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Zgon

Niezależnie od typu cukrzycy, w przypadku przewlekle podwyższonego stężenia glukozy  
we krwi może dojść do rozwoju powikłań, w tym powikłań ze strony układu  
sercowo - naczyniowego. Dodatkowo negatywny wpływ na ich rozwój mają  

przedstawione poniżej czynniki:1 
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Należy zwrócić uwagę, że powikłania kardiologiczne rozwijają się powoli  
i początkowo objawy mogą nie być odczuwalne.2,3

Dbaj o prawidłowe stężenie glukozy i cholesterolu oraz utrzymuj  
prawidłową masę ciała lub staraj się ją zmniejszyć. 

Zwróć uwagę, iż należyte leczenie cukrzycy pomaga utrzymać  
zalecane stężenie glukozy we krwi, opóźnić wystąpienie powikłań,  

a także niejednokrotnie zredukować masę ciała.



MIAŻDŻYCA NACZYŃ OBWODOWYCH
U osób z cukrzycą występuje już w młodszym wieku, ma szybszy przebieg oraz bardziej 
rozsiany charakter (występuje w wielu lokalizacjach). Zmiany naczyniowe pod postacią 
blaszek miażdżycowych powstają we wszystkich tętnicach organizmu. 

W przypadku zmian w tętnicach szyjnych powodują one zaburzenia ukrwienia mózgu 
i tym samym pogarszają koncentrację, przyczyniają się do rozwoju zaburzeń pamięci 
czy zawrotów głowy. Całkowite zamknięcie tętnicy szyjnej doprowadza do udaru 
niedokrwiennego mózgu. Zmiany w tętnicach kończyn dolnych, zwane miażdżycą 
zarostową tętnic kończyn dolnych (CHROMANIE PRZESTANKOWE), powodują silne 
bóle kończyn w trakcie spaceru. Wraz z czasem trwania choroby ból występuje również  
w spoczynku. W związku z tym u pacjentów z cukrzycą występuje większe ryzyko amputacji 
kończyny dolnej (na skutek jej niedokrwienia). 

Zmiany miażdżycowe w obrębie tętnic krezki (jelitowych) powodują poposiłkowe 
dolegliwości bólowe, biegunki, gorsze wchłanianie substancji odżywczych. Skrajną 
sytuacją jest zator krezki doprowadzający do groźnej martwicy jelita.4

ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO
Ostry zespół wieńcowy nazywany ZAWAŁEM MIĘŚNIA SERCOWEGO to nagłe zamknięcie 
naczynia wieńcowego skutkujące niedokrwieniem serca. Wymaga natychmiastowej 
hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych oraz często wykonania koronarografii  
w trybie pilnym. W przypadku niepokojących objawów (objawy wieńcowe utrzymujące 
się powyżej 30 min) pacjent powinien wezwać zespół pogotowia ratunkowego.  
Zdarza się, że w trakcie leczenia zawału pacjent z cukrzycą wymaga czasowego wdrożenia 
insuliny, dalsze leczenie cukrzycy należy skonsultować z lekarzem diabetologiem  
po wypisie ze szpitala.3

Pacjenci z cukrzycą, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego wymagają stałego leczenia 
kardiologicznego. U takich pacjentów lekarz powinien rozważyć nowoczesne leczenie 
cukrzycy o udokumentowanym działaniu kardioprotekcyjnym.3

ZMIANY NACZYNIOWE 
Przewlekła hiperglikemia doprowadza do niekorzystnych zjawisk: glikacji białek 
(przyłączenie się glukozy do białek), powstawania wolnych rodników, zwapnienia naczyń 
oraz przewlekłego stanu zapalnego. Powstają blaszki miażdżycowe zwężające światło 
naczyń i upośledzające przepływ krwi. Zmiany zachodzą w całym układzie sercowo  
– naczyniowym: zarówno w naczyniach jak i w mięśniu sercowym. U pacjenta z cukrzycą 
zmiany zachodzą wcześniej, są bardziej zaawansowane, rozległe i rozsiane (występują 
w wielu lokalizacjach).4

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 
Występuje najczęściej u pacjentów z cukrzycą typu 2, szczególnie u osób z nadmierną 
masą ciała. Należy dbać, aby ciśnienie tętnicze nie przekraczało 130/80 mmHg (u osób  
> 65 roku życia ciśnienie tętnicze poniżej 140/80 mmHg), prowadzić regularną  
samokontrolę w warunkach domowych w różnych porach dnia. Leczenie nadciśnienia 
tętniczego powinno być stałe, systematyczne i nieprzerywane. 

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą są najsilniejszym 
czynnikiem ryzyka powikłań kardiologicznych.3,4

UDAR MÓZGU
Cukrzyca jest silnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu zarówno niedokrwiennego, jak 
i krwotocznego („wylewu”), a podwyższone stężenie glukozy we krwi w momencie 
zdarzenia wpływa niekorzystnie na rokowanie chorego. Właściwa kontrola ciśnienia 
tętniczego, glikemii oraz stężenia cholesterolu są najważniejszymi elementami 
profilaktyki wystąpienia udaru u osób z cukrzycą.4



KARDIOMIOPATIA CUKRZYCOWA 
Są to zmiany w obrębie serca powstające pod wpływem cukrzycy doprowadzające 
do zaburzeń kurczliwości mięśnia serca (zaburzeń hemodynamicznych, dysfunkcji 
rozkurczowej) oraz NIEWYDOLNOŚCI SERCA. Do objawów niewydolności serca należą 
między innymi: obniżona tolerancja na wysiłek fizyczny, obrzęki kończyn dolnych, 
uczucie duszności.  W badaniu Echo serca narząd sprawia wrażenie „sztywnego serca”, 
upośledzona jest zarówno faza rozkurczu mięśnia serca (odpoczynku), jak i skurczu.4

Kontrola glikemii, lipidów, ciśnienia tętniczego jak i redukcja masy ciała (w przypadku 
osób z nadwagą lub otyłością) oraz zaprzestanie palenia papierosów zdecydowanie 
poprawiają rokowanie chorych.

CHOROBA WIEŃCOWA 
Choroba niedokrwienna serca, inaczej zwana chorobą wieńcową, polega na zwężeniu 
naczyń wieńcowych zaopatrujących serce w tlen. Zwężenie jest wynikiem powstających 
blaszek miażdżycowych tworzących się pod wpływem podwyższonego stężenia 
cholesterolu i glukozy we krwi. W przypadku całkowitego zamknięcia naczynia 
wieńcowego dochodzi do zawału serca. 

Do typowych objawów choroby wieńcowej należą: ból, dyskomfort w klatce piersiowej 
(szczególnie występujący po wysiłku fizycznym), promieniujący do żuchwy, pleców, lewej 
ręki, uczucie duszności, kołatania serca, nagły wzrost ciśnienia tętniczego. Choroba 
rozwija się kilka lat, a jej objawy mogą być niespecyficzne z uwagi na zmienione 
odczuwanie dolegliwości bólowych. Dlatego każdy pacjent powinien co najmniej  
raz w roku wykonywać badania kontrolne. Niezmiernie ważne jest eliminowanie 
czynników ryzyka poprzez: redukcję masy ciała, dążenie do prawidłowych wyników 
stężenia cholesterolu i glukozy we krwi, rezygnacja z palenia papierosów oraz wdrożenie 
prozdrowotnego trybu życia.3,4 

u ponad 25% pacjentów  
z bezobjawową cukrzycą typu 2  
podczas badań przesiewowych 

wykrywa się zmiany  
w tętnicach wieńcowych5

2x większa częstość  
hospitalizacji  

z powodu niewydolności serca  
u pacjentów z cukrzycą typu 2  

w porównaniu  
do pacjentów bez tej choroby6

2 – 4x większe ryzyko  
rozwoju choroby tętnic  

obwodowych u pacjentów  
z cukrzycą typu 27

ponad 2x większe ryzyko  
wystąpienia udaru mózgu  
w ciągu 5 lat od rozpoznania 

cukrzycy typu 2 w porównaniu  
z populacją ogólną8

DBAJ O SWOJE SERCE,  
DBAJ O SWOJE ZDROWIE!!!
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