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Normal pregnancy is associated with reduced insulin sensitivity. Gestational diabetes
mellitus (GDM) occurs when insulin secretion is insufficient to compensate for the
insulin resistance of pregnancy.
GDM is characterized by increased CRP (C Reactive Protein) concentration and low
levels of adiponectin in pregnancy and in the postpartum. Importantly, antepartum
hypoadiponectinemia predicts postpartum insulin resistance, β-cell dysfunction, and
fasting glycaemia.
The diagnosis of GDM should initiate monitoring of glucose tolerance to minimize
the risk of developing overt diabetes. Any degree of abnormal glucose homeostasis in
pregnancy independently predicts an increased risk of glucose intolerance postpartum.
A family history of diabetes increase this risk.
Women who develop diabetes during pregnancy are at significant risk of developing
type 2 diabetes later in life.
Gestational diabetes possibly be present in women with maturity onset diabetes of the
young (MODY) or in early phase type LADA diabetes.
In view of the potential for early, effective prevention of DM, the optimal method for detecting
glucose abnormalities in women within six months post partum is a 2-hour OGTT. Insulin
resistance can be estimate by HOMA index of insulin resistance HOMA-IR.

Kryteria rozpoznania cukrzycy ciążowej są przedmiotem
dyskusji (1-4). Aktualnie obowiązujące są zmodyfikowane
kryteria WHO. Reguły postępowania w przpadkach cukrzycy
ciążowej są w Polsce ustalone (5-7).
Według tych zaleceń wstępne oznaczenie stężenia glukozy
we krwi winno być wykonane na początku ciąży, w czasie
pierwszej wizyty u ginekologa. Służy to wykluczeniu obecności,
nie rozpoznanej wcześniej, cukrzycy przedciążowej. Następne
badanie, polegające na przeprowadzeniu testu po doustnym
obciążeniu 75 g glukozy (OGTT) winno być wykonane u wszystkich ciężarnych między 24 a 28 tyg ciąży. Kryteria rozpoznania
cukrzycy ciążowej na podstawie wyników 75 g OGIT wegług
IADPSG 2010 i WHO 2013 (7). Stężenie glukozy w osoczu: na
czczo 92-125 mg/dl (5,1-6,9 mmol/l), 60 minuta ≥ 180 mg/dl
(≥ 10,0 mmol/l), 120 minuta 153-199 mg/dl (8,5-11,0 mmol/l).
Cukrzycę ciążową rozpoznaje się, gdy co najmniej jedna wartość
w teście obciążenia glukozą jest nieprawidłowa.
W czasie ciąży możemy mieć do czynienia z różnego
stopnia zaburzeniami homeostazy glukozy (8-10).
Może to być klinicznie jawna cukrzyca, u pacjentek
z wcześniej rozpoznaną chorobą (PGDM – pregestational
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diabetes mellitus) bądź też cukrzyca ciążowa (GDM – gestational
diabetes mellitus), do ujawnienia której doszło już w okresie
ciąży. W tych stanach są ustalone procedury diagnostyki,
leczenia i monitorowania zaburzeń (7).
W związku z naszą wiedzą na temat „pamięci metabolicznej” i zagrożeń, jakie z sobą niosą nierozpoznane
zaburzenia homeostazy glukozy, coraz więcej uwagi poświęca się wczesnemu wykrywaniu takich zaburzeń u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową. Jest to bardzo ważny
problem, bowiem jak wiadomo przebyta cukrzyca ciążowa
jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy
pociążowej (11, 12).
Ważne, aby pamiętać, że dotyczy to nie tylko klinicznie
jawnej cukrzycy ciążowej, ale jak wynika z wielu badań, także
pacjentek, u których zaburzenia homeostazy glukozy były
obecne, ale nie kwalifikowały się do rozpoznania klinicznie
jawnej cukrzycy (13, 14).
Wielu autorów wskazuje na zmniejszenie wrażliwości
na działanie insuliny oraz na dysfunkcje komorek β u kobiet z cukrzycą ciążową. To może leżeć u podstaw cukrzycy
ujawniającej się w okresie poporodowym (14-18).
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Kinalski i wsp. (19) w swoim opracowaniu opartym na
obszernej literaturze wiele uwagi poświęcił roli insulinooporności w występowaniu cukrzycy u kobiet po przebytej GDM.
Ostatnio wiele uwagi poświęca się niedoborom adiponektyny, które mogą odgrywać rolę w rozwoju obwodowej
insulinooporności u ciężarnych i być czynnikiem patofizjologicznym łączącym GDM z późniejszym rozwojem cukrzycy
typu 2 (20, 21).
Badania Matuszek i wsp. (20) wykazały dysproporcje
w wydzielaniu adipocytokin u ciężarnych z cukrzycą ciążową, co zdaniem autorów odgrywa ważną role w rozwoju
obwodowej insulinooporności.
Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się występującym
u ciężarnych zaburzeniom homeostazy glukozy, które według
obowiązujących kryteriów nie pozwalają na jednoznaczne
rozpoznanie cukrzycy (9).
Ciągle trwają dyskusje, jakie należy przyjąć normy dla diagnostyki zaburzeń homeostazy glukozy u ciężarnych i jakie
poziomy glikemii mają istotny wpływ na rozwój płodu. Jednak dotyczy to wartości, które według aktualnie przyjętych
kryteriów nie upoważniają do rozpoznania cukrzycy. Jeśli
zaburzenia homeostazy glukozy w czasie ciązy nie pozwalają
na jednoznaczne ustalenie ich charakteru, wymagają bardzo
starannej obserwacji, zarówno w okresie ciąży, jak i po jej
rozwiązaniu (22-25).
Panuje powszechne przekonanie, że bardzo ważne jest
staranne monitorowanie homeostazy glukozy po porodzie
dla możliwie wczesnego wykrycia rozwijającej się cukrzycy
i dla podjęcia stosownych działań. Wskazują na to wyniki
badań wielu autorów (11, 15, 26-28), w tym także autorów
polskich (12, 16).
Jak wynika z tych doniesien, pierwsze takie badanie
powinno być wykonane 6-8 tygodni po porodzie, czasem
również po 6 miesiącach. Jeśli wynik jest prawidłowy to
kolejne badania wykonywane są zwykle w odstępach rocznych. Szczególnej staranności wymaga kontrola glikemii
w przygotowaniu do kolejnej ciąży.
Na ogół przyjmuje się, że podstawą oceny prawidłowości
metabolizmu glukozy w okresie poporodowym powinien być
test tolerancji po obciążeniu 75 g glukozy.
Lawrence i wsp. (29) przedstawili wyniki badań przeprowadzonych na dużym materiale kobiet, u których w czasie
ciąży stwierdzano cukrzycę ciążową (GDM). Badania tolerancji glukozy wykonano poprzez OGTT lub oznaczania stężenia
glukozy na czczo (FPG – fasting plasma glucose) w ciągu
6 miesięcy po porodzie.
Autorzy są zdania, że najbardziej miarodajny jest OGTT.
Niektórzy autorzy zalecają monitorowanie tolerancji glukozy za pomocą oznaczania stężenia glukozy na czczo, ale
z równoczesnym monitorowaniem poziomu HbA1c (30, 31).
Za graniczną wartość HbA1c uważają 5,5% (31).
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W wyniku swoich wieloletnich badań Ferrara A. i wsp. (32)
stwierdzili, że rozpowszechnienie badań skryningowych w kierunku zaburzeń tolerancji glukozy u kobiet po przebytej GDM
jest ciągle niewystarczające. Autorzy ci stoją na stanowisku, że
wykonywanie OGTT pozwala na wyższą wykrywalność cukrzycy
czy stanu przedcukrzycowego w porównaniu z ograniczaniem
się jedynie do oznaczania glukozy jedynie na czczo (FPG). Podobne stanowisko zajmują inni autorzy (28, 33).
Bardzo ważną grupą są pacjentki, u których po porodzie
ustąpiły zaburzenia upoważniające do rozpoznania cukrzycy, ale utrzymują się zaburzenia glikemii o charakterze
IFG (nieprawidłowa glikemia na czczo tzn. 100-125 mg/dl;
5,6-6,9 mmol/l) lub IGT (nieprawidłowa tolerancja glukozy
tzn 140-199 mg/dl; 7,8-11,1 mmol/l w 120 minucie doustnego testu tolerancji glukozy).
U pacjentek tych, jeśli nie wykazują fenotypowych cech
wskazujących na rozwój cukrzycy typu 2, rozważyć należy
możliwość rozwoju cukrzycy monogenowej (typ MODY) lub
powoli rozwijającej się cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym (typ LADA). Obie te postaci wymagają specjalnej diagnostyki immunologicznej i genetycznej. Przydatny
w różnicowaniu tych typów cukrzycy jest wywiad rodzinny.
W cukrzycach monogenowych wywiad ten jest zwykle
bardzo obciążający, przy czym jest to obciążenie jednostronne (34, 35). W rozwijającej się cukrzycy typu LADA zwykle nie
występuje rodzinne obciążenie cukrzycą (36, 37). Ostatnio
ukazało się doniesienie polskich autorów poświęcone omówieniu czynników ryzyka wystepowanie zaburzeń metabolizmu glukozy u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej (17).
Do tych czynników autorzy zaliczają między innymi
wskaźnik masy ciała matki przed ciążą. Na znaczenie nadwagi czy otyłości jako czynników ryzyka rozwoju cukrzycy
pociążowej zwracają uwagę także inni autorzy (38, 39).
Ostatnio coraz więcej uwagi poswięca się uwarunkowaniom
genetycznym w występowaniu cukrzycy pociążowej (40).
Ponieważ cukrzyca typu 2 jest najczęściej ujawniającym
się typem cukrzycy, należy więc zalecać u kobiet po przebytej GDM, wykazujących nadwagę czy otyłość, bardzo rygorystyczne dążenie do redukcji masy ciała poprzez stosowanie
prawidłowej diety i aktywności fizycznej, w celu prewencji
rozwoju cukrzycy. Szczególne zagrożenie wystąpieniem
cukrzycy w okresie poporodowym obserwowano u kobiet
z nadmiernym przyrostem masy ciala w czasie ciązy (41).
Ciężarne, u których w czasie ciąży stwierdzano nieprawidłowości metabolizmu glukozy, w czasie odbywanej edukacji
w zakresie samokontroli, powinny być poinformowane
o konieczności prowadzenia badań kontrolnych w okresie
poporodowym. Każda kobieta w ciąży powikłanej cukrzycą
powinna być poinformowana o ryzyku wystąpienia nieprawidłowej tolerancji węglowodanów w przyszłości wraz ze
wszystkimi tego konsekwencjami (2, 16, 19, 42).
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