
 

Cukrzyca 

 

Rozmowa z dr n. med. Olgą Turowską - diabetologiem 

 
Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem cukrzycy, zespołu metabolicznego i otyłości. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie terapii pompowej w cukrzycy. 
 

Czym się zajmuje diabetolog? 

Diabetolog to lekarz, który zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rozpoznaniem powikłań cukrzycy. 
 

Cukrzyca uważana jest za chorobę podstępną, bezbolesną i niestety coraz częściej mówi się że jest chorobą 

cywilizacyjną. Jakie są jej objawy? 

To prawda, cukrzyca może pojawić się początkowo niezauważona. Dlatego każdy kto zauważy u siebie np.: 
- spadek masy ciała połączony z nadmiernym apetytem 
 - wzmożone pragnienie i częste oddawanie moczu, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach 
- zmęczenie i senność 
- objawy skórne – nawracające infekcje, powolne gojenie się ran, zmiany które pieką i swędzą 
- problemy ze wzrokiem – zaburzenia ostrości widzenia 
- nawracające infekcje układu moczowego, narządów płciowych 
- bóle głowy 
- mrowienie kończyn 
- dłuższy stres 
 
nie powinien lekceważyć tych objawów tylko jak najprędzej udać się do lekarza. 
 

Jakie są czynniki ryzyka? 

Głównie jest to nadwaga, mała aktywność fizyczna, występowanie cukrzycy typu 2 w rodzinie, nadciśnienie tętnicze, 
u kobiet dodatkowo może to być cukrzyca w ciąży, urodzenie dziecka o wadze większej niż 4 kg, zespół 
policystycznych jajników. 
 

Jakie są rodzaje cukrzycy? 

Cukrzycę dzielimy na cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, cukrzycę związaną z innymi chorobami tzw. cukrzycę typu 
innego oraz cukrzycę ciążową.  
 
 
Czym się różni cukrzyca typu 1 od cukrzycy typu 2? 

Cukrzyca typu 1 jest schorzeniem autoimmunologicznym, w którym dochodzi do zniszczenia przez układ 
odpornościowy komórek trzustki produkujących insulinę. Najczęściej występuje u dzieci, młodzieży. Może 
występować u dorosłych i wówczas mówimy o cukrzycy LADA. 
Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych na którą mają wpływ nadwaga i otyłość. Ten rodzaj 
cukrzycy długo nie daje objawów.  
 
 



 

Czy cukrzyca uwarunkowana jest genetycznie? 

Dziedziczymy tendencję do otyłości, a ta z kolei prowadzi do cukrzycy typu 2. W przypadku cukrzycy typu 1 
dziedziczymy tendencję do chorób autoimmunologicznych. 
 

Czy każdy cukrzyk przyjmuje insulinę? 

Terapia zależy od typu cukrzycy. 
W cukrzycy typu 1 niezbędne jest leczenie insuliną, trzustka nie produkuje bowiem tego hormonu. Natomiast                               
w cukrzycy typu 2 terapia rozpoczyna się zwykle od diety i ćwiczeń, a następnie wprowadza się leki doustne. 
Dopiero gdy dieta i tabletki nie przynoszą pożądanych efektów, lekarze włączają insulinę. U Pacjentów poddawanych 
operacji, chorych na zapalenie płuc przechodzi się czasowo na insulinę. Nowoczesne preparaty insulinowe są 
wygodne w obsłudze, poręczne, także dla osób starszych. 
 
Co to jest insulinooporność? 

 

Jest to obniżona wrażliwość organizmu na działanie insuliny, która reguluje poziom cukru w naszym organizmie. Jest 
ona niebezpieczna, gdyż może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 ponieważ stałe utrzymywanie się insuliny na 
zbyt wysokim poziomie obciąża trzustkę. 
Insulinooporność może mieć podłoże genetyczne, występuje częściej u osób z nadwagą którzy zazwyczaj stosują 
wysokokaloryczną dietę, częściej występuje także u mężczyzn, wpływ na rozwój choroby mają używki, niska 
aktywność fizyczna, ciąża. 
 

Jak wpływ ma dieta u chorego na cukrzycę? 

Dieta chorego na cukrzycę jest podstawą leczenia. Osoby z nadwagą powinny zredukować masę ciała. Dieta 
powinna być niskokaloryczna i ustala dla każdego Pacjenta indywidualnie ze względu na jego wiek, choroby 
towarzyszące, rodzaj cukrzycy. 
Pacjenci z cukrzycą typu 1 dobrze wydedukowani powinni odżywiać się po prostu zdrowo, bez specjalnych 
ograniczeń dietetycznych, właściwie dobierając dawkę insuliny po posiłku. 
 
Co to jest indeks glikemiczny? 

Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik który pokazuje jak gwałtownie po spożyciu danych potraw wzrasta poziom 
glukozy we krwi. 
Poziom cukry we krwi nie podnosi ani woda ani powietrze jak myślą niektóry - lecz węglowodany które zjadamy. 
Indeks może być wysoki (wchłonięte podczas trawienia węglowodany spowodują gwałtowny wzrost poziomu cukru 
we krwi) lub niski (nie wywołuje żadnej lub wywołuje niewielką glikemię). Osoby chore na cukrzycę powinny zwracać 
uwagę na wskaźnik glikemiczny np. niski poziom mają jajka, ryby, sery, pomidory, humus. Powinniśmy uważać na 
cukier, ziemniaki, bułki, banany – produkty te mają wysoki wskaźnik glikemiczny. 

 

Jak wygląda leczenie cukrzycy? 

Pacjent powinien uświadomić sobie że bez zmiany stylu życia „na zdrowy” utrzymanie prawidłowej kontroli poziomu 
glukozy we krwi jest bardzo trudne. Zmianie muszą ulec nawyki żywieniowe, nasza codzienna dieta powinna być 
zróżnicowana, powinniśmy być czynni fizycznie – nawet najmniejszy ruch wpływa na poprawę naszej kondycji, 
obniża poziom cukru we krwi. 
Wprowadzenie leczenia farmakologicznego jest indywidualną decyzją lekarza i Pacjenta. 
Każda osoba powinna profilaktycznie wykonywać badanie stężenia glukozy we krwi. 
 


