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3$0,}7$MUSIMY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ,
ŻE CUKRZYCA TO SCHORZENIE O RÓŻNORODNEJ
ETIOLOGII, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ STANAMI
PRZEWLEKŁEJ HIPERGLIKEMII POWIĄZANEJ
Z ZABURZENIAMI METABOLIZMU WĘGLOWODANÓW,
TŁUSZCZÓW I BIAŁEK, CO SPOWODOWANE JEST
ZABURZENIEM DZIAŁANIA
I (LUB) WYDZIELANIA INSULINY.
Przewlekła i nieleczona prawidłowo
hiperglikemia doprowadza
do uszkodzenia, zaburzenia
funkcjonowania i niewydolności wielu
narządów i układów w organizmie.
Na te powikłania szczególnie narażone
są nerki, mięsień sercowy, narząd
wzroku, układ krwionośny oraz
nerwowy.
Ma ona również wpływ na przebieg
ciąży i towarzyszących jej powikłań.
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Mamy dwa główne typy cukrzycy: cukrzyca typu 1
(T1DM) i cukrzyca typu 2 (T2DM), które przed ciążą
różnią się zasadniczo sposobem leczenia,

ALE W CIĄŻY WSZYSTKIE PACJENTKI WYMAGAJĄ
LECZENIA INSULINĄ!!!
Okres ciąży u pacjentki chorującej na cukrzycę wymaga
szczególnego nadzoru, a jego intensyﬁkacja zależy od
stopnia zaawansowania choroby.

Pamiętajmy, że zaburzenia metaboliczne wywołane
cukrzycą u ciężarnej wpływają nie tylko na stan zdrowia
matki, lecz także na rozwijający się płód, a rodzaj tych
powikłań zależy od czasu trwania choroby, obecności
powikłań towarzyszących cukrzycy oraz stopnia hiperglikemii
i okresu ciąży, w którym ona występuje.
Dlatego opracowano klasyﬁkację pacjentek na okres ciąży,
obejmującą informacje o wieku zachorowania, czasie trwania
choroby oraz obecności bądź braku przewlekłych powikłań
cukrzycowych.

Stworzyła ją Priscilla White, która
była wybitnym amerykańskim
diabetologiem zajmującym się
ciężarnymi z cukrzycą.
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CZY CIĄŻA WPŁYWA NA ORGANIZM PACJENTKI
Z CUKRZYCĄ?
• W ciąży zmiany metaboliczne są ściśle uwarunkowane
zachodzącymi zmianami hormonalnymi prowadzącymi
do zmniejszenia wrażliwości tkanek na działanie insuliny.
• U zdrowej ciężarnej dochodzi w związku z tym do wzrostu
produkcji insuliny, w celu utrzymania normoglikemii.

Pamiętajmy!
• Nieuwzględnienie tego wzrostu zapotrzebowania,
a w konsekwencji wzrost poziomu glukozy wpływa
niekorzystnie zarówno na matkę, zwiększając ryzyko progresji
powikłań naczyniowych, jak i na dziecko, powodując nie
tylko szereg komplikacji położniczych, lecz także rokując
niekorzystnie dla jego dalszego rozwoju.
• Podstawą leczenia cukrzycy jest dążenie do osiągnięcia celów
terapeutycznych w zakresie kontroli glikemii, takich jak
w okresie planowania ciąży.
• W zależności od okresu ciąży HIPERGLIKEMIA
wywiera nieco inny wpływ na rozwijający się płód.
W I trymestrze ciąży indukuje zwiększoną liczbę wad
rozwojowych i poronień, a w kolejnych tygodniach
ciąży zwiększa ryzyko nadmiernego wzrastania płodu,
jego upośledzonej dojrzałości, porodów
przedwczesnych i obumarć wewnątrzmacicznych3.

FETOPATIA CUKRZYCOWA
= DUŻY NOWORODEK O CECHACH WCZEŚNIAKA
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• Należy również unikać zbyt niskich wartości
glikemii z uwagi na ryzyko hipoglikemii ciężarnej
oraz zbyt niskiej masy ciała płodu, a także
pogorszenia zmian na dnie oka!
• Dla płodu bardzo ważna jest stabilna glikemia
matki! Wszystkie niepotrzebne skoki glikemii
powyżej zalecanej normy przyczyniają się do
rozwoju powikłań u dziecka.
• W ciąży powikłanej cukrzycą rutynowe
wizyty kontrolne w ośrodku przygotowanym
do prowadzenia ciąż w cukrzycy powinny
odbywać się co dwa tygodnie, aby wspólnie
z lekarzem modyﬁkować dawkę insuliny,
kontrolować przyrost masy ciała, ciśnienie
tętnicze oraz oceniać stan płodu, jego
wzrastanie i rozwój.

JAK POWINNIŚMY LECZYĆ CIĘŻARNĄ
Z CUKRZYCĄ?
• Insulinoterapię w ciąży zaleca się we wszystkich typach
cukrzycy.
• Nie wykazano różnic w zakresie wyników położniczych
pomiędzy pacjentkami z cukrzycą typu 1 stosującymi
insulinoterapię metodą wielokrotnych wstrzyknięć
a pacjentkami leczonymi osobistą pompą insulinową.
• Osobista pompa insulinowa daje jednak stabilniejsze poziomy
glikemii, głównie w porze nocnej, łatwiejsze modyﬁkowanie
dawki insuliny, mniejsze ryzyko hipoglikemii.
• Terapia z zastosowaniem pompy insulinowej może być
szczególnie wskazana u pacjentek z nawracającymi epizodami
hipoglikemii, szczególnie w godzinach nocnych.

ALE proszę pamiętać:
• Łatwość podawania insuliny sprzyja jej przedawkowywaniu,
nieprzestrzeganiu odpowiedniej diety, nadmiernemu przyrostowi
masy ciała, a w konsekwencji nadmiernej masie płodu,
zwiększając ryzyko urazów okołoporodowych, cięć cesarskich
i otyłości w przyszłości!!!

PARAMETRY METABOLICZNEGO
WYRÓWNANIA CUKRZYCY
(powinny być osiągane przed ciążą i utrzymywane
przez cały czas jej trwania)

W CIĄŻY NIEZMIERNIE WAŻNA JEST REGULARNA
KONTROLA GLIKEMII!
Zaleca się codzienną kontrolę glikemii: rano na czczo, przed posiłkami
i godzinę po nich oraz przed snem. Okresowo wskazana jest również
kontrola nocnych glikemii, między 2.00 a 4.00 w nocy.
Zalecane docelowe wartości glikemii w ciąży1,2:

Pomiar glikemii
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Godzina po posiłku
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Wartość glikemii
mg/dl
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70-90
< 140
> 70-90
< 1110
10

3,9-5,0
< 7,8
> 3,9-5,0
6,11
6,1

CZY DIETA CIĘŻARNEJ
MA WPŁYW NA ROZWÓJ
DZIECKA?

TAK!
PAMIĘTAJ!
Prawidłowa dieta i regularne posiłki pomagają
utrzymać prawidłowe poziomy glikemii, czyli wpływają
na rozwój dziecka3.
• Dieta cukrzycowa jest podstawą leczenia cukrzycy.
• Pacjentka powinna otrzymać zindywidualizowaną poradę
dietetyczną uwzględniającą takie parametry, jak:
o przedciążowy wskaźnik masy ciała (BMI),
o poziom aktywności ﬁzycznej,
o zalecany przyrost masy ciała w ciąży.
• Należy opracować plan spożywania posiłków oparty na w miarę
stałych godzinach jedzenia dań głównych i przekąsek, zawierających
odpowiednią liczbę kalorii, ilość produktów białkowych (1,1 g/kg/
dobę), tłuszczów (z maksymalną ilością tłuszczów nasyconych < 10%)
oraz zawierającą 175 g węglowodanów na dobę3.

UWAGA
NADMIAR WĘGLOWODANÓW
W DIECIE NIE WPŁYWA KORZYSTNIE
NA ROZWIJAJĄCY SIĘ PŁÓD.
O czym jeszcze należy pamiętać,
układając jadłospis w ciąży3?
• Ciężarna o prawidłowej wyjściowej masie ciała
powinna spożywać ok. 30 kcal na kilogram masy ciała
na dobę, a dobowa dawka kalorii dla ciężarnej powinna
wynosić pomiędzy 1800 a 2200 kcal.
• Dobowy jadłospis powinien składać się z trzech posiłków
głównych oraz trzech przekąsek (I i II śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja, przekąska przed snem).
• Owoce i węglowodany proste powinno się
spożywać w głównych posiłkach i należy je
wkalkulować do podawanej doposiłkowo
insuliny!
• Szczególnie istotny jest niewielki
posiłek spożywany przed snem,
ponieważ zabezpiecza on ciężarną
przed hipoglikemią nocną
i ketogenezą głodową. Posiłek
ten powinien zawierać około 25 g
węglowodanów o niskim indeksie
glikemicznym lub produkty
zawierające skrobię3.

NA CO JESZCZE, POZA CUKRAMI I MASĄ CIAŁA, MUSI
ZWRACAĆ UWAGĘ CIĘŻARNA Z CUKRZYCĄ?
• Na stosowanie kwasu foliowego
do końca I trymestru ciąży.
• Na regularną kontrolę dna oka.
• Na kontrolę ciśnienia tętniczego
(należy dążyć do ciśnienia
tętniczego 110-129/65-79 mm Hg)1,2.

UWAGA
Szczególnie ważne w ciąży u pacjentki z cukrzycą są:
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE ORAZ NADZÓR
NAD STANEM PŁODU
• W I trymestrze ciąży należy precyzyjnie ocenić rozwój zarodka
i ewentualnie skorygować wiek ciążowy na podstawie badania
ultrasonograﬁcznego.
• Z uwagi na zwiększone ryzyko występowania wad strukturalnych
płodu pacjentka z cukrzycą powinna mieć przeprowadzoną oraz
udokumentowaną ocenę anatomii płodu z uwzględnieniem oceny
serca płodu w 18.-22. tygodniu.
• Z uwagi na zwiększone ryzyko występowania dużej masy
urodzeniowej dziecka/dzieci pacjentka z cukrzycą przedciążową
powinna mieć przeprowadzoną ocenę ultrasonograﬁczną
wzrastania płodu oraz ilości płynu owodniowego nie rzadziej niż
co 4 tygodnie, począwszy od 28. tygodnia ciąży, aby zaplanować
sposób ukończenia ciąży1.

PAMIĘTAJ! LICZENIE RUCHÓW PŁODU TO
OBOWIĄZEK KAŻDEJ PRZYSZŁEJ MAMY!!!
Zaleca się ocenę ruchów płodu przez ciężarną po 28. tygodniu
ciąży i wykonywanie kardiotokograﬁi po 36. tygodniu w trakcie
każdorazowej wizyty w poradni oraz w warunkach szpitalnych
codziennie1.
Kiedy dziecko może się mniej ruszać?
• Gdy masz niski poziom cukru.
• Gdy jesteś śpiąca.

Aby to sprawdzić, wypij trochę soku pomarańczowego,
zjedz małą zakąskę, włącz muzykę… Jeśli dziecko nie
reaguje, udaj się natychmiast do najbliższej poradni
lub szpitala.
Liczymy ruchy do dziesięciu, czyli w ciągu trzech
godzin maleństwo powinno dać o sobie znać
dziesięć razy, zarówno rano, jak i po południu.
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• Ciężarna z cukrzycą może rodzić samoistnie.
• Przeciwwskazaniem do porodu samoistnego jest zbyt duża masa
ówkowe położenie płodu, zaawansowana
płodu, inne niż główkowe
nefrop
patia ciężarnej.
retinopatia i nefropatia
• Dążymy do ukońc
czenia ciąży po skończonym 38. tygodniu,
ukończenia
najlepiej wtedy gdy zaczynamy rejestrować już choćby niewielką
czynność skurczową.

PAMIĘTAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA
TWOJEGO I MALEŃSTWA!
Poród powinien odbywać się w ośrodku tzw. III stopnia
referencji, gdyż z uwagi na zaawansowanie cukrzycy Ty
i noworodek możecie wymagać intensywnej opieki po porodzie.

PORADNIA PROWADZĄCA:
(miejsce na pieczątkę)

PIELĘGNIARKA DIABETOLOGICZNA:
TEL.

Dodatkowych informacji udziela:
Eli Lilly Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
tel.: +48 22 440 33 00
faks: +48 22 440 35 50
www.edukacjawcukrzycy.pl
Piśmiennictwo:
1. Standards of Polish Society of Gynecologists and Obstetricians in management of women with diabetes. Ginekologia Polska. 2018;
vol. 89, no. 6, 341-350.
2. Diabetology C. 2018 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clinical Diabetology. 2018;
7(1): 1-90, doi: 10.5603/dk.2018.0001.
3. Kitzmiller JL, Block JM, Brown FM et al. Managing preexisting diabetes for pregnancy: summary of evidence and consensus
recommendations for care. Diabetes Care. 2008; 31(5): 1060-1079, doi: 10.2337/dc08-9020, indexed in Pubmed: 18445730.

Niniejsza ulotka została przekazana przez ﬁrmę Lilly w ramach wsparcia na rzecz medycyny i chorych na cukrzycę. Treść ulotki została
opracowana przez prof. dr hab. n. med. Ewę Wender-Ożegowską (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Udział
ﬁrmy Lilly ogranicza się do pokrycia kosztów druku i weryﬁkacji treści wyłącznie pod kątem medycznym.
Żadna część materiału nie może być rozumiana jako porada lekarska ani jej zastępować. Eli Lilly nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
wykorzystanie materiałów ani zastosowanie się do zamieszczonych w nich treści.

PP-DB-PL-0011

