
Streszczenie po polsku 

Wprowadzenie. Cukrzyca należy do chorób metabolicznych, w patogenezie której dochodzi 

do defektu wydzielania insuliny przez komórki β trzustki lub upośledzone jej działanie, co 

prowadzi do hiperglikemii. Istotną  rolę  odgrywa insulinooporność tkanek obwodowych, która 

stopniowo prowadzi do wyczerpywania się rezerw trzustkowych insuliny. Jest to choroba, która 

prowadzi  do powstawania licznych powikłań, także ze strony układu naczyniowo- sercowego. 

Nie bez znaczenia pozostaje także wczesne wykrywanie powikłań w przebiegu choroby, które 

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

tego do przedwczesnej śmierci. 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 pracy było porównanie dwóch grup pacjentów z cukrzycę typu 2 pod 

względem występowania zaburzeń rytmu serca, czasu trwania cukrzycy, sposobu jej leczenia, 

metabolicznego wyrównania cukrzycy. 

Materiał i metody.  Hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 2 kolejno zgłaszających się 

do Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie 

podzielono na dwie zasadnicze grupy pod względem czasu trwania cukrzycy ( 1- cukrzyca do 

5 lat od rozpoznania; 2- cukrzyca powyżej 5 lat od rozpoznania. Pacjenci zostali także 

podzieleni ze względu na sposób leczenia cukrzycy( metformina lub intensywna 

insulinoterapia. Chorzy wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. 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, stężenie kreatyniny, stężenie potasu i sodu we krwi) oraz wykonano 

24-godzinne monitorowanie rytmu serca( Holter EKG). Do badania kwalifikowano pacjentów 

bez uprzednio występującej choroby układu sercowo- naczyniowego 

Wyniki.  Grupa pacjentów z cukrzycą typu 2 w badaniach laboratoryjnych  różniła się 

statystycznie od grupy kontrolnej stężeniem trójglicerydów i sodu. Badane grupy różniły się 

także niektórymi parametrami, wykazanymi w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera: 

maksymalną długością odstępu Qt, poziomem SDNN-24h, indexem SDANN, Indexem SDNN 

i rMSSD. Badane grupy nie różniły się innymi parametrami. 

Metoda leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2  nie wpływała na większość  parametrów 

badanych w 24-godzinnym zapisie holterowskim EKG. Jedynym parametrem , który istotnie 

statystycznie różnił się pomiędzy pacjentami z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną i metforminą 

był maksymalny czas QT. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację między czasem 

trwania choroby a poziomem  HbA1c.Wraz ze wzrostem czasu trwania choroby rośnie poziom 

HbA1c. (p<0,05) 

Wnioski. Pacjenci z cukrzycą typu 2 stanowią różnorodną grupę chorych. Podstawowe różnice 

obserwowane były   w odniesieniu do sposobu leczenia choroby, średniego czasu trwania 

cukrzycy i występowania klasycznych czynników ryzyka sercowo – naczyniowego a także 

zaburzeń rytmu serca. 

 

 



Summary 

Introduction. Diabetes is a metabolic disease, in the pathogenesis of which insulin secretion 

by pancreatic beta cells is defective or its function is impaired, leading to hyperglycaemia. The 

insulin resistance of peripheral tissues plays an important role, which gradually leads to the 

depletion of pancreatic insulin reserves. It is a disease that leads to the formation of numerous 

complications, also on the part of the cardiovascular system. Early detection of complications 

in the course of the disease is also important, as they quickly lead to a significant impairment 

of the physical fitness of patients and, consequently, to premature death. Type 2 diabetes as a 

chronic disease significantly affects the quality of life, and its consequence is the occurrence of 

mental disorders, especially depression. 

The aim of the study. The aim of the study was to compare two groups of patients with type 2 

diabetes in terms of the occurrence of cardiac arrhythmias, duration of diabetes, the method of 

its treatment, and metabolic control of diabetes. 

Material and methods.  The hospitalized patients with type 2 diabetes at the Department of 

Internal Diseases of the Public University Hospital No. 1 in Lublin were divided into two main 

groups in terms of the duration of diabetes (1- diabetes up to 5 years after diagnosis; 2- diabetes 

5 years after diagnosis. Patients were also divided according to the way diabetes was treated 

(metformin or intensive insulin therapy). The patients gave their informed consent to participate 

in the study. The main parameters related to the metabolic control of type 2 diabetes 

(glycosylated hemoglobin, lipid profile, creatinine concentration, potassium and sodium levels 

in blood) were determined during their stay at hospital and regardless of the examination 

conducted. In addition,  24-hour monitoring of the heart rhythm was performed (Holter EKG). 

Patients enrolled in the study had no cardiovascular disease history. 

Results.  The group of patients with type 2 diabetes in laboratory tests differed statistically from 

the control group in the concentration of triglycerides and sodium. The study groups also 

differed in some parameters shown in the 24-hour Holter recording: maximum Qt interval 

length, SDNN-24h level, SDANN index, SDNN index and rMSSD. The study groups did not 

differ in other parameters. 

The method of treating patients with type 2 diabetes did not affect most of the parameters 

examined in the 24-hour Holter ECG recording. The only parameter that statistically differed 

between patients with type 2 diabetes treated with insulin and metformin was the maximum QT 

time. A statistically significant positive correlation was found between the duration of the 

disease and the level of HbA1c. As the duration of the disease increases, HbA1c levels increase. 

(p<0,05) 

Conclusions. Patients with type 2 diabetes constitute a diverse group of patients. Basic 

differences were observed with regard to the method of treating the disease, the average 

duration of diabetes, and the occurrence of classical cardiovascular risk factors and arrhythmias. 

 


