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Streszczenie 

WSTĘP: Częstość występowania cukrzycy ciążowej (GDM – gestational diabetes mellitus) na świecie 

szacuje się na 3-6%. Rozbieżności zależą od czynników demograficznych i etnicznych, jak również od 

kryteriów rozpoznawania cukrzycy w ciąży. 

Badania pokazują stopniowy wzrost częstości występowania cukrzycy ciężarnych, co wiąże się m.in. 

ze wzrastającym odsetkiem otyłości oraz cukrzycy typu 2, a także coraz późniejszym wiekiem kobiet 

zachodzących w ciążę. Z uwagi na te tendencje, ale także ryzyko powikłań u matki i dziecka, zarówno 

w okresie ciąży, jak i w odległym czasie po porodzie, oraz na zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy 

typu 2 w przyszłości, cukrzyca występująca w ciąży może stanowić coraz większy problem. 

Kobiety z cukrzycą ciążową mają siedmiokrotnie większe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. 

Dziecko matki z GDM może rozwinąć szereg poważnych zaburzeń, jak nasilona hiperbilirubinemia, 

hipoglikemia urodzeniowa, zespół błon szklistych, hipokalcemia, hipomagnezemia, czerwienica, wady 

wrodzone, urazy okołoporodowe. GDM może także prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu. 

Nazewnictwo i kryteria rozpoznawania stanów hiperglikemii w ciąży, w tym cukrzycy ciążowej, w 

ciągu ostatnich lat ulegały zmianom. Na świecie przyjmuje się różne punkty odcięcia w testach 

tolerancji glukozy dla rozpoznania stanów hiperglikemii w ciąży. Także Polskie Towarzystwo 

Diabetologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne prezentują nieco odmienne stanowiska, 

ulegające modyfikacjom pod wpływem najnowszych doniesień. 

W okresie ciąży dochodzi do istotnych zmian metabolicznych i hormonalnych, w wyniku których, 

szczególnie w drugiej połowie ciąży, pojawiają się insulinooporność i zwiększone zapotrzebowanie na 

insulinę. U kobiet z cukrzycą ciążową obserwowana jest wyższa insulinooporność z jednoczesnym 

zmniejszeniem wydzielania insuliny przez trzustkę. 

Mino, że tolerancja glukozy pogarsza się w ciąży, większość kobiet w ciąży zachowuje jej homeostazę, 

a tylko 3-6 % rozwija cukrzycę ciążową. Ostatnio notuje się postęp w identyfikacji wariantów 

genetycznych mogących sprzyjać rozwojowi chorób. Dotyczy to też cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy 

ciążowej. Kolejne badania przeprowadzone w grupie osób z cukrzycą typu 2 oraz kobiet z cukrzycą 

ciążową zidentyfikowały geny związane zarówno z insulinoopornością (TCF7L2, PPARG),  jak i 

defektem sekrecji insuliny (m. in. TCF7L2, IGF2BP2, KCNJ11, CDKN2A/B), mogące mieć znaczenie w 

rozwoju cukrzycy. Wiele uwagi poświęca się wariantom genetycznym tych genów (tzw. 

polimorfizmom pojedynczego nukleotydu, SNP - single nucleotide polymorphism). 

 

CELEM PRACY było zbadanie czy wybrane polimorfizmy genów, których związek z rozwojem przede 

wszystkim cukrzycy typu 2, ale także cukrzycy ciążowej, został udowodniony w innych populacjach, 

korelują także z występowaniem cukrzycy ciążowej w badanej populacji. Dokonano analizy związku 

wybranych parametrów klinicznych z rozwojem GDM. Podjęto także próbę wyjaśnienia 

mechanizmów patofizjologicznych leżących u podstaw związku genetycznych wariantów genów z 

ryzykiem wystąpienia cukrzycy ciężarnych. 



METODY: Badaniem kliniczno-kontrolnym objęto łącznie 115 kobiet będących w III trymestrze, tj. 26 

– 41 tygodniu ciąży. Grupę badaną stanowiło 65 kobiet, w tym 48 leczonych dietą oraz 17 

przyjmujących insulinę podskórnie. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet  zdrowych. Rozpoznanie 

cukrzycy ciążowej bazowało na wynikach testu diagnostycznego obciążenia 75 gramami glukozy na 

czczo (75 g OGTT), zleconego przez lekarzy prowadzących ciążę. Wartości liczbowe wyników testu 

pozyskiwano z kart ciąży lub z dokumentacji pacjentek. Kobiety wypełniały kwestionariusze ankiety, 

po czym pobierano od nich próbki krwi żylnej celem pozyskania materiału do oznaczeń genetycznych. 

Od pacjentek nieprzyjmujących insuliny egzogennej dodatkowo pobierano krew do oznaczenia 

glikemii oraz insulinemii. Na podstawie uzyskanych wyników wyliczano wskaźniki insulinooporności i 

insulinowrażliwości. U wszystkich kobiet przeprowadzono genotypowanie w zakresie wybranych 

polimorfizmów w genach metodą PCR (polymerase chain reaction). Analizę statystyczną wykonano 

przy pomocy programu Statistica 10 oraz Microsoft Excel 2010. 

WYNIKI: Przeanalizowano rozkład genotypów i alleli sześciu badanych polimorfizmów w grupie 

badanej i kontrolnej oraz ich związek z występowaniem cukrzycy ciążowej. Wykazano brak istotnego 

związku badanych polimorfizmów z rozwojem cukrzycy ciążowej w badanej populacji.  

W analizie związku cech klinicznych z GDM wykazano, że choroba częściej dotyka kobiet niższych oraz 

z wyższymi wartościami wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index). Kobiety niższe z cukrzycą 

ciążową leczoną dietą (GDM1) charakteryzowały się ponadto większym stopniem dysfunkcji komórki 

beta (wyrażonym za pomocą wskaźnika HOMA1-%β) w stosunku do kobiet wyższych z GDM1.  

Większość kobiet z  cukrzycą ciążową leczoną dietą (GDM1) miała prawidłową funkcję endokrynną 

komórek beta oraz prawidłową insulinooporność. Większy BMI przed ciążą wśród kobiet z GDM1 

wiązał się z większą insulinoopornością (wyrażoną przy pomocy wskaźników HOMA1-IR oraz HOMA2-

IR) oraz zmniejszoną insulinowrażliwością (wyrażoną za pomocą wskaźnika HOMA2-%S) w trzecim 

trymestrze ciąży. 

Pacjentki z cukrzycą ciążową oraz w grupie kontrolnej nie różniły się istotnie bezwzględną masą ciała 

zarówno przed ciążą, jak i pod koniec ciąży. Jednakże większa masa ciała przed ciążą wiązała się z 

potrzebą stosowania insuliny u kobiet z cukrzycą ciążową. Wprowadzenie diety lub leczenia 

skojarzonego dietą oraz insuliną skutkowało mniejszymi przyrostami masy ciała w ciąży w 

porównaniu do grupy kontrolnej. Także u pacjentek leczonych insuliną przyrost masy ciała okazał się 

mniejszy niż u pacjentek leczonych tylko dietą cukrzycową. 

Noworodki matek chorych rodziły się wcześniej i z mniejszą urodzeniową masą ciała, ale z równie 

dobrą punktacją w skali Apgar w porównaniu do dzieci matek zdrowych. Wybór cięcia cesarskiego 

jako drogi porodu nie był częstszy w grupie obciążonej cukrzycą ciążową. 

Urodzenie dziecka z dużą urodzeniową masą ciała (LGA – large for gestational age, tj. z masą 

urodzeniową przekraczającą 90 centyl dla danego wieku ciążowego) było związane z nie tyle z 

obecnością cukrzycy ciążowej, co z dużą przedciążową masą ciała oraz większymi przyrostami masy 

ciała w ciąży. 

Rozpoznanie cukrzycy ciążowej w poprzednich ciążach wpływało istotnie na kolejne zachorowanie na 

GDM.  

WNIOSKI: Ustalono brak związku polimorfizmów rs7901695 oraz rs7903146 genu TCF7L2, 

rs10811661 genu CDKN2A/2B rs4402960 genu IGF2BP2, rs5219 genu KCNJ11, rs1801282 genu PPAR-

γ z rozwojem cukrzycy ciążowej w grupie badanej zdiagnozowanej według kryteriów Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego z 2011r. Analiza cech klinicznych pozwoliła ustalić predyspozycję do 

cukrzycy ciążowej u kobiet niższych i z wyższymi wartościami BMI przed ciążą. Wyższy przedciążowy 

BMI w podgrupie kobiet z GDM leczoną dietą (GDM1) wiąże się ze wzrostem insulinooporności w III 

trymestrze ciąży. Stopień insulinooporności, jak też funkcja endokrynna komórek beta, u większości 

chorych z GDM1 pozostają jednak w granicach normy. 

 


