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Cukrzyca. 

Choroba cywilizacyjna - częściej w krajach wysokorozwiniętych (dobra dostępność 
żywności przetworzonej, mniej zdrowy tryb życia, stres, przygotowywanie posiłków        
z półproduktów lub odżywianie się fast foodami,  duże ilości słodyczy i cukru, tłuszcze 
zwierzęce, napoje słodzone, gazowane, używki, mało owoców i warzyw). 
Cukrzyca należy do chorób metabolicznych – zaburzenie  metabolizmu glukozy, 
tłuszczów i białek. Wyróżniamy dwa rodzaje cukrzycy:  
Cukrzyca typu I – zwana cukrzycą insulinozależną – najczęściej rozpoznawana u dzieci     
i osób młodych. Spowodowana niedoborem hormonu metabolizującego glukozę – insuliny 
(wydzielana przez trzustkę). Metodą leczenia jest podawanie insuliny oraz dieta. 
Cukrzyca typu II – zwana cukrzycą insulinoniezależną – najczęściej rozpoznawana           
u osób starszych. Spowodowana niewydolnością trzustki w zakresie wydzielania insuliny. 
Metodą leczenia jest  podawanie  leków doustnych oraz dieta.  
Objawy/zwiastuny: podstawowym objawem  jest podwyższony poziom glukozy we 
krwi, zwany hiperglikemią. Przewlekła hiperglikemia powoduje uszkodzenie, 
zaburzenia funkcjonowania oraz niewydolność wielu narządów(nerki, serce, naczynia 
krwionośne, oczy, stopy). Poza tym: ciągłe zmęczenie, częste oddawanie moczu, 
nadmierne pragnienie, zaburzenia widzenia, swędzenie skóry     i stany zapalne skóry, 
obniżenie masy ciała. 
Badania : regularny pomiar poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru: pomiary 
porównywalne muszą być wykonywane w tych samych warunkach, np. na czczo 
(norma70-95 mg% ) lub  2 godziny po posiłku  (norma 70 - 135 mg%). Ważnym 
badaniem jest wykonywane minimum 1 raz na 6 miesięcy badania poziomu 
hemoglobiny glikowanej HbA1 ( norma – do 6,1% – 6,5 %). Badanie to daje obraz 
średnich stężeń glukozy we krwi w ostatnich miesiącach  i pozwala ocenić skuteczność 
leczenia i ryzyko rozwoju powikłań. Jest badaniem istotnym. Pamiętajmy    o notowaniu 
wyników pomiarów  w notesie. 
Cel leczenia cukrzycy: zapobieganie powikłaniom choroby poprzez ustabilizowanie 
parametrów przemiany cukrów, tłuszczy i białek w organizmie; zmiana stylu życia 
pacjenta polegająca na dobrej współpracy z lekarzem, stosowaniu diety 
niskocholesterolowej, bezcukrowej, unikaniu używek  w postaci papierosów, alkoholu i 
kawy; nauka reakcji na stres i aktywne spędzanie czasu wolnego, nauczenie 
samokontroli, BMI w normie. 
Metody leczenia: 1. Podawanie insuliny, 2.stosowanie leków doustnych pobudzających 
wydzielanie insuliny do krwi, 3.dieta, 4.aktywnosć ruchowa. 
Zarówno insulina jak i leki powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza 
prowadzącego, tak by utrzymać prawidłowy poziom glikemii ( cukru) we krwi. 
Dieta: powinna równoważyć ilość zużywanej energii w ciągu doby. Posiłki powinny  
zawierać podobną ilość  kalorii, co zmniejszy wahania w poziomie glukozy we krwi. 
Zapotrzebowanie kaloryczne u osoby dorosłej, chodzącej waha się w granicach 25-35 
kcal/kg masy ciała (1 gram białka = 4 kcal, 1 gram węglowodanów = 4 kcal, 1 g 
tłuszczów = 9 kcal). Ważnym elementem obliczania podaży kalorii jest uwzględnienie 
wysiłku fizycznego w związku z pracą lub ćwiczeniami ( pomoże lekarz, pielęgniarka lub 
dietetyk). 
Posiłki najlepiej zaplanować wg tzw.: wymienników węglowodanowych: 1 WW= ilość 
produktu wyrażona w gramach równoważna 10 g węglowodanów przyswajalnych 



przez organizm (10 g czystego cukru), np.: 1 bułka kajzerka zawiera 3WW = 3x10g = 30 
g glukozy ( organizm zachowuje się tak, jak po spożyciu 30 g czystego cukru).  
Pierwszy etap to ustalenie ile WW powinniśmy spożywać w ciągu doby. Następnie 
należy rozłożyć to na planowaną ilość posiłków w ciągu doby ( najlepiej 3 główne, II 
śniadanie i podwieczorek).  
Kiedy wiemy, ile WW powinniśmy zjeść na każdy posiłek – przeliczamy dostępne dla nas 
pokarmy na WW i układamy jadłospis. Znajomość ilości spożywanych WW pozwoli 
dobrze zaplanować podanie insuliny lub leków p/cukrzycowych. Zapobiega to 
wahaniom poziomu glukozy we krwi.  
Tabele z wymiennikami – dostępne w materiałach szkoleniowych u lekarzy a także na 
stronach internetowych, ułatwią przeliczanie na WW i korygowanie diety . Takie 
podejście  ułatwi nam  stosowanie diety, wprowadzi nawyk dla rodziny, ułatwi 
zapamiętanie przeliczników i planowanie zakupów. Przygotowanie   w zdrowy sposób 
posiłków: gotowanie w wodzie lub na parze, pieczenie  w folii, zakaz smażenia, unikanie 
tłuszczy  zwierzęcych, stosowanie oliwy ( oliwki, winogrona) zawierającej kwasy 
tłuszczowe nienasycone, z przewagą  jednonienasyconych; dużo warzyw. 
Indeks Glikemiczny produktów – IG- to pojęcie obrazujące tempo wzrostu stężenia 
glukozy we krwi po zjedzeniu określonego produktu. Odpowiednie to produkty o niskim 
indeksie glikemicznym,  poniżej 50 %; stabilizują zmiany poziomu glukozy we krwi po 
posiłkach, co ma ogromne znaczenie  w ograniczaniu powikłań cukrzycy . 
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