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Streszczenie w języku polskim 

Wprowadzenie.Cukrzyca typu 2 jest chorobą metaboliczną, u której podłoża leży defekt wydzielania 

insuliny przez komórki β trzustki. W jej patogenezie szczególną rolę przywiązuje się do 

insulinooporności tkanek obwodowych, która stopniowo prowadzi do wyczerpywania się rezerw 

trzustkowych insuliny. Wraz ze zwiększeniem się średniej długości życia, cukrzyca typu 2 szczególnie 

często dotyczy osób w wieku podeszłym. U pacjentów w wieku starszym obserwujemy pewne różnice 

zarówno w manifestacji klinicznej jak również w przebiegu cukrzycy, które powinny przekładać się na 

sposób leczenia i postępowania z pacjentem diabetologicznym w wieku podeszłym. Nie bez 

znaczenia pozostaje także wczesne wykrywanie powikłań w przebiegu choroby, które zwłaszcza w tej 

grupie chorych szybko prowadzą do znacznego upośledzenia sprawności fizycznej, a w następstwie 

tego do przedwczesnej śmierci. Odrębnym problemem w trakcie leczenia pacjentów geriatrycznych 

jest wpływ choroby na ich samodzielność i kontakty z innymi ludźmi. Cukrzyca typu 2 jako choroba 

przewlekła w istotny sposób wpływa na jakość życia, a jej konsekwencją jest występowania zaburzeń 

psychicznych, zwłaszcza depresji.  

Cel pracy.Celem pracybyło porównanie pacjentów w trzech grupach wiekowych (37 -58 lat, 70 - 79 lat 

i ≥80 lat) z cukrzycą typu 2 pod względem cech antropometrycznych, czasu trwania cukrzycy, sposobu 

jej leczenia, metabolicznego wyrównania oraz występowania powikłań mikro- i makronaczyniowych 

w stosunku do częstości kontroli okulistycznej, stóp oraz edukacji diabetologicznej. Ponadto 

określeniestopnia nasilenia depresji oraz jej wpływu na codzienną aktywność na podstawie 

Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta 9 (PHQ - 9) w poszczególnych grupach chorych. 



Materiał i metody.Wszyscy pacjenci, którzy wzięli udział w badaniu byli hospitalizowani w Klinice 

Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w latach 2012 - 2016.Na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 kolejno 

zgłaszających się do Kliniki podzielono na trzy zasadnicze grupy: grupa badana 1 w wieku 37 - 58 lat 

(30 osób), grupa badana 2w wieku 70 - 79 lat (50 osób) oraz grupa badana 3 w wieku≥80 lat(50 

osób). Kryterium wykluczenia z badania był brak logicznego słownego  kontaktu z chorym oraz 

znaczne ograniczenie sprawnościfizycznej weryfikowane przy pomocy Skali Katza (ADL), które 

uniemożliwiały samodzielne wypełnienie Kwestionariusza PHQ - 9. Chorzy wyrazili świadomą zgodę 

na udział w badaniu i samodzielnie wypełnili Kwestionariusz PHQ - 9. Wśród pacjentów, w ramach 

pobytu i niezależnie od przeprowadzanego badania oznaczono główne parametry odnoszące się do 

kontroli metabolicznego wyrównania cukrzycy typu 2 (odsetek hemoglobiny glikowanej, lipidogram) 

powikłań narządowych choroby (ogólną analizę moczu, stężenie kreatyniny) oraz wykonano pomiar 

ciśnienia tętniczego. 

Wyniki.Poszczególne grupy pacjentów różniły się pod względem średniego czasu trwania cukrzycy 

typu 2 (p<0,000001). W grupiebadanej 1 czas ten wynosił: 5±6,4 lat (Me 3 lata), grupie badanej 2: 

16,1±8,6 lat (Me 15 lat) oraz w grupie badanej 3: 14,6±9 lat (Me 15 lat). Wykazano statystycznie 

istotną różnicę w zakresie średniej masy ciała oraz wskaźnika BMI między grupą chorych ≥80 lat 

(średnia masa ciała: 70,7±14,3 (kg), wskaźnik BMI: 27,5±4,3 (kg/m2)), grupą w wieku 70 - 79 lat 

(średnia masa ciała:77,1±16,4 (kg) , wskaźnik BMI:28,9±6(kg/m2)) i grupą badaną 1 (średnia masa 

ciała: 92,4±21,4 (kg), wskaźnik BMI:31,5±7,0 (kg/m2)).Analiza czynników ryzyka sercowo - 

naczyniowego w poszczególnych grupach chorych wykazała, że nadciśnienie tętnicze 

występowałowśród pacjentów w wieku podeszłym z tą samą częstością w obu grupach badanych2 i 3 

(45 chorych, 90%) i częściej niż w grupie badanej 1 (21 chorych, 70%) (p=0,025), podobną zależność 

uzyskano dla choroby niedokrwiennej serca (p=0,0006), natomiast nie obserwowano  podobnej 

prawidłowości w przypadku występowania dyslipidemii. Nałóg palenia tytoniu występował 

najczęściej u młodszych pacjentów grupy badanej 1 (10 chorych, 33,3%), natomiast znacznie rzadziej 

u pacjentów grupy badanej 2 i 3 (6 chorych, 12% i 5 chorych, 10%) i była to różnica istotna 

statystycznie (p=0,01). Istotne statystycznie różnice zaznaczyły się również w leczeniu cukrzycy typu 

2, zarówno w grupie chorych w wieku 70 - 79 lat jak też ≥ 80 lat rzadziej stosowano insulinę. 

Intensywną insulinoterapię prowadzili najczęściej pacjenci najmłodsi grupy badanej 1(15 osób, 75%), 

dużo rzadziej w grupie badanej 2 i 3 (6 chorych (20%) i 5 chorych (25%))(p=0,0002). Najlepsze 

wyrównanie gospodarki węglowodanowej prezentowali chorzy≥80 roku życia grupy badanej 3 w 

stosunku do grupy badanej 1: 47 chorych (94%) vs 4 chorych (13,3%)(p<0,00001). Odsetek HbA1c 

wynosił odpowiednio 8,7±2,3 (%) w grupie badanej 1, 7,3±1,2 (%) w grupie badanej 2 i 6,9±0,9 w 

grupie badanej 3 (p<0,000001). Odwrotną prawidłowość zaobserwowano w stosunku do 

występowania powikłań mikro- i makronaczyniowych cukrzycy, które statystycznie częściej 

występowały u starszych pacjentów. Nie wykazano różnicy w zakresie częstości wykonywania 

profilaktycznych badań okulistycznych oraz badaniu stóp w kierunku neuropatiiw poszczególnych 

grupach (p>0,05),natomiast edukacja diabetologiczna statystycznie rzadziej była prowadzona wśród 

grupy badanej 2 i 3 względem grupy badanej 1 (<0,00001).Zgodnie z analizą Kwestionariusza PHQ - 9 

depresja statystycznie częściej występowała w grupie badanej 2 i 3 względem grupy badanej 1. 

Różnice dotyczące występowania depresji oraz jej nasilenia były istotne statystycznie (p<0,00001). 

Wnioski.Pacjenci w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2 różnią się pod wieloma względami od chorych 

w młodszym wieku. Podstawowe różnice zaobserwowano zarówno w odniesieniu do wskaźników 

antropometrycznych, średniego czasu trwania cukrzycy i występowania czynników ryzyka sercowo – 

naczyniowego. Leczenie cukrzycy typu 2 u chorych w starszym wieku jest prowadzone mniej 

intensywnie w stosunku do pacjentów młodszych jednak prowadzi do przesadnego wyrównania w 



zakresie gospodarki węglowodanowej. Powikłania mikro i makronaczyniowe występują częściej u 

chorych w podeszłym wieku i  długoletnią cukrzycą. Ponadto pacjenci w wieku starszym częściej 

zapadają na depresję o znacznym nasileniu i rzadziej są objęci odpowiednią edukacją diabetologiczną. 

2.2. Streszczenie w języku angielskim 

Introduction. Type 2diabetes is a metabolic disease characterized by defective insulin secretion 

pancreatic β cells. The particular role in its pathogenesis is attributed to insulin resistance of 

peripheral tissues, which gradually leads to the depletion of pancreatic reserves of insulin. Since the 

average lifespan extends, type 2 diabetes increasingly affects  the elderly. The differences in the 

clinical manifestation and course of diabetes observed in older individuals should translate into 

various options of treatment and management of the elderly diabetic patients. Moreover, early 

diagnosis of the disease-related complications, which quickly lead to significant physical impairment 

in this group of patients and resultant premature deaths are of importance. Another issue during the 

treatment of geriatric patients is the effect of diabetes on their self-reliance and social contacts. Type 

2 diabetes , as a chronic diseases, substantially affects the quality of life resulting in mental disorders, 

depression , in particular.  

Objective.The aim of the present study was to compare three age groups of patients ( 37-58 years of 

age, 70-79 years and  ≥80) with type 2 diabetes in terms of anthropometric characteristics, duration 

of diabetes, its treatment, metabolic compensation as well as micro- and macrovascular 

complications in relation to the frequency of ophthalmic or foot examinations and diabetes 

education. Moreover, the severity of depression and its effects on everyday activity were analysed 

using the Patient Health Questionnaire 9 (PHQ - 9) in the each group of patients.  

Material and methods.All participants were hospitalised in the Department of Internal Medicine, 

University Hospital No. 1 between 2012-2016. Based on the medical records, the consecutively 

presenting patients diagnosed with type 2 diabetes were divided into three basic groups : group 1 

aged 37-58 years (30 individuals), group 2 aged 70-79 years ( 30 individuals) and group 3 aged ≥ 80 

years (50 individuals). The exclusion criteria were lack of logical verbal contact and substantial 

impairment of physical efficiency verified with the Katz Basic Activities of Daily Living (ADL) scale, 

which made them unable to complete the Personal History Questionnaire-9 (PHQ -9) unaided. All 

patients  gave their written informed consent for participation in the study and  completed the 

questionnaire unaided. During hospitalisation and irrespectively of the study carried out, the main 

parameters of metabolic compensation of type 2 diabetes (percentage of glycated haemoglobin, lipid 

profile), disease-related organ complications (urine analysis, serum creatinine) and arterial blood 

pressure were measured.   

Results.The particular groups of patientsdiffered in terms of the mean disease duration 

(p<0,000001), i.e. 5±6.4 years in group 1 (Me 3 years), 16,1±8,6 years in group 2 (Me 15 years) and 

14,6±9 years in group 3 (Me 15 years). There were statistically significant inter-group differences in 

mean body weight (BW) and BMI (patients ≥80 : BW – 70,7 ± 14,3 (kg), BMI: 27,5± 4,3 (kg/m2); 70- 

79 years of age group : BW: 77,1±16,4 (kg) , BMI: 28,9±6 (kg/m2); group 1 (BW : 92,4±21,4 (kg), BMI: 

31,5± 7,0 (kg/m2). Analysis of cardiovascular risk factors in the individual groups of patients 

demonstrated that the incidence of arterial hypertension was comparable in group 2 and 3 (45 

patients, 90%) and higher as compared to group 1 (21 patients, 70%) (p=0,025); a similar relationship 

was observed for  ischemic heart diseases (p=0.0006) but not for dyslipidaemia. The incidence of 

tobacco smoking was found to be higher in group 1  (10 patients, 33,3%) and significantly lower in 

group 2 and 3 (6 patients, 12% and 5 patients, 10%, respectively); the difference was statistically 

significant (p=0.01). Significant differences were also noted in the treatment of type 2 diabetes; 



insulin was less frequently used in group 2 and 3. Intensive insulin therapy was  predominantly 

applied in younger patients ( group 1) (15 individuals, 75%), as compared to group 2 and 3  (6 

patients -20%) and 5 patients - 25%) (p=0,0002). 

The best glucose control was observed amongst patients ≥80 ( group 3), as compared to group 1 - 47 

patients (84%) vs. 4 patients ( 13,3%) (p<0,00001). The percentages of HbA1c were as follows: 8,7 ± 

2,3 (%)  in group 1, 7,3± 1,2 (%) in group 2 and 6,9± 0,9 in group 3, respectively (p<0,000001). A 

reverse regularity was found for micro- and macrovascular complications of type 2 diabetes, which 

were statistically more common in older patients. There were no intergroup differences in the 

frequency of prophylactic eye or foot examinations (p>0,05) while diabetes education was provided 

statistically less frequently in group 2 and 3, as compared to group 1  (<0,00001). The PHQ - 9 

findings revealed statistically higher incidences of depression in group 2 and 3 than in group 1. The 

differences in incidences of depression and its severity were statistically significant (p<0,00001). 

Conclusions.Elderly patients suffering from type 2 diabetes vary in numerous respects from younger 

patients. The basic differences were observed in relation to anthropometric indices, the average 

duration of the disease and occurrence of cardiovascular risk factors. Treatment of type 2 diabetes in 

elderly patients is less intensive than in younger patients, nevertheless, it leads to excessive control 

with respect to the carbohydrate metabolism. Micro and macro-vascular complications occur more 

often in elderly patients who have been suffering from diabetes for many years. Apart from that, 

elderly patients are more likely to suffer from severe depression and they less frequently receive 

adequate diabetes education.   

 

 

 

 

 


