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CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA TO KAŻDY RODZAJ 

CUKRZYCY, KTÓRY WYSTĘPUJE PRZED ZAJŚCIEM 

W CIĄŻĘ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYMAGA 

LECZENIA DIETĄ, LEKAMI DOUSTNYMI, CZY INSULINĄ.

PRZYGOTOWANIE 
DO CIĄŻY



Cukrzyca w okresie ciąży zwiększa ryzyko szeregu powikłań 

zarówno matczynych, jak i płodowych, w tym poronień, wad 

wrodzonych, obumarć wewnątrzmacicznych, nadmiernego 

wzrastania płodu, urazów okołoporodowych, hipoglikemii oraz 

innych problemów adaptacyjnych u noworodka. U pacjentki może 

dojść do zaburzeń w regulacji glikemii, progresji zmian nerkowych, 

nadciśnienia oraz do pogorszenia zmian na dnie oka.

Ryzyko powikłań ciąży rośnie wraz z czasem trwania cukrzycy, 

obecności powikłań narządowych cukrzycy oraz ze stopniem 

niewyrównania metabolicznego.

GŁÓWNYM CZYNNIKIEM ODPOWIEDZIALNYM 

ZA POWIKŁANIA U PŁODU JEST 

HIPERGLIKEMIA MATCZYNA.

PAMIĘTAJ
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Jeśli utrzymasz prawidłowe 

poziomy glikemii w okresie przed 

zapłodnieniem i przez cały okres ciąży, 

ryzyko powikłań będzie podobne
jak u zdrowych kobiet.

Każda pacjentka z cukrzycą ma 
szansę urodzić zdrowe dziecko 

i być szczęśliwą mamą. 



Planując ciążę, poza kontrolą glikemii, należy 

ocenić: 

• stan nerek, 

• dno oka, 

• gospodarkę lipidową, 

• funkcję tarczycy, a także ciśnienie tętnicze, 

jak również stan układu krążenia i obecność 

ewentualnej neuropatii. 

Pamiętaj! Ciąża nie jest sama w sobie czynnikiem 

indukującym progresję powikłań naczyniowych. 

Dochodzi do nich głównie u pacjentek, które nie 

planowały ciąży i zaszły w nią bez odpowiedniego 

przygotowania.
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Głównym celem powinno być objęcie pacjentki opieką jeszcze w okresie 

planowania ciąży, najlepiej około 3-6 miesięcy przed planowanym 

zapłodnieniem. 

Należy pamiętać, że ryzyko powikłań ciąży rośnie wraz z czasem trwania 

cukrzycy, obecnością powikłań narządowych cukrzycy oraz z nasileniem 

nieprawidłowej kontroli glikemii.

W okresie planowania ciąży oraz w ciąży niezbędne jest uzyskanie odpowiednich 

wartości glikemii1,2: 

• na czczo i przed posiłkami: 70-90 mg/dl (3,9-5,0 mmol/l); 

•  maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczęciu posiłku: < 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l);

• między godziną 2.00 a 4.00: > 70-90 mg/dl (> 3,9-5,0 mmol/l).

Gdy planuje się ciążę, odsetek glikowanej hemoglobiny może wynosić 6,5%, 

ale już w ciąży powinien być poniżej 6,0%1.

Warto też suplementować wit. D
3
 w dawce 1,5-2 tysiące IU dziennie; 

dla Pań ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) > 30 kg/m2

dawka może wynieść do 4 tysięcy IU/dobę3.

Wskazane byłoby, aby pacjentki z cukrzycą typu 2 w okresie planowania ciąży 

przeszły na leczenie insuliną. Z leków doustnych dopuszcza się jedynie stosowanie 

metforminy, gdyż zapewnia ona optymalną kontrolę wyrównania metabolicznego. 

W okresie planowania ciąży, nawet przez okres jednego roku, 

należy stosować kwas foliowy; dawkę ustali lekarz ginekolog!

Jeśli stosujesz leki na nadciśnienie, na podwyższony 

cholesterol lub inne leki, pamiętaj, żeby ustalić z lekarzem, 

czy są one bezpieczne w ciąży oraz które 

z nich i kiedy należy odstawić!

                       ODSETEK HBA1
C
 < 6,5% W OKRESIE 

POPRZEDZAJĄCYM ZAPŁODNIENIE JEST ZWIĄZANY 

Z NAJNIŻSZYM RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA WAD 

WRODZONYCH U POTOMSTWA1.
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CO NALEŻY ZBADAĆ PRZED PLANOWANĄ CIĄŻĄ?

Narząd wzroku, jeśli nie był badany 

w ostatnich 6 miesiącach. 

Uwaga! Zbyt szybka poprawa glikemii może doprowadzić 

do pogorszenia zmian na dnie oka. 

Nerki
Ocena albuminurii przed odstawieniem antykoncepcji. 

W razie nieprawidłowych wyników badań oceniających 

funkcję nerek należy zgłosić się do nefrologa. 

Uwaga! Zaawansowana choroba nerek bardzo zwiększa 

ryzyko powikłań ciąży, w tym stanu przedrzucawkowego 

i porodu przedwczesnego; co ważne – ryzyko to rośnie 

wraz ze stopniem zaawansowania choroby.

Można temu zapobiec przez dobrą kontrolę glikemii 

przed ciążą, skuteczne leczenie nadciśnienia i zakażeń 

dróg moczowych2.



NIEZBĘDNA BĘDZIE TAKŻE WIZYTA 

U KARDIOLOGA, JEŚLI:

• masz więcej niż 35 lat;

• lekarz stwierdził u Ciebie podwyższone wartości lipidów;

• stwierdzono u Ciebie kiedykolwiek albuminurię lub 

obecność neuropatii autonomicznej;

• masz nadciśnienie tętnicze;

• palisz papierosy;

• w Twojej rodzinie stwierdzono przedwczesne 

występowanie miażdżycy (zawały mięśnia sercowego 

przed 40. rokiem życia).

PRZY DZISIEJSZYCH MOŻLIWOŚCIACH TERAPII

SKUTECZNIE LECZONA CHOROBA WIEŃCOWA 

(FARMAKOLOGICZNIE, INTERWENCYJNIE I/LUB 

OPERACYJNIE) NIE STANOWI PRZECIWWSKAZANIA 

DO ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, ALE BEZWZGLĘDNIE 

WYMAGA PRZYGOTOWANIA DO CIĄŻY WSPÓLNIE 

Z KARDIOLOGIEM4.

PRZYGOTOWANIE 
DO CIĄŻY



Odradza się ciążę pacjentce chorującej na cukrzycę w niżej 

wymienionych sytuacjach klinicznych: 

przy bardzo zaawansowanej chorobie nerek,

przy ciężkiej retinopatii, niepoddającej się leczeniu,

przy ciężkim uszkodzeniu mięśnia sercowego1,2.

Jednak ostateczna decyzja należy zawsze do pacjentki i jej rodziny!

Niemniej jednak musi być ona podjęta świadomie, z uwzględnieniem 

ryzyka dla zdrowia i życia przyszłej mamy. Ryzyko to należy omówić 

z zespołem specjalistów.

CZY KAŻDA PACJENTKA Z CUKRZYCĄ MOŻE 

PLANOWAĆ MACIERZYŃSTWO?

CIĘŻARNA Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI 

WYMAGA SZCZEGÓLNEJ UWAGI W CZASIE 

CIĄŻY, BO CZĘSTO KOŃCZY SIĘ ONA STANEM 

PRZEDRZUCAWKOWYM I KONIECZNOŚCIĄ 

PRZEDWCZESNEGO JEJ UKOŃCZENIA5!

NIESTETY NIE!

PRZYGOTOWANIE 
DO CIĄŻY
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Nieplanowana ciąża u pacjentki 

z cukrzycą to nie tylko problem 

zdrowotny, lecz także społeczny, 

często bowiem partnerzy nie zdają 

sobie sprawy z możliwych powikłań 

niepożądanej ciąży.

PAMIĘTAJ



ROLA ANTYKONCEPCJI U PACJENTEK Z CUKRZYCĄ:

• redukuje liczbę niepożądanych ciąż;

• redukuje liczbę poronień samoistnych;

• pozwala zaplanować ciążę w odpowiednim, pod względem 

kontroli glikemii, momencie (redukcja wad rozwojowych u dzieci).

PACJENTKA Z CUKRZYCĄ MOŻE MIEĆ DOBRANĄ 

ANTYKONCEPCJĘ, DOSTOSOWANĄ DO JEJ POTRZEB 

I OCZEKIWAŃ, ALE NAJWAŻNIEJSZE JEST, ABY 

STOSUJĄC ANTYKONCEPCJĘ HORMONALNĄ, MIAŁA 

DOBRZE WYRÓWNANĄ CUKRZYCĘ…

…a poza tym: miała prawidłową masę ciała, nie paliła papierosów, kontrolowała

swoje ciśnienie tętnicze, zwracała uwagę na pracę nerek6,7.uwagę



DOSTĘPNE METODY ANTYKONCEPCJI: 

(DOBIERAMY PREPARATY O JAK NAJNIŻSZEJ 

DAWCE HORMONÓW):

• złożone tabletki antykoncepcyjne, zawierające składnik 

estrogenowy i gestageny, czyli pochodne hormonów, takich jak te 

produkowane w naturalnym cyklu miesiączkowym 

(skuteczność 94-98%),

• preparaty zawierające tylko gestageny, szczególnie polecane 

dla pacjentek, które cierpią na migrenowe bóle głowy oraz 

w okresie połogu – minitabletki, implanty przezskórne, wkładki 

wewnątrzmaciczne z wstawką hormonalną (skuteczność 94-98%).

Inne:

• metody barierowe – prezerwatywa, wkładki wewnątrzmaciczne 

bez hormonów (skuteczność 80-90%),

• metoda oparta na naturalnym rytmie

wydzielania hormonów 

(skuteczność ok. 80%),

• sterylizacja – podwiązanie 

jajowodów (skuteczność 90%);

w Polsce metoda nie jest 

dopuszczona.

ANTYKONCEPCJA



Uwaga! Należy pamiętać, że tabletki antykoncepcyjne 

muszą być przyjmowane regularnie, codziennie 

o podobnej porze. Tylko takie stosowanie leku daje 

wysoką gwarancję skutecznego zapobiegania ciąży. 

Jeśli prowadzisz nieregularny tryb życia, warto rozważyć preparaty 

o przedłużonym działaniu, czyli np. plastry wymagające zmiany raz 

w tygodniu lub hormonalne krążki dopochwowe działające 

przez 21 dni.

miętać że tabletki antykoncepcyjnei ć ż bl ki k j

ANTYKONCEPCJA



POZA DZIAŁANIEM ANTYKONCEPCYJNYM 

TABLETKI DAJĄ DODATKOWE KORZYŚCI:

• zmniejszone napięcie przedmiesiączkowe,

• zmniejszoną obfi tość krwawień,

• ograniczenie nasilenia bólów menstruacyjnych.

I WYKAZUJĄ WPŁYW OGÓLNOUSTROJOWY: 

• mają działanie ochronne przeciw nowotworom 

endometrium, jajnika oraz odbytu; 

• zmniejszają liczbę torbieli jajników, ryzyko endometriozy;

• zmniejszają ryzyko anemii z niedoboru żelaza, co 

wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie u pacjentek 

z wieloletnią cukrzycą, powikłaniami nerkowymi 

i skłonnością do niedokrwistości;

• korzystnie wpływają na poprawę trądzikowych zmian 

skórnych oraz hirsutyzm.



Doustne tabletki antykoncepcyjne, które standardowo 

powinno się zalecać pacjentkom z cukrzycą, to 

dwuskładnikowe preparaty zawierające składnik 

estrogenowy i progestagenowy w stałej dawce lub 

zmieniającej się fazowo (tabletka dwu- i trójfazowa). 

Jednak u pacjentek (nawet młodocianych) z cukrzycą 

bezpieczniejsze będą tabletki antykoncepcyjne 

zawierające wyłącznie progestagen bądź wkładka 

domaciczna z progestagenem (progestagen odpowiada 

za większość działań antykoncepcyjnych – zahamowanie 

owulacji i aktywności endometrium). 

PREPARATY ZAWIERAJĄCE TYLKO 

GESTAGEN, ZARÓWNO W FORMIE 

DOUSTNEJ, JAK I IMPLANTU LUB 

WKŁADEK, STWARZAJĄ MNIEJSZE RYZYKO 
POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH I ZAKRZEPICY 

ORAZ NIE ZABURZAJĄ METABOLIZMU 

WĘGLOWODANÓW I LIPIDÓW. 



PACJENTKA Z CUKRZYCĄ MOŻE SKUTECZNIE 

I BEZPIECZNIE ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANEJ CIĄŻY

Dlatego należy pamiętać, że u pacjentki z cukrzycą stosującej 

antykoncepcję hormonalną należy regularnie:

• oceniać stopień wyrównania glikemii

(co 3-4 miesiące pomiar odsetka HbA1
c
);

• oceniać regularnie czynniki ryzyka powikłań naczyniowych;

• prowadzić regularną kontrolę ciśnienia tętniczego i masy ciała

(po 1. miesiącu, a następnie co 3-4 miesiące);

• oceniać stężenie lipidów (raz w roku lub częściej przy 

jakichkolwiek nieprawidłowościach);

• wykluczyć palenie papierosów;

• prowadzić systematycznie weryfi kację korzyści 

względem ryzyka.

Dlatego należy pamiętać, że u pacjentki z cukrzycą stosującej 

k j h l l ż l i

UWAGA! NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE 

ANTYKONCEPCYJNYCH LEKÓW

HORMONALNYCH TO WPŁYW

PROZAKRZEPOWY



Niniejsza ulotka została przekazana przez fi rmę Eli 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 

fi rmy Lilly ogranicza się do pokrycia kosztów druku i weryfi kacji 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.
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