Jak cukrzyca

wpływa na serce
Poradnik dla pacjentów

Cukrzyca jest bardzo rozpowszechnioną chorobą, obecnie stanowi jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych i znacząco przyczynia się do wystąpienia
przedwczesnego zgonu.

Ǵ Zacznijmy od kilku ważnych faktów
na temat cukrzycy:

Cukrzyca i podwyższone stężenie glukozy we krwi wiążą
się, w przybliżeniu, z podwojonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Od lat
naukowcy na całym świecie obserwują, że chorzy na
cukrzycę są 2–4 razy bardziej narażeni na zdiagnozowanie u nich choroby niedokrwiennej serca. Stwierdza
się u nich także przyspieszony rozwój miażdżycy
naczyń krwionośnych.
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Jak cukrzyca
wpływa na serce?
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do poważnych powikłań,
takich, jak:
● retinopatia (uszkodzenie siatkówki oka i pogorszenie widzenia
prowadzące nawet do ślepoty);
● nadciśnienie tętnicze;
● zaburzenia lipidowe;
● miażdżyca tętnic;
● choroby serca, w tym zawał.

Taki obraz wyłania się z wyników badań, ale jest to
opis statystyczny. Los każdego chorego w znacznym
stopniu spoczywa bowiem w jego rękach. Wczesne
wykrycie zagrożenia, wyrównanie cukrzycy, zapobieganie miażdżycy naczyń wieńcowych, dbałość o płuca,
wykonywanie stopniowanego regularnego wysiłku
fizycznego, obliczonego na zwiększenie wydajności
organizmu, zdecydowanie poprawiają rokowanie.

Ǵ Mechanizmy prowadzące do rozwoju
chorób serca na podłożu cukrzycy
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Można tem

U chorych na cukrzycę zmiany miażdżycowe postępują
szybciej i mają większy zasięg niż u innych pacjentów,
np. zawał serca częściej przyjmuje postać bezbólową
i częściej bywa powikłany wstrząsem kardiogennym
oraz niewydolnością krążenia. Częściej stwierdza się
również współistniejące zaburzenia metaboliczne. Cukrzyca zwiększa ryzyko zgonu w wyniku zawału:
w przypadku mężczyzn 2–3-krotnie, a w przypadku
kobiet – nawet 6-krotnie. Chorzy na cukrzycę, którzy
nie przebyli zawału, są zagrożeni śmiercią sercową
w takim samym stopniu jak chorzy bez cukrzycy
po zawale.

Zaburzenia metaboliczne
(hipeglikemia, hiperinsulinemia, dyslipidemia,
otyłość, nagromadzenie produktów
zaawansowanej końcowej glikacji,
proces zapalny)
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Zaburzenia funkcji śródbłonka
Nadciśnienie tętnicze
Ostre zespoły wieńcowe
Miażdżyca
Zwłóknienie mięśnia sercowego
Zaburzenia funkcji mięśnia sercowego
i niewydolność serca itd.

Mechanizmy prowadzące
do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w cukrzycy
Nasilona miażdżyca jest główną przyczyną rozwoju
chorób sercowo-naczyniowych w cukrzycy. Rozprzestrzenia się i postępuje szybciej niż u osób bez cukrzycy.
Stan zapalny i insulinooporność to bardzo ważne czynniki
wpływające na rozwój chorób dużych naczyń (makroangiopatia). Hiperglikemia jest z kolei czynnikiem przyczyniającym się do zaostrzenia procesu miażdżycowego
poprzez wpływ na mięśnie gładkie naczyń, czynność
płytek krwi i zmiany funkcji śródbłonka naczyń. Ponadto
w cukrzycy występują częściej podwyższone stężenia
katecholamin, stan prozakrzepowy, podwyższony stres
oksydacyjny i stan zapalny, co z kolei prowadzi do częstszego występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych,
takich jak udar mózgu i zawał serca.

Cukrzyca oraz otyłość są
obecnie uważane za bezpośrednich sprawców zaburzeń krążenia krwi. Naukowcy przewidują, że liczba
zgonów spowodowanych chorobami serca w Polsce
w 2020 r. przekroczy 200 tysięcy osób. Około 70% chorych na cukrzycę umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, a przewidywana długość ich życia skraca
się o około 10 lat w porównaniu z populacją ogólną.
Chorzy na cukrzycę obarczeni są wysokim bądź
bardzo wysokim ryzykiem powikłań sercowo-

-naczyniowych. Nieprawidłowa kontrola glikemii przyczynia się do nasilonej progresji miażdżycy, której
przyspieszony rozwój zaczyna się jeszcze na długo
przed spełnieniem klasycznych kryteriów rozpoznania
cukrzycy. Naukowcy z Joslin Diabetes Center wykazali nawet 3-krotny wzrost częstości występowania
chorób serca u pacjentów z cukrzycą w porównaniu
z osobami bez cukrzycy.
Naczynia krwionośne u chorych na cukrzycę są także
bardziej podatne na inne czynniki ryzyka zawału serca,
takie jak:
● palenie tytoniu;
● wysoki poziom cholesterolu,
● nieprawidłowe ciśnienie.
U ponad 90% osób z cukrzycą występuje minimum
jeden dodatkowy czynnik ryzyka.
Wśród chorych na cukrzycę typu 1 obserwuje się przyspieszony rozwój miażdżycy, a w grupie chorych na
cukrzycę typu 2 aż u 50% stwierdza się powikłania
sercowo-naczyniowe już w momencie jej wykrycia.
Zmiany w obrębie naczyń krwionośnych mają charakter
wieloogniskowy, a i ich nasilenie nierozerwalnie wiąże
się z rozwojem choroby.

Jak zmniejszyć ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych?
Ǵ Zapobiegaj chorobom serca!
Najlepszym sposobem zapobiegania lub opóźniania
rozwoju chorób serca, w tym choroby niedokrwiennej
serca, jest ograniczenie do minimum czynników ryzyka, na które mamy bezpośredni wpływ, oraz regularne kontrole stanu zdrowia (rzetelna kontrola stężenia
glukozy we krwi!).

Ǵ Zmodyfikuj styl życia i sposób
odżywiania się
Obecnie w grupie chorych na cukrzycę szczególny nacisk
kładzie się na profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez odpowiednią dietę, aktywność
fizyczną, modyfikację współistniejących czynników
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wysiłki te mają na celu:
1. Redukcję nadwagi i otyłości, a więc dążenie do
uzyskania i utrzymania należnej masy ciała, m.in.
poprzez stosowanie właściwej diety. Właściwie zbilansowana dieta przyczynia się do osiągnięcia dobrego
wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz ułatwia
utrzymanie prawidłowej masy ciała, co z kolei istotnie
obniża ryzyko sercowo-naczyniowe. Dieta jest istotnym elementem terapii cukrzycy. Warunkuje utrzymanie właściwego stężenia glukozy i tłuszczów
(lipidów) we krwi oraz optymalne wartości ciśnienia tętniczego. Dobrze dobrana dieta
zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań
cukrzycy, jak również redukuje ryzyko
chorób naczyniowych. Właściwy model
żywienia odgrywa istotną rolę w prewencji
i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy
(mikroangiopatii, retinopatii i nefropatii
cukrzycowej). Dostępne są liczne publikacje
omawiające zagadnienia dotyczące diety
w cukrzycy opartej na indeksie glikemicznym
(IG) lub tzw. metodzie talerzowej. Talerz zdrowego odżywiania opracowany przez specjalistów
w zakresie żywienia z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda zawiera bardzo proste
wskazówki, jak przygotowywać zdrowe, zbilansowane
posiłki. Metoda „talerzowa” pomoże Ci się upewnić się,
że Twoja dieta składa się z wystarczającej ilości warzyw
nieskrobiowych i chudego białka, a także ograniczyć ilość
żywności o wyższej zawartości węglowodanów, która ma
największy wpływ na wzrost stężenia glukozy we krwi.

Jak zastosować talerz zdrowego
odżywiania w praktyce?

1 Weź talerz o średnicy 23 cm (wielkość w tym przypadku ma znacznie).

2 Wypełnij połowę warzywami nieskrobiowymi,

takimi jak sałata, fasolka szparagowa, brokuły, kalafior, kapusta, marchewka (nie ziemniaki czy frytki!).

3 Wypełnij jedną czwartą produktem zbo-

żowym pełnoziarnistym lub pokarmem
bogatym w skrobię, np. ziemniakami, ryżem
(pełnoziarnistym, brązowym) albo makaronem (ciemnym, z pszenicy durum).
Możesz też całkowicie pominąć
skrobię i podwoić ilość warzyw nieskrobiowych.

4

Wypełnij ostatnią ćwiartkę chudym
białkiem, którego źródłem może być
mięso z kurczaka lub indyka, fasola, ser
tofu lub jajka.

2. Walkę z nałogiem palenia tytoniu poprzez całkowite zaprzestanie palenia oraz wybieranie przestrzeni
wolnej od dymu papierosowego.
3. Obniżanie nieprawidłowego stężenia cholesterolu.
Największe znaczenie ma właściwa dieta, wysiłek fizyczny
oraz leki. W zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego Twoja docelowa wartość „złego” cholesterolu (czyli
cholesterolu frakcji LDL) może wynosić odpowiednio:
< 100 mg/dl, < 85 mg/dl lub nawet < 55 mg/dl. Porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat Twojej docelowej
wartości stężenia cholesterolu LDL, strategii leczenia
hipercholesterolemii i zalecanych działań.
4. Odpowiednie leczenie nadciśnienia tętniczego
i utrzymanie jego zalecanych wartości (wg wytycznych
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2020 r.).
Celem leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów
z cukrzycą jest zmniejszenie globalnego ryzyka powikłań
sercowo-naczyniowych poprzez obniżenie wartości
skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 140 mm Hg.
U osób w wieku poniżej 65 lat należy dążyć do wartości
130 mm Hg (a w przypadku dobrej tolerancji – poniżej
130 mm Hg ze względu na korzyści związane z redukcją
ryzyka wystąpienia udaru mózgu). W zakresie ciśnienia
rozkurczowego optymalne jest uzyskanie wartości poniżej 80 mm Hg.
5. Uzyskanie kontroli glikemii i utrzymywanie zaleconych wartości stężenia glukozy we krwi. W zależności od typu cukrzycy i stosowanego leczenia częstość
kontroli glikemii może się wahać od kilku oznaczeń na
dzień do kilku oznaczeń na tydzień. Porozmawiaj ze
swoim lekarzem, jak często powinieneś mierzyć cukier,
wykonuj to rzetelnie i zapisuj wyniki (najlepiej w dzienniczku samokontroli). Pokaż dzienniczek z pomiarami
swojemu lekarzowi na wizycie.

6. Wdrożenie minimum 150 minut umiarkowanej
aktywności fizycznej w ciągu tygodnia (najlepiej
codziennie ok. 25 minut). Być może zastanawiasz się,
od czego zacząć. Poświęć 10 minut w ciągu dnia na
aktywność – możesz np. poskakać na skakance. Jeśli
powtórzysz tę czynność 2–3 razy dziennie, będziesz
mógł zredukować poziom tkanki tłuszczowej nawet
o 12%. Docelowo postaraj się, by Twój trening trwał
minimum 30 minut każdego dnia – możesz udać się
na spacer. Lekki wysiłek fizyczny do 2 godzin po posiłku
zapobiega kurczeniu się naczyń krwionośnych i zmniejsza obciążenie serca. A jeśli nie masz czasu, zacznij od
zamiany windy na schody!
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