
CUKRZYCA U DZIECI 

Do 2020 roku liczba zachorowań na cukrzycę wśród dzieci wzrośnie o 70 proc. 

Lekarze podejrzewają, że przyczyną upowszechniania się choroby może być m.in. niezdrowa 

dieta, brak ruchu, a także wzrost liczby porodów przez cesarskie cięcie. Cukrzyca jest 

chorobą nieuleczalną, ale wczesna diagnoza i prawidłowa terapia pozwala na normalne 

funkcjonowanie i rozwój dziecka. 

 

Może ujawnić się po grypie 

U dzieci występują dwa szczyty zachorowań. Pierwszy w wieku 5-6 lat, drugi między 10. a 

12. rokiem życia. Często cukrzyca ujawnia się bezpośrednio lub po kilku tygodniach od 

przebytej choroby, np. grypy czy przeziębienia. Dziecko nie zdrowieje, a nawet zaczyna 

gorzej się czuć, ma większe pragnienie niż zwykle, jest osłabione, moczy się w nocy. Zdarza 

się, że malec gwałtownie chudnie w krótkim czasie. U dziewczynek może pojawić się 

grzybica sromu, zaś u chłopców, cewki moczowej. W przypadku tego typu objawów, 

pediatra powinien skierować na badanie krwi i moczu. Wysoki poziom cukru we krwi oraz 

obecność acetonu i glukozy w moczu oznaczają cukrzycę. W chwili rozpoznania choroby u 

dziecka, kieruje się je do szpitala na około dwa tygodnie, by lekarze ustalili jakich dawek 

insuliny potrzebuje. Rodzice, będąc z dzieckiem na oddziale mają okazję dowiedzieć się o 

chorobie, sposobie leczenia, uczą się także jak mierzyć poziom cukru w kropli krwi pobranej 

z palca, dowiadują się jakie urządzenia są do tego potrzebne i jakie dawki leku trzeba będzie 

podawać. Pierwsze miesiące są bardzo trudne dla rodziców małego diabetyka, którzy 

obawiają się choroby, nie są pewni czy podali dobrą dawkę leku, boją się o dziecko, ale z 

biegiem czasu to mija i rodzice bezbłędnie potrafią ocenić, kiedy podać insulinę i w jakiej 

dawce. 

 Na 1. typ nie mamy wpływu  

Cukrzycy typu 1, jeśli tylko się ujawni klinicznie, nie sposób przeoczyć. Pojawiają się 

symptomy, które muszą zaniepokoić rodziców, opiekunów, lekarza rodzinnego.   

Symptomy cukrzycy typu I to:  

 rozdrażnienie, 

 częste oddawanie moczu, 

 nadmierne pragnienie, 

 nudności lub wymioty, 

 osłabienie, 

 zmęczenie, 

 utrata wagi pomimo normalnego (a czasami zwiększonego) łaknienia, 

 u dzieci często występuje moczenie nocne.  

 W grupie ryzyka zachorowania na ten typ choroby są dzieci z rodzin nią dotkniętych. Jeżeli 

jedno z rodziców choruje, ryzyko, że dziecko będzie miało cukrzycę, wynosi 5 proc., gdy 

obydwoje rodzice są cukrzykami, prawdopodobieństwo rośnie do 20 proc. 



Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 1 u potomstwa zależy od tego, kto z rodziny 

choruje. Jeśli choruje matka, prawdopodobieństwo wynosi 2-3 proc., jeśli ojciec, 

prawdopodobieństwo zwiększa się do 4-6 proc. W przypadku choroby obojga rodziców 

ryzyko wynosi już 15-20 proc. 

Leczenie 

 Leczenie cukrzycy typu 1 polega na podawaniu choremu insuliny w zastrzykach przez całe 

życie, ponieważ komórki beta w trzustce, gdzie produkowana jest insulina, zostały 

zniszczone. Lek podaje się 3-4 razy dziennie przed jedzeniem, za pomocą tzw. penów. To 

urządzenie wyposażone w cienką igłę i pokrętło, którym dozuje się lek. Wkłucie jest prawie 

bezbolesne, dzięki cieniutkiej igle i mali pacjenci nie skarżą się na dokuczliwy ból. 

 Dostępne są także miniaturowe pompy insulinowe, przez które podaje się insulinę. 

Dzięki nim, nie trzeba robić zastrzyków codziennie, wystarczy raz na trzy dni założyć 

cienki dren (wkłucie), przez który cały czas podawana jest insulina. Po trzech dniach 

dren się zmienia na nowy. 

Nie tuczmy dzieci, będą zdrowsze 

W związku z epidemią otyłości, coraz częściej u dzieci diagnozuje się cukrzycę typu 2. Jej 

przyczyną jest m.in. zła dieta czyli dużo słodyczy, tłustych dań, chipsów, smażonych potraw, 

brak ruchu. Czas rozwoju cukrzycy typu 2. może być różny, a objawy przypominać cukrzycę 

typu 1. W wielu przypadkach, ten typ cukrzycy nie daje żadnych objawów, dlatego rodzice 

powinni badać poziom glukozy we krwi, szczególnie u maluchów z grupy podwyższonego 

ryzyka. Pacjenci z cukrzycą typu 2. mogą być leczeni lekami doustnymi i/lub insuliną. Bardzo 

ważne jest także przestrzeganie diety i aktywność fizyczna. 

Posiłki powinny być regularne, a ich skład i kaloryczność ustalona zgodnie z wiekiem malca i 

jego ruchliwością. Słodycze nie są zakazane, ale tak jak zdrowym dzieciom, powinny być 

podawane z umiarem. Gdy dziecko ma ochotę na czekoladkę, należy wówczas podać mu 

większą dawkę insuliny. Lepiej jednak przyzwyczaić małego diabetyka do jedzenia mało 

słodkich dań i przekąsek, a do picia zamiast słodkich soków dawać niesłodzone napoje. 

Regularny wysiłek fizyczny powinien być stałym elementem życia dziecka. Ćwiczenia 

fizyczne poprawiają krążenie krwi, obniżają stężenie glukozy we krwi, insulina jest lepiej 

wykorzystywana przez organizm. Ponadto ruch zapobiega otyłości, utrzymuje organizm w 

dobrej kondycji. Każde dziecko chore na cukrzycę może uczestniczyć w zawodach 

sportowych, jeśli nie ma innych ograniczeń zdrowotnych. Małych diabetyków uczy się jak 

należy postępować, gdy podczas wysiłku fizycznego dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń, 

jak np. hipoglikemii czyli niedocukrzenia, do którego dochodzi, gdy poziom glukozy obniży 

się poniżej 65-70mg/dl.  

Napadowe okresy hipoglikemii są zwykle wynikiem opuszczonego posiłku, zbyt dużej ilości 

ćwiczeń lub reakcją na zbyt dużą dawkę insuliny.  

Wstępnymi sygnałami hipoglikemii są:  

 głód, 

 zawroty głowy, 

 pocenie się, 



 zaburzenia równowagi, 

 palpitacje, 

 drżenie warg, 

 zdrętwienie.  

Jeżeli natychmiast nie podejmie się leczenia, osoba taka może doświadczać podwójnego 

widzenia, drżenia, utraty orientacji i ostatecznie zapaść w śpiączkę. 

Objawy hiperglikemii są zupełnie inne. Okresy hiperglikemii pojawiają się po paru godzinach 

lub nawet dniach. Największe ryzyko hiperglikemii zachodzi podczas choroby, w czasie 

podnoszenia się poziomu zapotrzebowania na insulinę - wówczas poziom cukru wzrasta 

zdecydowanie, ostatecznie powodując śpiączkę, stan zwany przez lekarzy kwaśnicą 

ketonową. Jednym z sygnałów ostrzegawczych jest niemożność utrzymania moczu.  

Możliwe skutki to:  

 wstrząs, 

 utrata wzroku, 

 choroba serca, 

 zaburzenia w pracy nerek, 

 gangrena, 

 uszkodzenie nerwów. 
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