należy dołączyć inny lek w ciągu 2–3 miesięcy od 
rozpoczęcia leczenia lub w dowolnym czasie, jeśli nie 
osiągnięto docelowego odsetka HbA1C. Według no-
wych zaleceń należy wybrać między insuliną i po-
chodną sulfonylomocznika. Jeżeli zmiany stylu życia, 
metformina oraz pochodna sulfonylomocznika lub in-
sulina nie zapewniają osiągnięcia docelowej glikemii, 
następnym krokiem powinno być rozpoczęcie lecze-
nia insuliną lub jego intensyfikacja. Jeżeli do terapii 
wprowadzono insulinę, to należy zaprzestać stoso-
wania leków pobudzających jej wydzielanie, tj. po-
chodnych sulfonylomocznika i glinidów, ponieważ nie 
wykazują one działania synergistycznego z insuliną. 
W określonych sytuacjach klinicznych można rozwa-
żyć stosowanie leków drugiego wyboru, tj. glitazo-
nów, agonistów peptydu glukagonopodobnego typu 1 
(egzenatyd), inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4, czy 
syntetycznego analogu amyliny (pramlintyd). Inkrety-
nomimetyki dopuszcza się do stosowania w połącze-
niu z metforminą, pochodną sulfonylomocznika i/lub 
glitazonem [8, 14].

Nowy algorytm uwzględnia podstawową ce-
chę cukrzycy typu 2, a mianowicie jej progresyw-
ny charakter, wskazując na konieczność regularnej 
modyfikacji leczenia w miarę wyczerpywania się sku-
teczności kolejnych leków. W badaniach klinicznych 
wykazano, że utrzymywanie glikemii możliwie naj-
bliżej wartości występujących u osób bez cukrzycy 
zmniejsza częstość powikłań mikroangiopatycznych 
i neuropatycznych [15]. Do zmniejszenia powikłań mi-
kroangiopatycznych i sercowo-naczyniowych prowa-
dzi również stała kontrola innych niż hiperglikemia 
nieprawidłowości towarzyszących cukrzycy typu 2, tj. 
nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Dlatego o wy-
borze określonych leków przeciwcukrzycowych decy-
duje ich skuteczność w zmniejszaniu stężenia glukozy 
we krwi, pozaglikemiczne działania mogące zmniej-
szyć częstość odległych powikłań, profil bezpieczeń-
stwa, tolerancja, łatwość stosowania i koszt.

Mechanizm działania doustnych leków 
przeciwcukrzycowych

Biguanidy. Jedynym aktualnie stosowanym w te-
rapii przedstawicielem pochodnych biguanidów jest 
metformina, która jest dostępna zarówno w postaci 
krótkodziałającej, jak i o powolnym uwalnianiu. Dru-
ga pochodna, fenformina, została usunięta z rynku 
w 1975 roku z powodu zwiększonego ryzyka kwasi-
cy mleczanowej. Metformina, zarówno stosowana 
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w monoterapii, jak i w skojarzeniu z pochodnymi sul-
fonylomocznika, znamiennie poprawia kontrolę meta-
boliczną u chorych na cukrzycę typu 2. Działa głównie 
przez zmniejszanie wytwarzania glukozy w wątrobie 
i nieco słabszą aktywność polegającą na zwiększaniu 
wrażliwości tkanek obwodowych na działanie insuli-
ny. Dodatkowo zwiększa tkankowe zużycie glukozy 
oraz hamuje wchłanianie jelitowe i zmniejsza uczucie 
głodu. Oprócz ograniczenia, nawet o 75%, wątrobo-
wej glukoneogenezy, hamuje także lipogenezę i po-
budza lipolizę w komórkach tłuszczowych (zmniejsza 
stężenie VLDL, LDL, triglicerydów, a zwiększa HDL), 
sprzyja redukcji masy ciała, głównie kosztem tkan-
ki tłuszczowej oraz korzystnie wpływa na procesy 
krzepnięcia i fibrynolizy. Stosowana w monoterapii 
obniża poziom HbA1C o około 1,5%. Najczęściej ob-
serwowanym działaniem niepożądanym metforminy 
są dolegliwości żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, 
wymioty, jadłowstręt, anoreksja i biegunka, prowa-
dzące u większości pacjentów do umiarkowanej re-
dukcji masy ciała oraz metaliczny posmak w ustach. 
Dolegliwości te u wielu pacjentów stopniowo ustę-
pują, dlatego leczenie metforminą rozpoczyna się 
zwykle od małych dawek 500–850 mg przy śniada-
niu i kolacji, a następnie stopniowo zwiększa do mak-
symalnej dawki dobowej 2250 mg. Metformina jest 
wydalana przez nerki; nie należy jej stosować w nie-
wydolności nerek ze stężeniem kreatyniny 1,5 mg/dl 
u mężczyzn i 1,4 mg/dl u kobiet. Przeciwwskazania-
mi do jej stosowania są również ciężka niewydolność 
serca lub niewydolność oddechowa, w tym przewle-
kła obturacyjna choroba płuc, kwasica mleczanowa 
w wywiadzie, niewydolność wątroby, nadużywanie 
lub uzależnienie od alkoholu, stosowanie radiolo-
gicznych dożylnych środków cieniujących i nadwraż-
liwość. Nie zaleca się stosowania metforminy u kobiet 
ciężarnych i karmiących piersią. Ze względu na do-
bry profil bezpieczeństwa, korzystny wpływ na masę 
ciała i zaburzenia lipidowe, metformina pozostaje 
powszechnie stosowanym lekiem pierwszego rzutu 
w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza z towarzyszą-
cą otyłością [8, 14, 16].

Co więcej, w badaniu DPP (Diabetes Prevention 
Program) wykazano, że jej zastosowanie w grupie 
chorych z nietolerancją glukozy obniża zachorowal-
ność na cukrzycę typu 2 aż o 31% [11].

Pochodne sulfonylomocznika. Grupa ta jest po-
wszechnie stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2 
od czasu ich wprowadzenia do terapii w latach 50. 
Pochodne sulfonylomocznika zwiększają wydziela-
nie insuliny przez komórki β trzustki. Mechanizm 
ich działania polega na łączeniu się z podjednost-
ką receptorową SUR kanału potasowego zależnego 
od ATP. Przyłączenie się leku z grupy sulfonylomocz-
nika do podjednostki SUR kanału KATP-zależnego pro-
wadzi do jego zamknięcia, zmniejszenia wypływu 
jonów K+, otwarcia zależnych od potencjału kanałów 

wapniowych Ca+2  i napływu jonów wapniowych do 
komórki oraz wzrostu Ca+2 w cytozolu komórki. Jony 
wapniowe aktywują kalmodulinę, następuje akty-
wacja enzymów wewnątrzkomórkowych (np. kinazy 
białkowej C), wzrost kurczliwości komórek β trzustki 
i przesuwanie się ziarnistości zawierających insulinę 
w kierunku błony komórkowej oraz jej wyrzut na ze-
wnątrz komórki (rycina 3).

Receptory dla sulfonylomocznika, połączone czyn-
nościowo i strukturalnie z kanałem potasowym KATP, 
znajdują się nie tylko w komórkach β trzustki (recep-
tor SUR1) i niektórych neuronach, ale także w innych 
tkankach, w tym w mięśniu sercowym, mięśniach 
szkieletowych i mięśniach gładkich naczyń (receptor 
SUR2A i SUR2B). Ich rola jest różna, ale w większo-
ści są odpowiedzialne za utrzymanie potencjału spo-
czynkowego komórki.

Poszczególne preparaty z grupy pochodnych sul-
fonylomocznika różnią się między sobą powinowac-
twem do określonego typu kanału KATP – SUR1 i/lub 
SUR2, profilem farmakokinetycznym, siłą i czasem 
działania oraz ryzykiem wystąpienia epizodów hipo-
glikemii. Jedynym lekiem selektywnym w stosunku do 
receptora SUR1 jest gliklazyd, powszechnie uważany 
za lek bezpieczny dla pacjenta. Pochodne sulfonylo-
mocznika, oprócz bezpośredniego wpływu zwiększa-
jącego wyrzut insuliny z komórek β trzustki, cechują 
się również zróżnicowanym działaniem pozatrzustko-
wym, m.in. wpływają na serce, płytki krwi, wątrobę, 
mięśnie szkieletowe oraz adipocyty.

Pochodne sulfonylomocznika zmniejszają glu-
koneogenezę, zwiększają glikolizę i syntezę wątro-
bowego glikogenu, zmniejszają utlenianie kwasów 
tłuszczowych (gliklazyd), i zwiększają tkankową in-
sulinowrażliwość [8, 14, 17, 18].

Preparaty pierwszej generacji, takie jak chlorpropa-
mid i tolbutamid, zostały w większości wyparte przez 
pochodne drugiej generacji, tj. glibenklamid, glipizyd, 
glikliazyd, glikwidon i glimepiryd, które charaktery-
zują się lepszym profilem bezpieczeństwa. Redukują 
stężenie HbA1C o około 1,5%. Leki te – w przeciwień-
stwie do pochodnych sulfonylomocznika I generacji 
– mają również korzystne działanie antyagregacyjne. 
Pochodne sulfonylomocznika poprawiają także in-
sulinowrażliwość, szczególnie glimepiryd, który, jak 
wykazano, podwyższa poziom adiponektyny, co pro-
wadzi do zmniejszenia insulinooporności.

Pochodne sulfonylomocznika wykazują działa-
nie przeciwmiażdżycowe (spowalniają proces pogru-
biania błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej 
u chorych na cukrzycę typu 2, niezależnie od kon-
troli glikemii) oraz działanie plejotropowe (glimepi-
ryd, gliklazyd).

Głównym działaniem niepożądanym tej grupy le-
ków jest hipoglikemia oraz ryzyko przyrostu masy 
ciała. Największe ryzyko hipoglikemii wydaje się 
być związane ze stosowaniem glibenklamidu, który 
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prawdopodobnie ma kilka aktywnych metabolitów. 
Ale również w opublikowanym badaniu GUIDE wyka-
zano około dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia 
hipoglikemii po glimepirydzie niż po gliklazydzie MR 
[19]. Z kolei wyniki badania ADVANCE potwierdziły, że 
strategia intensywnej kontroli glikemii (HbA1C ≤6,5%), 
oparta na stosowaniu gliklazydu MR, jest bezpiecz-
na i redukuje ryzyko wystąpienia wszystkich naczy-
niowych powikłań cukrzycy o 10%, zmniejsza ryzyko 
nefropatii o 21% i istotnie zapobiega rozwojowi ma-
kroalbuminurii (zmniejszenie ryzyka o 30%). W przeci-
wieństwie do badania ACCORD, w badaniu ADVANCE 
wykazano również pozytywny trend w redukcji śmier-
telności z przyczyn sercowo-naczyniowych (12%) 
w grupie intensywnie leczonej [20, 21].

Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych 
sulfonylomocznika są cukrzyca typu 1 (z wyjątkiem le-
czenia cukrzycy wywołanej mutacją w genie KCJN11 
– kodującym Kir.6.2), ciąża i okres karmienia piersią, 
alergia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, 
stany znacznej hiperglikemii, stany śpiączkowe, ostre 
zakażenia i zabiegi chirurgiczne [22]

Glinidy – pochodne kwasu karbamoilometylo-
benzoesowego (repaglinid, metyglinid) i pochodne 
D-fenyloalaniny (nateglinid) – działają podobnie do 
pochodnych sulfonylomocznika, wiążą się jednak 
z receptorem dla sulfonylomocznika w inny sposób. 
W przeciwieństwie do pochodnych sulfonylomoczni-
ka, leki te krótkotrwale (1–4 h) stymulują wydzielanie 

insuliny przez komórki β trzustki, dlatego są szczegól-
nie przydatne w obniżaniu glikemii poposiłkowej [8, 
14]. Do ich działań niepożądanych należy możliwość 
wystąpienia hipoglikemii po zażyciu leku bez spoży-
wania posiłku. Dlatego choremu należy zalecić pomi-
nięcie dawki leku, jeśli nie spożywa posiłku.

Inhibitory α-glukozydaz – (akarboza, miglitol, 
wogliboza) – hamują działanie α-glukozydaz, en-
zymów zawartych w rąbku szczoteczkowym jelita 
cienkiego, rozkładających polisacharydy do monosa-
charydów, a tym samym opóźniają rozkład i proces 
wchłaniania węglowodanów w dwunastnicy i jelicie 
cienkim. Opóźnienie wchłaniania cukrów i obniże-
nie poposiłkowego stężenia glukozy przez inhibitory 
α-glukozydaz skutkuje również zmniejszeniem pobu-
dzenia komórek β trzustki do wyrzutu insuliny. Pod 
względem siły działania leki te ustępują pochodnym 
sulfonylomocznika, metforminie i tiazolidynodionom. 
Wskazaniem do ich stosowania jest cukrzyca typu 2 
na każdym etapie leczenia doustnymi lekami prze-
ciwcukrzycowymi, a zwłaszcza w odniesieniu do gli-
kemii poposiłkowej we wczesnych okresach rozwoju 
cukrzycy typu 2 [8, 14, 23].

Inhibitory α-glukozydaz praktycznie nie wchłaniają 
się z przewodu pokarmowego. Niewątpliwą ich zale-
tą jest możliwość kojarzenia z innymi lekami przeciw-
cukrzycowymi. Ich skuteczność kliniczna przekłada 
się na redukcję wartości HbA1C o 0,5–0,8%. Główny-
mi działaniami niepożądanym są wzdęcia, wzmożone 
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oddawanie gazów, bóle brzucha i biegunki; zastoso-
wanie taktyki stopniowego dochodzenia do pełnej 
dawki często umożliwia uniknięcie opisanych wyżej 
działań niepożądanych.

Leki z tej grupy mogą powodować niewielkie pod-
wyższenie aktywności enzymów wątrobowych, dlate-
go podczas ich stosowania zaleca się monitorowanie 
transaminaz. Przeciwwskazaniem do ich stosowania 
są głównie choroby przewodu pokarmowego, przede 
wszystkim zespół upośledzonego wchłaniania, stany 
zapalne jelit, choroby miąższu wątroby, kamica żół-
ciowa, zaawansowane zaparcia, a także ciąża i okres 
karmienia, nie należy ich stosować u dzieci do 12. 
roku życia [23].

Tiazolidynodiony (glitazony). Leki z tej grupy, po-
budzając jądrowe receptory aktywowane przez proli-
feratory peroksysomów typu γ (PPAR-γ) w mięśniach, 
tkance tłuszczowej i wątrobie, zmniejszają oporność 
na insulinę, zwiększają ekspresję genu kodującego 
syntezę lipazy lipoproteinowej oraz genu kodujące-
go przenośniki ułatwiające transport glukozy do bło-
ny komórkowe (GLUT-4) i hamują ekspresję genów 
dla czynnika martwicy nowotworów α (TNFα), cy-
tokin prozapalnych i białka C-reaktywnego [8, 14]. 
Wskazaniem do ich stosowania jest cukrzyca typu 2 
na każdym etapie leczenia doustnymi lekami prze-
ciwcukrzycowymi. Mogą być stosowane w monote-
rapii, szczególnie u chorych z nadwagą, u których nie 
uzyskano wystarczającej kontroli glikemii za pomocą 
diety i ćwiczeń fizycznych, a u których nie można za-
stosować metforminy ze względu na przeciwwska-
zania lub nietolerancję. W leczeniu skojarzonym są 
wykorzystywane w przypadku niewystarczającej kon-
troli glikemii podczas leczenia skojarzonego za pomo-
cą metforminy i pochodnej sulfonylomocznika. Na 
rynku farmaceutycznym dostępne są już gotowe leki 
złożone (niezalecane w leczeniu początkowym), np. 
rozyglitazon 8 mg plus metformina 2000 mg – Avan-
damet, metformina (250, 500 mg) plus glibenklamid 
(1,25, 2,5, 5 mg) – Glucovance czy metformina (250, 
500) plus glipizyd (2,5, 5 mg) – Metaglip.

Przeciwwskazaniami do ich stosowania są za-
palenie wątroby, cukrzyca typu 1 i zaawansowana 
niewydolność serca. Lekami stosowanymi w terapii 
cukrzycy typu 2 są rozyglitazon i pioglitazon. Charak-
teryzują się one bardzo dobrą (rozyglitazon) i dobrą 
(pioglitazon) dostępnością biologiczną, silnym powi-
nowactwem do białek krwi, a pokarm w niewielkim 
stopniu modyfikuje proces ich wchłaniania. Czas nie-
zbędny do osiągnięcia stężenia maksymalnego (tmax) 
wynosi 1–1,5 h. Rozyglitazon jest metabolizowany 
w wątrobie przy udziale izoenzymu CYP2C8 i CYP2C9 
(T0,5 – 3–4 h) do nieaktywnych związków, wydalanych 
z moczem w 62%, reszta jest wydalana z kałem, a pio-
glitazon ulega metabolizmowi w wątrobie z udziałem 
CYP2C8, CYP3A4 i CYP1A1 (T0,5 – 3–7 h) do aktywnych 
związków (o t0,5 = 25 h), wydalanych z kałem (70%) 

i moczem (30%). Dlatego rozyglitazon jest podawa-
ny w dawce 4 mg dwa razy na dobę (obniżenie HbA1C 
o 0,7%), a pioglitazon w dawce 15–45 mg jeden raz na 
24 h (30 mg obniżenie HbA1C o 0,6%). Korzystne efek-
ty obserwuje się po 2 tygodniach leczenia, efekt mak-
symalny jest widoczny po około 3 miesiącach.

Wśród możliwych działań niepożądanych należy 
wymienić przyrost masy ciała, nasilenie obrzęków 
przy łącznym podaniu z insuliną; zahamowanie wy-
dalania sodu i zwiększoną retencję wody, bóle głowy, 
łagodną niedokrwistość, niewielkie podwyższenie 
stężenia cholesterolu LDL i HDL i nadwrażliwość. Pod-
czas terapii zaleca się monitorowanie enzymów wą-
trobowych; przez pierwsze 2–4 tygodnie co 7 dni, 
następnie co 4–8 tygodni W razie 2,5-krotnego pod-
wyższenia poziomu ALAT należy rozważyć przerwa-
nie stosowania leku.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że stosowanie 
pochodnych tiazolidynodionu, zwłaszcza rozyglitazo-
nu, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca 
i zastoinowej niewydolności serca oraz ze zwiększe-
niem ryzyka złamań kostnych, szczególnie u kobiet 
[24–27]. Większość tych złamań dotyczy dystalne-
go odcinka kończyny górnej (przedramię, ręka, nad-
garstek) lub kończyny dolnej (stopa, kostka, kość 
strzałkowa lub piszczelowa). Nowe informacje o moż-
liwości zwiększenia ryzyka związanego ze stosowa-
niem którejkolwiek z pochodnych tiazolidynodionu 
spowodowały większą ostrożność w ich stosowa-
niu, szczególnie u chorych z zastoinową niewydol-
nością serca lub obciążonych ryzykiem wystąpienia 
niewydolności serca lub zawału oraz u kobiet po me-
nopauzie.

Leki działające na układ inkretynowy są naj-
nowszą grupą leków stosowanych w leczeniu cu-
krzycy typu 2, opartą na glukagonopodobnym 
peptydzie 1 (GLP-1) i żołądkowym peptydzie hamu-
jącym (GIP). Hormony inkretynowe wywodzą się 
z przewodu pokarmowego i pobudzają wydziela-
nie insuliny przez komórki β trzustki w odpowiedzi 
na bodziec glikemiczny po spożyciu posiłku. Upo-
śledzenie wydzielania hormonów inkretynowych 
ma istotne znaczenie w patologii cukrzycy typu 2. 
W terapii stosowane są dwie grupy leków popra-
wiających efekt inkretynowy bądź przez pobudzenie 
receptora dla GLP-1 – inkretynomimetyki (ekse-
natyd, liraglutyd), bądź poprzez podanie inhibito-
rów  dipeptydylopeptydazy-4, które hamują rozpad 
GLP-1 i tym samym zwiększają jego aktywność (sit-
gliptyna, wildagliptyna), [14, 28]. Leki działające na 
układ inkretynowy są bardzo obiecującą opcją te-
rapeutyczną w leczeniu cukrzycy typu 2. Ze wzglę-
du na formę podawania agoniści GLP-1 są zalecani 
w terapii cukrzycy po wyczerpaniu się możliwości le-
czenia doustnego jako ostatni etap przed wdroże-
niem insuliny. Inhibitory DDP-4 natomiast mogą być 
stosowane na wczesnych etapach leczenia cukrzycy 
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jako leki I rzutu lub też w skojarzeniu z innymi leka-
mi doustnymi. Więcej na temat mechanizmu dzia-
łania, właściwości farmakologicznych, wad i zalet 
będzie można znaleźć wkrótce w oddzielnym arty-
kule poświęconym leczeniu cukrzycy typu 2 lekami 
działającymi na układ inkretynowy.

Analogi amyliny. Amylina jest naturalnym hormo-
nem, wytwarzanym wraz z insuliną przez komórki β 
trzustki. Jej stężenie wzrasta po posiłku i zazwyczaj 
koreluje ze stężeniem insuliny. U chorych na cukrzycę 
typu 1 stężenia amyliny – podobnie jak insuliny – są 
bardzo niskie, natomiast u chorych z insulinooporno-
ścią jej stężenia mogą być podwyższone. Podawanie 
egzogennych analogów amyliny w postaci pramlinty-
du prowadzi do obniżenia glikemii poposiłkowej za-
równo u chorych na cukrzycę typu 1, jak i 2. Działanie 
hipoglikemizujące pramlintydu najprawdopodobniej 
jest wynikiem hamowania opróżniania żołądkowe-
go i zwiększenia uczucia sytości oraz hamowania 
wydzielania glukagonu przez komórki α trzustki 
w mechanizmie zależnym od glukozy, co zmniejsza 
głównie poposiłkowe wzrosty glikemii. W badaniach 
klinicznych u chorych stosujących pramlintyd ob-
serwowano zmniejszenie odsetka HbA1C o 0,5–0,7% 
oraz zmniejszenie masy ciała u chorych na cukrzycę 
typu 1 o około 1,0–1,5 kg, a w cukrzycy typu 2 o oko-
ło 2,0–2,5 kg w ciągu 6 miesięcy. Z badań klinicznych 
wynika, że głównym działaniem niepożądanym wy-
stępującym u chorych przyjmujących pramlintyd są 
nudności (u ok. 30%), które zmniejszają się w trakcie 
leczenia. Syntetyczny analog amyliny – pramlintyd 
jest dopuszczony do stosowania w Stanach Zjedno-
czonych tylko w leczeniu uzupełniającym, z insuliną 
krótko działającą lub z jej szybko działającymi ana-
logami. Lek stosowany jest we wstrzyknięciach pod-
skórnych przed posiłkami w cukrzycy typu 1 w dawce 
15–60 μg, a w cukrzycy typu 2 zazwyczaj w dawce 60 
μg, stopniowo zwiększanej do 120 μg [29].

Insulina. Jest najstarszym i najskuteczniejszym 
lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 1 (sub-
stytucja hormonu), cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy 
ciężarnych przy nieskuteczności diety. Zastosowa-
nie insuliny u chorych na cukrzycę typu 2 ma na celu 
uzupełnienie niedoboru naturalnego hormonu. Insu-
lina pobudza swoiste receptory w błonie komórko-
wej, odpowiedzialne za transport glukozy do komórki, 
reguluje syntezę przenośników glukozy i wpływa na 
procesy transportu glukozy przez błonę komórkową, 
warunkuje procesy metaboliczne glukozy, hamuje 
wytwarzanie glukozy w wątrobie, a zwiększa synte-
zę glikogenu i hamuje jego rozpad. Leczenie insuliną 
wpływa też korzystnie na stężenie triacyloglicerolu 
i frakcji HDL cholesterolu w osoczu, zwłaszcza u cho-
rych ze słabą kontrolą glikemii, ale wiąże się z przyro-
stem masy ciała o około 2–4 kg [8, 14, 30].

Wskazaniami do wprowadzenia insulinoterapii 
w cukrzycy typu 2 są wyczerpanie się skuteczności 

leków doustnych (utrzymywanie się HbA1C >7%), 
przeciwwskazania do stosowania leków doustnych 
(nadwrażliwość, uszkodzenie metabolizujących je 
narządów), przejściowe i okresowe opanowanie glu-
kotoksyczności na początku choroby, ostre epizody 
wieńcowe i angioplastyka, ostre stany zapalne, cięż-
kie schorzenia ogólnoustrojowe (np. udar, poważne 
urazy, złamania), ciąża, stosowanie dużych dawek gli-
kokortykosteroidów. Insulinoterapię w cukrzycy typu 
2 powinno się rozpoczynać od podania rano bądź 
wieczorem insuliny o przedłużonym okresie działa-
nia – neutralnej insuliny protaminowej (NPH), lente, 
ultralente czy długo działającego analogu, w dawce 
10 j. (0,2 j./kg m.c.) i w miarę potrzeby – po codzien-
nym sprawdzeniu glikemii na czczo – należy zwięk-
szać dawkę o 2 j. co 3 dni do uzyskania wartości 
70–130 mg/dl [31]. Wdrażanie insuliny wymaga sa-
mokontroli glikemii i dopasowania dawki insuliny do 
rzeczywistego stanu metabolicznego pacjenta. Nie-
przestrzeganie codziennej samokontroli glikemii i/lub 
podanie niewłaściwej dawki insuliny może prowadzić 
do wystąpienia hipoglikemii, a nawet wstrząsu hipo-
glikemicznego. Każdy pacjent stosujący insulinę po-
winien zostać pouczony o konieczności dopasowania 
dawki insuliny do planowanego wysiłku fizycznego 
(np. prowadzenie samochodu, pływanie, kierowanie 
ciężkimi maszynami itp.), a w przypadku wystąpie-
nia hipoglikemii, o konieczności unikania tego typu 
aktywności. Objawowej hipoglikemii najlepiej zapo-
biegać przez zastosowanie dwóch wstrzyknięć insu-
liny – około 70% dawki całkowitej przed śniadaniem, 
pozostałe 30% przed wieczornym posiłkiem lub po-
przez wprowadzenie do terapii cukrzycy typu 2 ana-
logów insuliny o dłuższym, bezszczytowym profilu 
działania, np. Lantus, Detemir.

Powikłania w cukrzycy

Głównym problemem chorych na cukrzycę typu 2 
jest fakt, że choroba rozwija się podstępnie i jest póź-
no rozpoznawana, a w momencie jej ujawnienia się 
u około 50% pacjentów obecne są już powikłania 
naczyniowe o typie mikro- i makroangiopatii, które 
prowadzą do powikłań ze strony układu sercowo-na-
czyniowego, narządu wzroku, nerek, czy do zespołu 
stopy cukrzycowej.

Mianem mikroangiopatii określa się swoisty dla 
cukrzycy proces patologiczny, toczący się w obrębie 
naczyń włosowatych oraz w najdrobniejszych tętni-
cach i żyłach (o średnicy poniżej 100 nm), polegający 
na zmianach zwyrodnieniowych włośniczek, począt-
kowo szczególnie w obrębie siatkówki i nerek, a póź-
niej w obrębie wielu narządów [32]. Podstawowym 
objawem ze strony narządu wzroku są zaburzenia 
widzenia w przebiegu zaawansowanych form retino-
patii cukrzycowej. Pierwszym uchwytnym objawem 
rozpoczynającej się nefropatii jest wzrost wydalania 
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albumin z moczem. Zwiększenie aktywności leczenia 
hipoglikemicznego, hipotensyjnego i hipolipemiczne-
go może zatrzymać proces destrukcji na każdym eta-
pie cukrzycowego uszkodzenia nerek.

Termin makroangiopatii stosuje się w odniesie-
niu do procesu miażdżycowego, w dużej mierze po-
wodowanego i kształtowanego przez wynikające 
z cukrzycy czynniki etiologiczne i patogenetyczne. 
Obejmują one oddziaływania biochemiczne na ko-
mórki i macierz międzykomórkową ścian naczyń, 
głównie małych i średnich tętnic, np. toksyczny 
wpływ hiperglikemii i glikacji oraz stresu oksydacyj-
nego i dyslipidemii, a także oddziaływanie czynników 
hemodynamicznych i hemostatycznych (prozakrze-
powych). Reaktywność ściany tętnic na bodźce pa-
togenne jest uwarunkowana genetycznie. Może ona 
przebiegać nieco odmiennie w różnych narządach 
w zależności od układu tętnic [32].

Zmiany w dużych naczyniach (makroangiopatia) są 
wyrazem toczącego się procesu miażdżycowego, któ-
ry prowadzi do zwężenia naczyń tętniczych w obrębie 
całego układu krążenia. Uważa się, że proces miaż-
dżycowy powstaje w wyniku dysfunkcji śródbłonka 
oraz przewlekłego zapalenia i uwolnienia mediatorów 
zapalnych. W odpowiedzi na uszkodzenie śródbłonka 
i stan zapalny dochodzi do naciekania makrofagów, 
które wychwytują utlenione lipidy z cząsteczek LDL, 
przekształcając się w komórki piankowate. Komór-
ki piankowate pobudzają proliferację makrofagów 
i przyciąganie limfocytów. Limfocyty z kolei induku-
ją proliferację mięśni gładkich w obrębie ścian tętnic 
i kumulację kolagenu. W konsekwencji dochodzi do 
powstania blaszki miażdżycowej, którą określa się 
jako stabilną lub niestabilną. Blaszka miażdżycowa 
jest podatna na pękanie pod wpływem naprężeń wy-
nikających z pulsacyjnego przepływu krwi. Ponadto 
komórki zapalne wytwarzają metaloproteinazy, en-
zymy zdolne do trawienia niemal wszystkich składni-
ków macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym warstwy 
kolagenowej, co również może prowadzić do pęknię-
cia blaszki i powstania wewnątrz naczynia skrzepu. 
Zamknięcie skrzepliną światła tętnicy wieńcowej sta-
je się przyczyną zawału serca, zaś tętnicy mózgowej – 
udaru mózgu – najwyższego zagrożenia dla życia.

Badania z zastosowaniem tomografii komputero-
wej wykazują, że u chorych na cukrzycę miażdżyca 
występuje częściej, cechuje się obecnością zwapnień 
w naczyniach, ma charakter rozsiany i odpowiada za 
2–3-krotne zwiększenie umieralności sercowo-na-
czyniowej w porównaniu z populacją ogólną. Na-
gromadzenie obciążających czynników, takich jak 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki wę-
glowodanowej, hiperinsulinemia, otyłość, zwiększo-
ne stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu 
(PAI-1), białka C-reaktywnego oraz interleukin potę-
guje u chorych na cukrzycę zagrożenie i przyspie-
sza rozwój miażdżycy tętnic wieńcowych. U osób 

z cukrzycą aż 65% zgonów jest następstwem cho-
roby niedokrwiennej serca [32, 33]. Choroba ta jest 
najczęstszym zespołem klinicznym spowodowanym 
makroangiopatią.

Lepsze zrozumienie procesów związanych z roz-
wojem miażdżycy tętnic i zastosowanie leków sku-
tecznie obniżających poziom cholesterolu frakcji LDL 
pomogło udowodnić, że intensywna terapia obniża-
jąca stężenie lipidów prowadzi do zmniejszenia ich 
zalegania w ścianie naczyń, poprawy czynności śród-
błonka, stabilizacji blaszki przez zwiększenie ilości 
kolagenu i naczyniowych komórek mięśni gładkich 
tworzących otoczkę oraz do zmniejszenia się liczby 
powikłań i zgonów z powodu chorób układu sercowo-
naczyniowego. Obecnie głównym celem leczenia za-
burzeń lipidowych w grupach wysokiego ryzyka jest 
zmniejszenie stężenia cholesterolu we frakcji lipopro-
tein o niskiej gęstości (LDL-C) do wartości <100 mg/dl 
(2,6 mmol/l), a w grupach bardzo wysokiego ryzyka 
do wartości stężenia LDL-C <70 mg/dl (1,8 mmol/l).

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) za-
leca u pacjentów z cukrzycą typu 2 kontrolę lipide-
mii w momencie rozpoznania choroby, a następnie 
raz w roku w zależności od ich poziomu. U pacjen-
tów z małym ryzykiem rozwoju chorób układu ser-
cowo-naczyniowego należy ją kontrolować raz na 
dwa lata. Pacjenci z cukrzycą typu 1 ze stężeniami li-
pidów w granicach normy powinni przechodzić takie 
badania co dwa do pięciu lat, w zależności od ryzy-
ka chorób układu sercowo-naczyniowego [7]. Według 
standardów opublikowanych przez PTD za pożądane 
wartości parametrów lipidowych u chorych na cu-
krzycę uważa się: 
–  cholesterol całkowity <4,5 mmol/l (175 mg/dl);
–  cholesterol frakcji LDL <2,6 mmol/l (<100 mg/dl), 

u chorych ze współistniejącą chorobą niedokrwien-
ną serca stężenie cholesterolu frakcji LDL powinno 
wynosić <70 mg/dl (1,9 mmol/l);

–  cholesterol frakcji HDL >1,0 mmol/l (>40 mg/dl) 
u mężczyzn, u kobiet wyższy o 10 mg/dl (o 0,275 
mmol/l);

–  triglicerydy <1,7 mmol/l (150 mg/dl);
Zwiększona umieralność sercowo-naczyniowa 

w grupie chorych na cukrzycę i częściowo wspólna 
patogeneza cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętnicze-
go i miażdżycy (np. otyłość, hiperlipidemia, brak ak-
tywności fizycznej, czynniki genetyczne) wymaga nie 
tylko konieczności interwencji diabetologicznej, ale 
również kardiologicznej, co dało podwaliny pod stwo-
rzenie pojęcia kardiodiabetologii. Rozumiejąc potrze-
bę kompleksowej interwencji, Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne powołało Sekcję Kardiodiabetolo-
gii. Kompleksowa interwencja w postaci wyrównania 
gospodarki węglowodanowej, lipidowej, normalizacji 
ciś nienia tętniczego, masy ciała oraz zmiany stylu ży-
cia (wzrost aktywności fizycznej) i realizacji prewen-
cji choroby wieńcowej (kwas acetylosalicylowy) może 
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przyczynić się do zmniejszenia ryzyka mikroangio-
patii i umieralności w cukrzycy z powodu powikłań 
sercowo-naczyniowych. Odpowiednia samokontrola 
pacjentów oraz stosowanie się do wskazówek leka-
rzy specjalistów i całego wykwalifikowanego zespołu 
medycznego jest natomiast w stanie w znaczny spo-
sób zahamować rozwój cukrzycy i jej powikłań, a tym 
samym poprawić jakość życia pacjenta.

Farmakoterapia wybranych chorób układu 
sercowo-naczyniowego w cukrzycy

Leczenie zaburzeń lipidowych
Dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za 

choroby sercowo-naczyniowe (choroba wieńcowa, 
zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedo-
krwienna mózgu czy udar mózgu) u chorych na cu-
krzycę są zaburzenia lipidowe, charakteryzujące się 
podwyższeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL, 
zwiększeniem stężenia triglicerydów i obniżeniem 
stężenia cholesterolu frakcji HDL [34]. Podstawo-
wym postępowaniem w leczeniu zaburzeń lipido-
wych w cukrzycy jest leczenie niefarmakologiczne 
i stosowanie leków hipolipemizujących.

We wczesnej i późnej prewencji zmian miażdżyco-
wych ogromną rolę odgrywa wiele czynników, wśród 
których na uwagę zasługują prawidłowa dieta, wysi-
łek fizyczny, zmniejszenie masy ciała oraz zaprzesta-
nie palenia papierosów i zakaz spożywania alkoholu. 
Liczne badania dostarczają dowodów potwierdzają-
cych skuteczność ograniczenia czynników ryzyka na 
rozwój zmian miażdżycowych. Każde z nich kształtu-
je pogląd o prawidłowej diecie. Wspólnym mianowni-
kiem łączącym wszystkie zalecane rodzaje diety jest 
zmniejszenie spożywania tzw. nasyconych kwasów 
tłuszczowych (NKT), występujących głównie w tłusz-
czu zwierzęcym oraz oleju kokosowym i palmowym. 
Ich eliminacja, a więc zaprzestanie spożywania smal-
cu, słoniny, masła, pełnego mleka, śmietany i tłustego 
mięsa, powoduje zmniejszenie zawartości choleste-
rolu całkowitego oraz frakcji LDL odpowiedzialnych 
za hiperlipidemię, a w konsekwencji miażdżycę na-
czyń. Przeprowadzone badania dowiodły korzystne-
go wpływu spożywania wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (WKT), należących do dwóch grup ome-
ga-6 (kwas linolowy, linolenowy, arachidowy) i ome-
ga 3-(kwas eikozapentanowy) [10].

Statyny są lekami z wyboru w zwalczaniu zabu-
rzeń lipidowych towarzyszących nadciśnieniu, miaż-
dżycy i cukrzycy. Skuteczniej niż wszystkie inne 
leki hipolipemizujace, obniżają stężenie choleste-
rolu we krwi. Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-
metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA) najsilniej 
spośród leków hipolipemizujących obniżają stężenie 
cholesterolu frakcji LDL, a równocześnie są lekami naj-
lepiej tolerowanymi. Jako swoiste i odwracalne inhibi-
tory HMG-CoA – enzymu kontrolującego biosyntezę 

cholesterolu w wątrobie – statyny zmniejszają pulę 
cholesterolu wewnątrz komórek, co prowadzi do po-
budzenia biosyntezy i aktywności receptorów LDL 
w wątrobie, wychwytujących cholesterol z krwiobie-
gu. W efekcie dochodzi do obniżenia poziomu chole-
sterolu całkowitego o 15–30% i lipoprotein o niskiej 
gęstości (LDL-C) o około 20–55%. Statyny zwiększają 
również klirens lipoprotein o bardzo niskiej gęstości 
(VLDL), umiarkowanie obniżają stężenie triglicerydów 
oraz podwyższają stężenie lipoprotein o wysokiej gę-
stości (HDL-C). W ostatnich latach odkryto ponadto 
wiele pozalipidowych właściwości leków z tej grupy, 
związanych z ich bezpośrednim korzystnym wpły-
wem na układ sercowo-naczyniowy. Statyny zmniej-
szają ilość wolnych rodników i stres oksydacyjny, 
który inicjuje tworzenie płytki miażdżycowej oraz sta-
bilizują już powstałą blaszkę. Niezależnie od zmniej-
szenia stężenia cholesterolu frakcji LDL, ograniczają 
miejscowy stan zapalny, co objawia się obniżeniem 
stężenia białka C-reaktywnego, nasilają śródbłon-
kową produkcję działającego naczyniorozszerzająco 
tlenku azotu, zmniejszają agregację płytek krwi, prze-
ciwdziałają tworzeniu się zakrzepów dzięki obniżaniu 
stężenia fibrynogenu i zmniejszaniu lepkości krwi. 
Wykazane w licznych badaniach działanie plejotro-
powe (antyoksydacyjne, poprawa funkcji śródbłonka, 
przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe) niewątpliwie 
decyduje o wyjątkowej skuteczności statyn w pre-
wencji pierwotnych i wtórnych chorób sercowo-na-
czyniowych [33, 35].

Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępnych 
jest sześć statyn – lowastatyna, simwastatyna, flu-
wastatyna, prawastatyna, atorwastatyna i rosuwa-
statyna, z których trzy, tj. lowastatyna, simwastatyna 
i prawastatyna, są produktami metabolizmu grzy-
bów, a fluwastatyna, atorwastatyna i rosuwastatyna 
są związkami syntetycznymi. Chociaż główny mecha-
nizm działania jest ich cechą wspólną, poszczególne 
statyny różnią się między sobą budową chemiczną, 
właściwościami farmakokinetycznymi, siłą działania 
hipolipemizującego i plejotropowego, wchłanialno-
ścią z przewodu pokarmowego (od 30 do 85%), ogól-
noustrojową biodostępnością (od 5 do 30% podanej 
dawki), zakresem metabolizmu wątrobowego oraz 
częściowo działaniami niepożądanymi. Maksymal-
ne stężenie w osoczu osiągają po 1 do 4 godzin od 
podania. Okres półtrwania statyn wynosi z reguły 
1–4 godzin (efekt pierwszego przejścia), z wyjatkiem 
atorwastatyny i rosuwastatyny, dla których wyno-
si 14–20 godzin, co zapewnia optymalne hamowanie 
reduktazy HMG CoA i sprawia, że mogą być przyjmo-
wane o dowolnej porze dnia, niekoniecznie wieczo-
rem, jak pozostałe leki z tej grupy.

Najsilniej poziom frakcji LDL-C  obniża rosu wa s tatyna 
(10–40 mg/24 h) o 46–55%, ator was  ta tyna (10–80 mg/24 
h) o 37–51%, a następnie simwas ta tyna (10–80 mg/24 h) 
o 28–46%,  prawa sta ty na (10–40 mg/24 h) o 20–30%, 
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a najkorzystniejsze parametry farmakokinetyczne, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa terapii, ma flu-
wastatyna, która jest metabolizowana głównie przez 
CYP2C9 cytochromu P450, dzięki czemu wchodzi 
w znacznie mniej interakcji lekowych niż pozostałe 
statyny metabolizowane przy udziale CYP3A4.

W praktyce klinicznej wybór statyny zawsze po-
winien wynikać z „medycyny opartej na faktach” 
(evidence-based medicine – EBM), szczegółowej oce-
ny pacjenta i wiązać się z indywidualnym dostoso-
waniem preparatu i dawki leku. Należy pamiętać, że 
statyny mogą podwyższać poziom aminotransferaz 
(monitorowanie enzymów wątrobowych co 4–6 ty-
godni) i fosfokinazy kreatyninowej. Przy trzykrotnym 
zwiększeniu stężenia transaminaz lub dwukrotnym 
zwiększeniu stężenia fosfokinazy kreatyninowej 
należy odstawić statynę ze względu na niebezpie-
czeństwo uszkodzenia wątroby lub rabdomiolizy 
mięśni.

Przy znacznym podwyższeniu stężenia triglicery-
dów zaleca się zastosowanie leku z grupy fibratów. 
Mechanizm działania pochodnych kwasu fibryno-
wego polega na aktywacji receptorów pobudzanych 
przez aktywatory proliferacji peroksysomów (Peroxi-
some Proliferator-Activated Receptors), nazywanych 
receptorami PPAR-α. Pobudzenie tych receptorów 
zwiększa ekspresję genów warunkujących syntezę 
lipazy triglicerydowej, co prowadzi do przyspiesze-
nia rozkładu triglicerydów i zmniejszenia ich stęże-
nia we krwi. Ponadto leki tej grupy hamują ekspresję 
genów warunkujących syntezę apolipoproteiny A3 
(apo3) i zmniejszają pulę aterogennych lipoprotein 
o małej gęstości LDL, a zwiększają ekspresję apoli-
poproteiny A1 (apo1) i apolipoproteiny A2 (apo2), bę-
dących składnikami lipoprotein o dużej gęstości HDL. 
Wpływają korzystnie na układ krzepnięcia i fibryno-
lizy, poprawiają tolerancję glukozy, obniżają stężenie 
kwasu moczowego oraz wykazują właściwości an-
tyoksydacyjne. Stosowanie fibratów zmniejsza tak-
że poposiłkową hiperlipidemię, czemu towarzyszy 
poprawa czynności śródbłonka i zmniejszenie stre-
su oksydacyjnego [35]. Dłuższe stosowanie leków 
z tej grupy usposabia do występowania kamicy dróg 
żółciowych, bólu mięśni, zapalenia mięśni, miopa-
tii (podwyższenie poziomu fosfokinazy kreatynowej 
w mięśniach).

Dodatkowo można wprowadzić pochodne kwasu 
nikotynowego oraz leki zmniejszające wchłanianie 
cholesterolu z przewodu pokarmowego (np. chole-
styramina, kolestypol czy ezetimib).

Czasami w leczeniu zaburzeń lipidowych stosu-
je się połączenia kilku grup leków. Terapia statynami 
i fibratami wydaje się korzystna u chorych z mie-
szaną hiperlipidemią. Leczenie skojarzone wymaga 
uwzględnienia interakcji między dobieranymi pre-
paratami. Ze względu na zwiększone ryzyko wystą-
pienia rabdomiolizy i miopatii, związane z łącznym 

stosowaniem statyny i fibratu, w celu zminimalizo-
wania ryzyka działań niepożądanych zaleca się poda-
nie statyny wieczorem, a fibratu rano lub stosowanie 
obu leków na przemian co drugi dzień. Jeśli u chore-
go wystąpią bóle mięśniowe, należy zmniejszyć daw-
kę lub odstawić lek.

Leczenie choroby niedokrwiennej
Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego 

w cukrzycy powinna obejmować zarówno leczenie far-
makologiczne, jak i niefarmakologiczne. Odpowiednie 
odżywianie, wysiłek fizyczny zgodny z możliwościa-
mi pacjenta, normalizacja masy ciała, zaprzestanie 
palenia i ograniczenie innych czynników ryzyka cho-
roby niedokrwiennej powinny zawsze wspomagać 
farmakoterapię.

W leczeniu choroby niedokrwiennej u chorych na 
cukrzycę zaleca się stosowanie: 
–  kardioselektywnych antagonistów receptorów 

β1-adrenergicznych (metoprolol, atenolol, biso-
prolol), które zmniejszają zapotrzebowanie mię-
śnia sercowego na tlen przez zwolnienie pracy 
serca, zwłaszcza po przebytym zawale;

–  leków blokujących receptory β1 i α1 (celiprolol, kar-
wedilol), które zmniejszają zapotrzebowanie mię-
śnia sercowego na tlen oraz zwiększają przepływ 
wieńcowy;

–  inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), któ-
re wykazują działanie kardioprotekcyjne, co prze-
jawia się poprawą czynności lewej komory serca, 
zmniejszeniem jej przerostu, obniżeniem ciśnienia 
tętniczego i zmniejszeniem oporów naczyniowych, 
działaniem plejotropowym oraz nefroprotekcyj-
nym;

–  nitratów o przedłużonym działaniu, które są do-
norami grup nitrowych do syntezy tlenku azotu;

–  leków o działaniu metabolicznym (trimetazydy-
na) ze względu na zaburzony metabolizm kardio-
miocytów (zmniejszony wychwyt glukozy, wzrost 
poziomu krążących kwasów tłuszczowych). Trime-
tazydyna hamuje mitochondrialną izoformę tiolazy 
3-ketoacylo-koenzymu A, co pociąga za sobą ha-
mowanie utleniania kwasów tłuszczowych, a po-
budza aktywność dehydrogenazy pirogronianowej 
(PDH) i tym samym zwiększa utlenianie glukozy, 
a zarazem zmniejsza zapotrzebowanie na tlen.
Jeśli farmakoterapia okazuje się nieskuteczna. 

wskazane jest rozważenie terapii rewaskularyzacyj-
nej [10].

Leczenie nadciśnienia u chorych na cukrzycę
U większości chorych na cukrzycę typu 2 nad-

ciśnienie tętnicze występuje już w chwili rozpo-
znania cukrzycy. Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze 
to główne czynniki ryzyka rozwoju choroby serco-
wo-naczyniowej i niewydolności nerek. Duże ryzy-
ko  sercowo-naczyniowe występujące u chorych na 
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cukrzycę z nadciśnieniem tętniczym wymaga opty-
malnego wyrównania glikemii, profilu lipidowego, 
zahamowania agregacji płytek oraz skutecznego le-
czenia hipotensyjnego, tj. doprowadzającego do obni-
żenia ciśnienia do wartości <130/80 mm Hg. Leczenie 
nadciśnienia u tych chorych należy rozpocząć od po-
dania leków hipotensyjnych, które nie pogarszają już 
istniejących zaburzeń metabolicznych. Wyniki wie-
lu badań klinicznych wykazały, że leki moczopęd-
ne i β-adrenolityki nie tylko pogarszają istniejące 
już u chorych na cukrzycę zaburzenia metaboliczne, 
ale zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy u cho-
rych z nieprawidłową glikemią na czczo [36]. Dla-
tego u chorych na cukrzycę z ciśnieniem powyżej 
130/80 mmHg – oprócz zmiany stylu życia – lecze-
nie nadciśnienia należy rozpocząć od podania leków 
hipotensyjnych, które nie pogarszają kontroli glike-
mii. W leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych 
na cukrzycę preferowane są zatem inhibitory kon-
wertazy angiotensynowej (ACE), które znamiennie 
zwiększają insulinowrażliwość, zmniejszają albumi-
nurię i białkomocz oraz opóźniają postęp nefropatii 
cukrzycowej. Jeśli konieczne jest przerwanie stoso-
wania ACE ze względu na działania niepożądane (ka-
szel, czkawka), lekarz ma do dyspozycji leki z grupy 
antagonistów receptorów AT1 (sartany) oraz antago-
nistów wapnia, które również obniżają mikroalbumi-
nurię, a mają neutralny wpływ na insulinę i kontrolę 
glikemii [36–38]. Jeżeli w ciągu miesiąca stosowania 
jednego leku z grupy ACE lub antagonisty receptora 
angiotensynowego nie osiągnie się docelowej war-
tości ciśnienia tętniczego, wówczas należy dołączyć 
tiazydowy lek moczopędny w małej dawce albo anta-
gonistę wapnia. Jeśli po upływie 2–4 tygodni od do-
dania diuretyku lub antagonisty kanału wapniowego 
nadal nie zostały osiągnięte docelowe wartości ci-
śnienia krwi, zaleca się zwiększenie dawki leku mo-
czopędnego i antagonisty wapnia do maksymalnej 
dawki tolerowanej [39]. Gdy konieczne jest zastoso-
wania kolejnego leku hipotensyjnego zaleca się dołą-
czyć nowszy β-adrenolityk o działaniu rozszerzającym 
naczynia, taki jak karwedilol lub nebiwolol. Leki te są 
metabolicznie neutralne i zazwyczaj lepiej tolerowa-
ne w porównaniu z β-adrenolitykami kurczącymi na-
czynia krwionośne.

Nie zalecza się rozpoczynania leczenia nadci-
śnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 
od β-adrenolityków (hamują glikogenolizę, zmniej-
szają objawy przedmiotowe i subiektywne hipogli-
kemii, podwyższają stężenie lipidów) oraz dużych 
dawek leków moczopędnych (tiazydy, z wyjątkiem 
indapamidu), które pogarszają tolerancję glukozy, 
podwyższają stężenie lipidów oraz mogą prowa-
dzić do hipokalemii, hiperinsulinemii, hipomagneze-
mii i hiperurykemii. U chorych po przebytym zawale 
serca lub przy współwystępującej chorobie niedo-
krwiennej serca w celu zmniejszenia ryzyka zgonu 

konieczne jest natomiast rozważenie zastosowa-
nia leku blokującego receptor β-adrenergiczny jako 
leku pierwszego wyboru. Dołączenie leku z tej gru-
py można również rozważyć u chorych z przyspie-
szoną czynnością serca, jeśli mimo stosowania co 
najmniej dwóch leków hipotensyjnych utrzymuje się 
przyspieszone tętno. Jako kolejny lek można ewen-
tualnie dołączyć α-adrenolityk, ale należy wziąć pod 
uwagę, że jego wadą jest wywoływanie hipotensji 
ortostatycznej. Dlatego powinno się unikać stoso-
wania α-adrenolityku łącznie z lekiem blokującym re-
ceptory adrenergiczne α i β, antagonistą wapnia oraz 
gdy występuje neuropatia cukrzycowa ze znacznym 
obniżeniem ciśnienia krwi lub objawowa hipoten-
sją po pionizacji [39]. Natomiast u otyłych chorych 
na cukrzycę ze współistniejącym nadciśnieniem jako 
lek czwartego wyboru należy zastosować antagoni-
stę aldosteronu. Jak bowiem wykazano, adipocyty 
uwalniają substancje zwiększające wydzielanie al-
dosteronu. Czasami skuteczną alternatywą terapii 
skojarzonej jest wprowadzenie leku złożonego za-
wierającego w swym składzie dwie i więcej substan-
cji leczniczych o różnych mechanizmach działania, 
dzięki czemu uzyskuje się silniejszy efekt hipotensyj-
ny, a częstość występowania działań niepożądanych 
jest mniejsza. Na rynku farmaceutycznym dostępne 
są już preparaty złożone z prawie wszystkich głów-
nych grup leków hipotensyjnych w połączeniu z tia-
zydowym lekiem moczopędnym, a także połączenia 
inhibitorów konwertazy z antagonistami wapnia czy 
β-adrenolityków z antagonistami wapnia. Wiele ba-
dań klinicznych wskazuje na szczegolnie korzystne 
skojarzenie inhibitora konwertazy z diuretykiem (ko-
rygowanie hipopotasemii). Dodatkowo wszyscy cho-
rzy na cukrzycę z nadciśnieniem powinni otrzymywać 
statynę i – jeśli istnieje potrzeba – dodatkowe leki hi-
polipemizujące oraz leki przeciwpłytkowe.

Skuteczność leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 
i współistniejącymi chorobami sercowo-naczynio-
wymi można znacznie poprawić przez komplekso-
we wyrównanie glikemii, dyslipidemii, nadciśnienia 
oraz przez edukację chorego. Dobra edukacja cho-
rego jest równie ważna w leczeniu cukrzycy, jak naj-
lepsze leki.

Otrzymano: 2009.03.13  ·  Zaakceptowano: 2009.03.25
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