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Streszczenie 

Cukrzyca ciążowa (Gestational Diabetes Mellitus – GDM) jest jedną z częstszych przyczyn nieprawidłowości w przebiegu ciąży i roz-
woju płodu. Zmiany metabolizmu węglowodanów oraz zaburzenia procesów adaptacyjnych w organizmie matki, powikłane wzrastającą 
w kolejnych okresach ciąży insulinoopornością, leżą u podstaw rozwoju tej choroby. Rozpoznania cukrzycy ciążowej dokonuje się 
analizując wartości glikemii, ale postawienie diagnozy często możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu testów przesiewowych i/lub 
diagnostycznych. Znaczny stopień wahań stężeń glukozy we krwi i związane z tym zmiany w organizmie matki, mogą skutkować wy-
stąpieniem śmierci wewnątrzmacicznej płodu, wad wrodzonych i metabolicznych noworodka lub nieprawidłowym rozwojem psychofi-
zycznym dziecka w latach późniejszych. Wyrównanie metaboliczne cukrzycy, uzyskane dzięki leczeniu dietą i/lub insuliną zmniejsza 
ryzyko tych zaburzeń. Prawidłowy jadłospis (dostosowany indywidualnie do potrzeb kobiety w ciąży z cukrzycą), pozwala na uniknięcie 
lub zmniejszenie dawek insuliny, potrzebnej do zachowania prawidłowych wartości stężeń glukozy we krwi. Wsparcie edukacyjne 
ciężarnych w zakresie utrzymania normoglikemii może przynieść pozytywne efekty nie tylko w czasie trzech trymestrów ciąży, ale 
również korzystnie wpłynąć na zachowania żywieniowe zarówno kobiet po porodzie, jak i ich dzieci.  
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Abstract 

Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the common causes of disturbance in course of pregnancy and fetal development. Changes 
in carbohydrate metabolism and disturbances of adaptation process in the mother’s body, complicated by the increasing in subsequent 
stages of pregnancy insulin resistance underlie the development of GDM. Diagnosis of gestational diabetes is made by analyzing gluco-
se, but the diagnosis is often possible only after screening and/or diagnostic tests. A significant degree of fluctuation in glycemia status 
and incorrect answer of organism to glucose concentration in blood, may result in the occurrence of intrauterine fetal death, birth defects 
and newborn metabolic or abnormal development of the child's psycho in later years. Glycemic control, achieved by treatment with diet 
and/or insulin reduces the risk of these disorders. The correct menu (adapted individually to the needs of pregnant women with gestatio-
nal diabetes mellitus), allows you to avoid or reduce the dose of insulin required to maintain normal levels of blood glucose. Educational 
support to pregnant women to maintain normoglycemia may have positive effects not only during the three trimesters of pregnancy, but 
also a positive impact on feeding behavior, both in postpartum women and their children.  
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Wprowadzenie 
Cukrzycę ciążową (GDM) definiuje się jako każde 

zaburzenie tolerancji glukozy ujawniające się w trakcie 
ciąży [1]. Ten typ zaburzeń obserwuje się najczęściej  
u ciężarnych z zaburzoną endogenną produkcją insuliny 
lub u kobiet wykazujących objawy insulinooporności 
przed zajściem w ciążę [2]. W przeciwieństwie do cu-
krzycy przedciążowej w GDM dominującą grupę stano-
wią kobiety, u których hiperglikemia rozwinęła się do-
piero w czasie ciąży. Wśród chorych z GDM występują 
także ciężarne, u których cukrzyca (różne typy) istniała 
już przed ciążą, ale nie została wcześniej wykryta. Cu-
krzyca ciążowa, chociaż w mniejszym zakresie niż 
przedciążowa, jest przyczyną zaburzeń metabolicznych  

u przyszłej matki negatywnie wpływając na zdrowie 
płodu. Oszacowano, że 1–14% kobiet w ciąży dotknię-
tych jest nieprawidłowościami w przemianach węglo-
wodanów [3]. Na przestrzeni ostatnich lat, zauważa się 
tendencję wzrostową w występowaniu GDM, podobnie 
jak w przypadku pozostałych rodzajów cukrzycy, przede 
wszystkim w typie 2, w mniejszym zakresie w przypad-
ku typu 1. Jednakże wśród kobiet w ciąży nie dysponujemy 
jednoznacznymi danymi epidemiologicznymi, określają- 
cymi skalę tego zjawiska, w związku z niejednorodno-
ścią stosowanych testów przesiewowych i kryteriów 
diagnostycznych w poszczególnych rejonach świata. Na 
początku XXI wieku z badań przeprowadzonych w róż-
nych regionach Polski (obejmujących około 6 tysięcy 
kobiet w ciąży) wynika, iż problem GDM dotyczy śred-
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nio 3,4% ciężarnych, przy czym zaobserwowano wystę-
powanie rejonów, w których zachorowalność wynosi 2% 
(Toruń) lub sięga 3,9% (okolice Kartuz) analizowanych 
przypadków. Przyczyny obserwowanych odrębności nie 
zostały dostatecznie wyjaśnione [4].  

Konsekwencje nieprawidłowego metabolizmu węglo-
wodanów u ciężarnych są szczególnie niebezpieczne, po-
nieważ zagrażają nie tylko zdrowiu przyszłej matki, ale 
także jej dziecka. Do powikłań ciąży związanych z cukrzy-
cą ciążową, podobnie jak przedciążową, należą m.in. zgony 
wewnątrzmaciczne, porody przedwczesne, niedotlenienie 
płodu oraz wady rozwojowe [5, 6, 7]. U ciężarnych z GDM 
ryzyko ujawnienia się cukrzycy typu 2 kilkanaście lat po 
porodzie, jest znacząco wyższe w porównaniu ze średnią 
populacyjną, wynosząc ponad 50% [2]. 

Najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego wskazują, iż kompleksowa opieka nad 
kobietą z cukrzycą ciążową, zawierająca właściwą dieto-
terapię, może przynieść oczekiwane efekty zdrowotne. 
Działania profilaktyczne i zwrócenie uwagi na korzyści 
z nich płynące, przyczyniają się do zwiększenia świa-
domości kobiet w okresie prokreacyjnym w zakresie 
przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy ciążowej. Za-
uważa się, iż w poziomie prozdrowotnej wiedzy teore-
tycznej, jak i praktycznych umiejętności ciężarnych 
(zwłaszcza w zakresie samokontroli), występują duże 
braki, a prawidłowe nawyki żywieniowe nie zawsze są 
przestrzegane [6, 8]. Ze względu na powyższe, celem 
niniejszego opracowania jest wskazanie na problemy 
związane z utrzymaniem normoglikemii u kobiet z cu-
krzycą ciążową, z szerszym uwzględnieniem roli, jaką w 
przypadku tego zaburzenia odgrywa właściwa dieta.  

Zmiany metabolizmu glukozy w przebiegu ciąży 
Modyfikacje zachodzące w organizmie ciężarnej przez 

cały okres ciąży dotyczą w szczególności metabolizmu, jak 
również sposobu wykorzystania składników odżywczych. 
Zmiany hormonalne, towarzyszące ciąży, w dużym stopniu 
przyczyniają się do rozwoju zaburzeń w gospodarce wę-
glowodanowej. W pierwszym trymestrze przemiany wę-
glowodanów zależne są m.in. od stężenia progesteronu  
i estrogenów. Wydzielany w dużych ilościach laktogen 
łożyskowy, którego diabetogenne działanie zostało po-
twierdzone licznymi badaniami, wraz z podwyższonymi 
wartościami antagonistów insuliny, tj. estrogenów, proge-
stagenów i kortyzolu sprzyjają rozwojowi insulinooporno-
ści, zwłaszcza w II i III trymestrze ciąży. Nasila się ona  
z każdym tygodniem jej przebiegu, aż do porodu [9–11]. 
Narastanie oporności tkanek na insulinę spowodowane jest 
adaptacją metabolizmu matki do zaspokojenia potrzeb ener- 
getycznych płodu. Insulinooporność warunkuje zmniejszo-
ne wykorzystanie glukozy przez ustrój kobiety ciężarnej 
jako głównego źródła energii, umożliwiając tym samym 
wysoki wychwyt heksozy przez rozwijający się organizm 
dziecka. W efekcie u kobiet w ciąży dochodzi do wykształ-
cenia tzw. mechanizmu „przyspieszonego głodowania”, 
spowodowanego szybkim wzrostem zapotrzebowania na 
glukozę, rekompensowanym przez utlenienie kwasów 

tłuszczowych. Zaburzenia w procesach adaptacyjnych do 
zmian metabolicznych w organizmie przyszłej matki, po-
wikłane insulinoopornością, leżą u podstawy rozwoju 
GDM [11].  

Patogeneza cukrzycy ciążowej ma charakter wielo-
czynnikowy [5, 9]. Nieprawidłowa odpowiedź tkanek na 
działanie insuliny skutkuje wzmożeniem procesów syn-
tezy tego hormonu, natomiast hiperinsulinemia jest 
czynnikiem wpływającym na przyspieszony przyrost 
tkanki tłuszczowej u ciężarnej, zwłaszcza w przypadku 
stosowania diety wysokoenergetycznej. Adipocyty od-
powiadają za zjawisko nadmiernej lipolizy oraz zwięk-
szenie stężenia kwasów tłuszczowych, które hamują 
transport glukozy, syntezę glikogenu oraz nasilają proces 
glukoneogenezy. W konsekwencji, nadmierna masa 
ciała, przede wszystkim obecna już przed zajściem w 
ciążę, przyspiesza rozwój cukrzycy ciążowej. Dlatego 
tak ważny jest aspekt profilaktyki w tym względzie [5, 
9–11]. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi niepra-
widłowościom w wykorzystaniu przez organizm ciężar-
nej dostarczanej glukozy są wspomniane wcześniej hor-
mony produkowane przez łożysko, wykazujące działanie 
antagonistyczne do insuliny. Należy zaznaczyć, iż ważną 
przeszkodą w prawidłowej regulacji gospodarki węglo-
wodanowej może być także zbyt mała produkcja insuli-
ny. U 5% ciężarnych stwierdza się względny niedobór 
tego hormonu, tj. jego niewystarczające wydzielanie w 
odniesieniu do większego zapotrzebowania organizmu 
[7]. Wszystkie wymienione zjawiska, działając na zasa-
dzie „błędnego koła”, pogłębiają zaburzenia w metaboli-
zmie węglowodanów i przyspieszają rozwój cukrzycy 
ciążowej [11].  

GDM bardzo często towarzyszą inne zaburzenia. Wy-
mienić należy tutaj niewydolność nerek z białkomoczem, 
nadciśnienie tętnicze krwi, niedokrwistość i zakażenia dróg 
moczowych. Świadomość mogących pojawić się, wskutek 
wymienionych zaburzeń, powikłań zmusza zespół terapeu-
tyczny, w którego skład wchodzą m.in.: diabetolog, gineko-
log-położnik, dietetyk oraz neonatolog, do kompleksowej 
opieki nad pacjentką i jej dzieckiem. Rozpoczęta terapia 
powinna uwzględniać nie tylko odpowiednie metody lecze-
nia, w tym insulinoterapię, ale również właściwe nawyki 
żywieniowe ciężarnej. Prawidłowa dieta, obok regularnej 
aktywności fizycznej, w sposób znaczący wspomaga bo-
wiem działanie insuliny [12, 13]. 

Kryteria diagnostyczne cukrzycy ciążowej 
Badanie wykluczające lub potwierdzające występo-

wanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej należy 
wykonać przy pierwszej wizycie ciężarnej u ginekologa. 
Wielkości stężeń glukozy we krwi, stanowiące kryteria 
diagnostyczne cukrzycy ciążowej określone zostały w 
wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
[14]. Glikemia na czczo poniżej 100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
jest wynikiem prawidłowym, natomiast wartości w za-
kresie 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) wskazują na 
potrzebę wykonania testu diagnostycznego z doustnym 
obciążeniem 75 g glukozy (Tabela 1).  
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Tabela 1. Kryteria rozpoznania cukrzycy ciążowej 
Table 1. Criteria in diagnosis of gestational diabetes mellitus 

 

Pomiar glikemii 
Glycemia measurement 

Wartość glikemii 
Value of glycemia 

Glikemia na czczo  
Fasting glycemia 

≥ 100 mg/Dl 
(≥ 5,6 mmol/L) 

1 godz. po podaniu roztworu zawie-
rającego 50 g glukozy  
(test przesiewowy) 
1 hour after intake of solution con-
taining 50 g of glucose  
(screening test) 

 
 

≥ 200 mg/dL  
(≥ 11,1 mmol/L) 

 

2 godz. po podaniu roztworu zawie-
rającego 75 g glukozy  
(test diagnostyczny) 
2 hours after intake of solution 
containing 75 g of glucose  
(diagnostic test) 

 
 

≥ 140 mg/dL  
(≥ 7,8 mmol/L) 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: poz. lit. [7], [9], [14].  

 
W przypadku wartości glikemii na czczo przekraczają-

cej 125 mg/dl (> 6,9 mmol/l) badanie w tych warunkach 
powinno być powtórzone. Ponowne przekroczenie wartości 
referencyjnych daje podstawę do rozpoznania cukrzycy 
oraz jest wskazaniem do skierowania ciężarnej do specjali-
stycznego ośrodka diabetologiczno-położniczego w celu 
rozpoczęcia leczenia. Warto podkreślić, iż w przypadku 
występowania u pacjentki cukrzycy w poprzedniej ciąży, 
mimo prawidłowego wyniku glikemii na czczo, również 
zaleca się wykonanie testu diagnostycznego [9].  

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w 24–28 tygo-
dniu cięży u kobiet, u których wyniki glikemii na czczo  
w pierwszych tygodniach ciąży nie odbiegały od wartości 
referencyjnych, przeprowadza się test przesiewowy. W ba- 
daniu tym pacjentka otrzymuje roztwór 50 g glukozy, a jej 
stężenie we krwi oznaczane jest po upływie godziny, przy 
czym ani pora dnia, w której przeprowadzany jest test, ani 
czas jaki upłynął od ostatniego posiłku nie mają znaczenia 
(Tabela 1) [7]. Wartości prawidłowe stężenia glukozy we 
krwi po tym czasie nie powinny przekraczać 140 mg/dl. 
Schemat postępowania diagnostycznego wskazuje, aby 
ciężarne z wynikami glikemii mieszczącymi się w grani-
cach 140 mg/dl (7,8 mmol/l) – 199 mg/dl (11,1 mmol/l), 
zostały poddane opisanemu wcześniej testowi diagnostycz-
nemu. W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku 
testu przesiewowego (50 g), a prawidłowego diagnostycz-
nego (75 g) zaleca się powtórzenie tego ostatniego w 32. 
tygodniu ciąży [14]. Wyniki badań wskazują, że właściwe 
wyrównanie glikemii istotnie zmniejsza ryzyko występo-
wania powikłań w czasie ciąży, jak i po porodzie, a regular-
ne wizyty u lekarza i specjalistyczna opieka gwarantują 
wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości [15].  

 

Wpływ niewyrównania glikemii  
na rozwój dziecka w okresie pre- i postnatalnym 
Prawidłowo prowadzone leczenie kobiety w ciąży po-

wikłanej cukrzycą jest warunkiem fizjologicznego rozwoju 
dziecka w początkowych etapach jego życia. Rozwijający 
się w łonie matki płód jest bardzo wrażliwy na zbyt wyso-
kie lub zbyt niskie stężenia glukozy w jej organizmie, dla-
tego też wyrównanie metaboliczne cukrzycy (tj. utrzymanie 
prawidłowych wartości glikemii we krwi ciężarnej) gwa-
rantuje zmniejszenie ryzyka śmierci wewnątrzmacicznej  
i okołoporodowej noworodka nawet o połowę. Należy pod- 
kreślić, iż nieprawidłowe wartości glikemii obserwowane w 
trakcie trwania ciąży są w kilkunastu procentach przypad-
ków przyczyną wad wrodzonych dziecka. Występują one 
2–3 razy częściej niż w populacji kobiet ciężarnych, u któ-
rych nie zdiagnozowano zaburzeń gospodarki węglowoda-
nowej [7, 16, 17].  

Skutki działania hiperglikemii zależą zarówno od 
stężeń glukozy, jak i tygodnia ciąży. W początkowym 
okresie glikemia przekraczająca wartości określane jako 
normę (występująca głównie w cukrzycy przedciążowej, 
rzadziej w GDM), zaburza rozwój płodu w związku  
z wpływem na proces organogenezy. Powstawanie w tym 
czasie prenatalnych wad wrodzonych wiąże się z częstymi 
zgonami wewnątrzmacicznymi w I trymestrze [7, 12, 18]. 
Do najczęstszych patologii noworodków z ciąż powikłanych 
cukrzycą należą wady serca i centralnego układu nerwowe-
go. Do tych pierwszych zalicza się m.in. zwężenie aorty, 
przełożenie wielkich naczyń czy występowanie serca jedno-
komorowego. Wady układu nerwowego manifestują się 
poprzez bezmózgowie, bezczaszkowe płody i przepukliny 
kręgosłupa. Ponadto zaobserwowano, że wadą specyficzną 
dla noworodków, których matki charakteryzowały się nie-
wyrównaniem metabolicznym choroby, jest zespół regresji 
krzyżowej. Jest to skutek zaburzeń w rozwoju dystalnego 
odcinka kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Zmianom tym 
bardzo często towarzyszy niedorozwój kości kończyn dol-
nych wraz z obręczą kości biodrowej [7, 16, 17].  

W kolejnych okresach ciąży, hiperglikemia powoduje 
głównie patologie o charakterze metabolicznym, które 
objawiają się po urodzeniu dziecka m.in. hipoglikemią, 
hipokalcemią, hipomagnezemią, policytemią i hiperbiliru-
binemią. Wśród częstych powikłań GDM występujących  
u dziecka na skutek hiperglikemii w czasie ciąży, wymienia 
się makrosomię (waga urodzeniowa > 4000 g) lub mikro-
somię (płód dystroficzny), powikłania poporodowe, takie 
jak: zespół zaburzeń oddychania, infekcje, niewydolność 
serca, poliglobulia. Nadmierna masa ciała dziecka jest 
częstą przyczyną zakończenia ciąży metodą cesarskiego 
cięcia oraz urazów okołoporodowych. U noworodków 
makrosomicznych wykazano zwiększone ryzyko porażenia 
nerwu twarzowego, zwichnięcia stawu barkowego oraz 
występowania krwiaków podokostnowych, jak również 
zamartwicy i zespołu aspiracji smółki [7, 12, 18]. 
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Ważnym postnatalnym powikłaniem cukrzycy ciążo-
wej, który podkreśla się od niedawna, jest zachwianie roz-
woju psychofizycznego dziecka (zarówno psychosomatycz- 
nego, jak i intelektualnego, wynikających często z zaburzeń 
koncentracji oraz słuchu), objawiającego się już we wczes- 
nym dzieciństwie. Przyczynia się do tego bezobjawowa 
hipoglikemia poporodowa, liczne urazy okołoporodowe 
oraz wcześniactwo [5, 7, 12, 18]. Wpływ cukrzycy ciążo-
wej matki na zdrowie jej potomka w życiu pozałonowym 
odzwierciedla się wysoką predyspozycją do otyłości, upo-
śledzonej tolerancji glukozy i insulinooporności, a więc 
składowych zespołu metabolicznego w wieku młodzień-
czym i wczesnodorosłym [5]. 

Stosunkowo często podnosi się kwestię negatywnego 
wpływu hiperglikemii na zdrowie dziecka, nie należy 
jednak pomijać, iż zbyt niskie stężenia glukozy we krwi 
ciężarnej mogą również zakłócać wewnątrzmaciczny 
rozwój płodu. Hipoglikemia u matki przyczynia się do 
zmniejszenia masy urodzeniowej dziecka. U hipotroficz-
nych noworodków częściej, niż w warunkach prawidło-
wych, rozwija się zespół zaburzeń oddychania, powikła-
nia naczyniowe w obrębie nerek i choroby narządu 
wzroku. Niska masa urodzeniowa predysponuje także do 
powikłań klinicznych, wśród których wymienia się 
wstrząs okołoporodowy, niedotlenienie płodu oraz hipo-
glikemię. Dzieci narażone na długotrwałe epizody 
zmniejszenia stężenia glukozy we krwi matki, częściej 
manifestują objawy trwałego uszkodzenia centralnego 
układu nerwowego, m.in. w większym stopniu narażone 
są na wylewy wewnątrzczaszkowe. W związku z powyż-
szym zarówno noworodki z wysoką, jak i niską masą 
urodzeniową, powinny pozostać w okresie okołoporo-
dowym pod ścisłą opieką neonatologów [7, 12, 17]. 

Rodzaje terapii w cukrzycy ciążowej 
Zasady leczenia dietą 

 

W klasyfikacji GDM stosowany jest podział cukrzy-
cy ciążowej wg White, który służy do określenia stopnia 
zaawansowania nietolerancji glukozy oraz możliwości 
jej leczenia. Wyróżnia się w nim typ G1, kiedy wystar-
czającym sposobem leczenia jest wprowadzenie indywi-
dualnie dobranej dietoterapii. W drugim typie choroby – 
G2, sama modyfikacja diety jest niewystarczająca, zatem 
do utrzymania normoglikemii niezbędne jest wprowa-
dzenie insulinoterapii [11].  

Dieta ciężarnej chorującej na cukrzycę ciążową nie 
powinna odbiegać w sposób znaczący od standardowego 
sposobu żywienia zalecanego diabetykom. Prawidłowo 
zbilansowany jadłospis umożliwia uniknięcie stosowania 
lub zmniejszenie wielkości dawek przyjmowanej insuli-
ny u kobiet ciężarnych. Właściwy sposób odżywiania 
należy dopasować indywidualnie do stylu życia, stanu 
zdrowia i wartości wskaźnika masy ciała (Body Mass 
Index – BMI) z okresu przed ciążą. Jadłospis powinien 
dostarczyć energii na poziomie 35 kcal/kg m.c./dobę dla 
kobiet, u których wartości wskaźnika masy ciała znajdu-
ją się w granicach normy [14]. Pacjentkom z nadwagą  

(z wartościami powyżej 120% należnej masy ciała) zaleca 
się stosowanie diety niskokalorycznej (30 kcal/kg m.c./ 
dobę). Takie postępowanie pozwala na właściwy rozwój 
płodu dzięki wyrównaniu metabolicznemu cukrzycy [7, 19].  

W składzie diety (3 posiłków głównych i 3 dodatko-
wych) kobiety z GDM należy uwzględnić 40–50% ener-
gii pochodzącej z węglowodanów złożonych, 30%  
z białka i 20–30% z tłuszczów (w większości jedno-  
i wielonienasyconych a unikając nasyconych oraz zawie-
rających kwasy typu trans) [14]. U kobiet z GDM  
z prawidłową masą ciała, pożywienie powinno zapew-
niać prawidłowy przyrost masy ciała w ciągu wszystkich 
tygodni ciąży, to znaczy średnio 8–12 kg. W przypadku 
ciężarnych niedożywionych przyrost ten powinien wy-
nosić około 18 kg, natomiast dla otyłych nie przekraczać 
7 kg [7, 13, 14, 20]. Trzeba zadbać o to, aby rozkład 
posiłków każdego dnia był zbliżony, a przerwy między 
nimi nie przekraczały 3 godzin. Należy podkreślić, iż 
ważnym odstępstwem od tradycyjnego sposobu żywie-
nia przyszłej matki z GDM jest zalecenie konsumpcji 
przez nią dodatkowego posiłku wieczornego, zawierają-
cego około 25 gramów węglowodanów złożonych. Posi-
łek ten (II kolacja) powinien być uwzględniony w godzi-
nach wieczornych, około 22:00–22:30. Dostarczona w 
tym czasie porcja węglowodanów ma za zadanie zabez-
pieczyć pacjentkę przed wystąpieniem powikłań związa-
nych z hipoglikemią nocną i głodową ketogenezą 
(wzmożoną syntezą ciał ketonowych we krwi) [7, 19]. 

Jak już wspomniano, ogólne zasady żywienia w 
przypadku GDM nie odbiegają od zasad stosowanych 
wśród innych chorych na cukrzycę. U przyszłej matki  
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej ważne jest 
ograniczenie spożycia potraw smażonych w tradycyjny 
sposób. Polecane metody obróbki termicznej pożywienia 
to gotowanie w wodzie lub na parze, a także pieczenie  
w piekarniku w rękawach foliowych lub pergaminie. Do 
przygotowywania zup i sosów korzystniejsze jest wyko-
rzystanie kefiru, jogurtu i mleka niż zawiesin z mąki  
i wody. Kobiety z cukrzycą ciążową powinny wybierać 
warzywa i małe ilości owoców, głównie w postaci suro-
wej, gdyż posiadają one niższy indeks glikemiczny w 
porównaniu do poddanych gotowaniu i innej obróbce 
termicznej. Dzięki temu ciężarna może uniknąć nagłych 
i dużych wahań glikemii [20].  

Do optymalnego wyboru produktów zawierających 
węglowodany służą pacjentkom tzw. wymienniki węglo-
wodanowe1. Ich stosowanie umożliwia równomierny roz-
kład węglowodanów w poszczególnych posiłkach oraz 
urozmaicenie diety. Ostatnio szeroko dyskutowaną kwestią 
jest bezpieczeństwo stosowania tzw. diet niskowęglowoda-
nowych przez kobiety z cukrzycą ciążową [1, 20]. W krót-
kotrwałych (14 dni), nierandomizowanych badaniach, diety 
wysoko- i niskowęglowodanowe (zawierające odpowiednio 

                                                           
1 Jeden wymiennik węglowodanowy odpowiada ilości pro-

duktu żywnościowego, która zawiera 10 gramów węglowoda- 
nów przyswajalnych (skrobi), np. średniej grubości kromce 
chleba razowego. 
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65% i 45% dziennej podaży energii z węglowodanów w 
całodobowej racji pokarmowej) były tak samo bezpieczne, 
przy czym te drugie okazały się wskazane u kobiet z GDM, 
u których najwyższy wzrost wartości glikemii obserwowa-
no po śniadaniu [1]. 

Pomocne w utrzymaniu normoglikemii są posiłki za-
wierające węglowodany złożone (o niskim indeksie glike-
micznym, czyli poniżej 50) i duże ilości włókna pokarmo-
wego (25–40 g/dobę), zwłaszcza jego frakcji rozpusz-
czalnych, które spowalniają wchłanianie glukozy z przewo-
du pokarmowego. W związku z powyższym, wydaje się, że 
nie tylko ilość, ale przede wszystkim rodzaj węglowoda-
nów ma duże znaczenie w dietoterapii cukrzycy ciążowej. 
Najbardziej polecane są artykuły spożywcze zawierające 
węglowodany wolnowchłanialne, m.in. pełnoziarniste 
pieczywa, niełuskany ryż i gruboziarniste kasze. Potrawy z 
nich przygotowywane, dzięki wysokiej zawartości błonni-
ka, pomagają dodatkowo ustrzec ciężarną przed pojawiają-
cymi się często w tym okresie zaparciami. Z diety należy 
wykluczyć produkty, które w sposób znaczący przyczyniają 
się do wahań stężenia glukozy we krwi kobiety (potrawy o 
indeksie glikemicznym powyżej 70). Aby tego uniknąć, 
zaleca się eliminację produktów, takich jak: napoje słodzo-
ne (kawa, herbata, soki, kompoty, wody smakowe), słody-
cze, ciasta, cukierki oraz czekoladę. Ponadto, w codzien-
nym jadłospisie kobiety w ciąży z GDM nie należy 
wprowadzać potraw przygotowanych na bazie mąki pszen-
nej i kasz drobnoziarnistych [14].  

Ważnym elementem terapii dietą w przypadku cukrzy-
cy ciążowej jest wprowadzanie jadłospisów, zawierających 
pełnowartościowe białka, pochodzące głównie z chudych 
gatunków mięs i ryb, białka jaja, produktów mlecznych 
oraz nasion roślin strączkowych i zbóż. Stosunek białka 
zwierzęcego do roślinnego powinien wynosić co najmniej 
1:1 ze względu na duże zapotrzebowanie organizmu ciężar-
nej na aminokwasy egzogenne [14, 21]. Podane rekomen-
dacje są trudne do spełnienia przez wegetarianki, zwłaszcza 
w przypadku preferencji rygorystycznych odmian diety, 
m.in. u weganek. Z kolei u kobiet z cukrzycą ciążową, 
stosujących dietę z dużą zawartością mięsa czerwonego 
(np. wołowego czy wieprzowego) istnieje realne zagrożenie 
hiperhomocysteinemii i wzrostu ryzyka choroby niedo-
krwiennej serca [21].  

Zalecane ilości podaży białek z dietą (1,3 mg/kg 
m.c./dobę) uwzględniają coraz większe ich zużycie w 
kolejnych trymestrach ciąży. W przypadku kobiet z cuk- 
rzycą, powikłaną niewydolnością nerek, konieczne jest 
zmniejszenie ilości białka w diecie do 0,7–1 g/kg m.c./ 
dobę. Z kolei, występujące często w czasie ciąży nadci-
śnienie tętnicze krwi wymusza ograniczenie spożycia 
chlorku sodowego do 5 g/dobę, (a nawet poniżej 4 g  
w nefropatii), a co za tym idzie bogatych w nią wędlin, 
powstałych na bazie wysokoprzetworzonych półproduk-
tów. W ich miejsce zaleca się stosowanie łagodnych 
przypraw ziołowych i wysokogatunkowych potraw mię-
snych, zwłaszcza opartych na białym mięsie króliczym 
czy indyczym [14, 21].  

Sterole (oliwa z oliwek, olej rzepakowy niskoerukowy, 
słonecznikowy i sojowy) powinny zastąpić w diecie nieko-
rzystne tłuszcze: nasycone oraz nienasycone typu trans [7, 
14, 21]. Szczególnie zalecane jest spożywanie ryb, tak by 
zapewnić podaż około 1 g kwasu dokozaheksaenowego – 
składnika o szerokim działaniu prozdrowotnym, związa-
nym ze stymulacją prawidłowego rozwoju ośrodkowego 
układu nerwowego dziecka oraz przeciwdziałaniem w 
występowaniu zespołu metabolicznego u matki i jej 
potomka w przyszłości [22]. Należy ograniczyć spożycie 
cholesterolu poniżej 300 mg/dobę, natomiast u pacjentek 
ze stężeniem lipoprotein LDL we krwi powyżej 100 
mg/dl, ograniczenie to zawęża się do 200 mg/dobę. Całej 
populacji diabetyków, a w szczególności kobietom z GDM, 
nie poleca się potraw zawierających izomery trans kwa-
sów tłuszczowych2, czyli m.in. wyrobów cukierniczych  
i żywności typu fast food bogatej w utwardzone oleje 
roślinne i rybie [7, 14]. 

Dieta kobiet z GDM obfitująca w niskokaloryczne wa-
rzywa (ogórki, pomidory, cebulę), ograniczone ilości owo-
ców (ze względu na wysoką zawartość łatwoprzyswajalnych 
węglowodanów) oraz pozostałe składniki pokarmowe zale-
cane w diecie cukrzycowej powinna zapewnić odpowiednią 
podaż większości witamin i mikroelementów. Warto zazna-
czyć, iż zawartość tych składników w jadłospisie ciężarnych 
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, jak i bez tych 
nieprawidłowości, powinna być podobna.  

Największe problemy z właściwą podażą witamin  
i składników mineralnych mogą mieć kobiety z cukrzycą 
ciążową stosujące dietę niskokaloryczną. Oprócz kwasu 
foliowego, ważnego zarówno w okresie prenatalnym, 
jaki i w pierwszych miesiącach ciąży, substytucja wielo-
składnikowa w takim przypadku może dotyczyć wielu 
witamin: B1, B2, B5, B6, C, D3, E, H i PP oraz składni-
ków mineralnych: Ca, Cu, Fe, J, Mg, Mn, Zn. Należy 
ograniczyć w diecie wszystkich ciężarnych suplementy 
zawierające retinol (ze względu na ryzyko wad wrodzo-
nych) oraz fosfor, którego nadmierne spożycie skutkuje 
zaburzonym przyswajaniem wapnia [14]. Za dyskusyjne 
uważa się podawanie związków zawierających chrom ze 
względu na brak jednoznacznych danych dotyczących 
niedoboru tego pierwiastka w GDM oraz możliwe dzia-
łanie teratogenne [23, 24]. 
 

Podstawy stosowania insuliny 
 

Jak wspomniano, leczenie zaburzeń w metabolizmie 
węglowodanów należy rozpocząć od wprowadzenia 
diety ubogiej w mono- i disacharydy, na korzyść węglo-
wodanów złożonych o niskim indeksie glikemicznym. 
W przypadku utrzymującej się glikemii poposiłkowej > 
150 mg/dl przez okres tygodnia, mimo stosowania 
wspomnianej dietoterapii, należy włączyć do procesu 
leczenia także insulinę. Prawidłowo zbilansowana dieta 
oraz właściwie dobrana, regularna aktywność fizyczna, 
umożliwiają zmniejszenie dawek tego hormonu u kobiet 

                                                           
2 Rodzaj tłuszczów z grupy nienasyconych, posiadający co 

najmniej jedno wiązanie podwójne o konfiguracji trans. 
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ciężarnych. Intensywny model leczenia wymaga, aby 
ciężarna kontrolowała glikemię przynajmniej 4 razy w 
ciągu doby [13]. Zaleca się, aby stężenie glukozy we 
krwi na czczo wynosiło 60–90 mg/dl, a mierzone jedną 
godzinę po posiłku nie przekraczało 120 mg/dl. Dodat-
kowo, glikemia nocna (pomiędzy 2:00 a 4:00 godziną) 
nie powinna być mniejsza niż 60 mg/dl [14].  

Stosowanie insuliny ludzkiej lub szybkodziałających 
jej analogów jest konieczną formą leczenia u 10–40% 
ciężarnych pacjentek z cukrzycą ciążową. Zapotrzebo-
wanie na ten hormon jest najwyższe pomiędzy 20 a 36 
tygodniem ciąży, co wynika ze zwiększonej insulino-
oporności tkanek przyszłej matki w tym okresie. Specja-
liści Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaleca-
ją, aby u kobiet ciężarnych obarczonych występowaniem 
cukrzycy ciążowej stosować intensywne leczenie insuli-
ną metodą wielokrotnych wstrzyknięć lub podskórnego 
wlewu insuliny z użyciem osobistej pompy insulinowej.  

Pierwsza z metod polega na podawaniu insulin krót-
kodziałających przed głównymi posiłkami, a także jed-
nej lub dwóch dawek (wieczorem lub rano i wieczorem) 
insulin o działaniu przedłużonym [14, 16, 25–27].  

Druga metoda jest coraz bardziej rozpowszechniana w 
Polsce, w związku z możliwością nieodpłatnego wypoży-
czenia pomp insulinowych kobietom z GDM. Odpowiednio 
zaprogramowane urządzenie może podawać insulinę we 
wlewie ciągłym przez całą dobę. Dodatkowym atutem jest 
„pamięć pompy” z dostępem do kilkumiesięcznej historii 
dawek insuliny, czasowej zmiany parametrów, wyników 
pomiarów glikemii czy aplikacji umożliwiającej przeli- 
czanie wymienników węglowodanowych [14, 26, 27].  

Wskazaniem do stosowania terapii przy użyciu pomp 
insulinowych jest najczęściej konieczność podawania 
małych dawek insuliny, jak również brak wystarczają-
cych efektów leczenia metodą wielokrotnych wstrzyk-
nięć. Uzasadnieniem do korzystania z pomp insulino-
wych są także powtarzające się napady hipoglikemii, 
poranna hiperglikemia oraz nieregularny tryb życia cha-
rakteryzujący się spożywaniem zróżnicowanej liczby 
posiłków o różnych porach dnia [10, 26, 27]. W pom-
pach insulinowych stosuje się insuliny krótkodziałające. 
Są one podawane w sposób ciągły, zapewniający pod-
stawowe stężenie hormonu we krwi lub w postaci bolu-
sów, powiązanych z posiłkiem i przeliczanych na pod-
stawie podaży węglowodanów, tłuszczów i białek w 
diecie [10, 25–28].  

Zalecane ilości hormonu podczas intensywnej insuli-
noterapii mieszczą się w granicach od kilku do kilku-
dziesięciu jednostek międzynarodowych na dobę (dawka 
przede wszystkim zależy od stężeń glukozy we krwi)  
i pozwalają na utrzymanie normoglikemii. Dodatkowo, 
przed planowanym wysiłkiem fizycznym należy rozwa-
żyć redukcję ilości przyjmowanego leku (nawet o 50%), 
każdorazowo dobieranej do indywidualnej reakcji orga-
nizmu, czasu trwania i intensywności ćwiczeń [11, 18, 
19]. Dawki insuliny mogą być korygowane na podstawie 
parametrów wyrównania metabolicznego choroby u po-
szczególnych pacjentek. Wskaźnikiem pomocnym przy 

tej ocenie jest m.in. wartość hemoglobiny glikowanej 
(HbA1c). Jej preferowane stężenia we krwi w okresie 
ciąży, nie odbiegają znacznie od tych, do jakich dąży się 
w ogólnej populacji diabetyków i nie przekraczają 6,1%. 
Zaleca się, by wartości HbA1c oznaczać we krwi ciężar-
nych z cukrzycą co 6 tygodni [11, 18]. Wszystkie meto-
dy intensywnej insulinoterapii, w tym stosowanie pomp 
insulinowych, wymagają od pacjenta i jego rodziny 
szerokiej wiedzy i współpracy w zakresie planowania 
diety i aktywności fizycznej oraz samokontroli glikemii, 
a także częstego kontaktu z zespołem terapeutycznym 
[26–30]. 

Podsumowanie  
Głównym zadaniem modelu terapii cukrzycy ciążo-

wej jest pomoc w utrzymaniu prawidłowych wartości 
glikemii u kobiety spodziewającej się dziecka. Jak pod-
kreślono w niniejszym opracowaniu, tylko skorelowane 
działanie diety i iniekcji insuliny daje zadowalające 
wyniki w przypadku, gdy sama dietoterapia jest niesku-
teczna. Proces leczenia powinien być prowadzony przez 
wyspecjalizowany zespół terapeutyczny. Dzięki niemu 
kobieta nie tylko zapoznaje się z metodami leczenia  
i zapobiegania powikłaniom, ale także jest bardziej po-
datna na zmianę nawyków żywieniowych i stylu życia w 
dalszym okresie poza ciążą. Jest to tym istotniejsze, że 
kobiety z cukrzycą ciążową są bardziej narażone na 
rozwój tej choroby w latach późniejszych, w porównaniu 
do populacji ogólnej. Pacjentka zobowiązana jest do 
przestrzegania zaleceń dietetycznych, w tym unikania 
potraw utrudniających utrzymanie normoglikemii, czyli 
przede wszystkim z dużą ilością węglowodanów pro-
stych i dwucukrów. W swój jadłospis powinna włączyć 
produkty z niskim indeksem glikemicznym, które są 
naturalnym źródłem nierozpuszczalnej frakcji błonnika 
pokarmowego. Istotne jest, aby zadbać o dobrą jakość 
spożywanych tłuszczów, a wśród artykułów spożyw-
czych wybierać te, które zawierają pełnowartościowe 
białko. Brak dużych wahań w wartościach glikemii w 
znaczący sposób może zapobiegać rozwojowi wad wro-
dzonych i ciężkich patologii u noworodka. Uzyskanie 
wyrównania metabolicznego jest warunkiem prawidło-
wego przebiegu ciąży, jej zakończenia i urodzenia zdro-
wego dziecka. 
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