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Streszczenie

Wobec zwiększającej się liczby osób po 65 roku życia na świecie i w Polsce oraz odnotowywanym wzrostem 
zachorowań na cukrzycę należy zwrócić uwagę na to zagadnienie. Niewiele jest publikacji poruszających problem 
cukrzycy w przebiegu chorób endokrynologicznych. Autorzy w prezentowanej pracy omawiają rodzaje zaburzeń 
przemiany węglowodanów w poszczególnych endokrynopatiach ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 
podeszłym. Zwrócono uwagę, że niekiedy objawy endokrynopatii i cukrzycy zwłaszcza w początkowej fazie choroby 
są przypisywane procesowi starzenia, co wydłuża okres nieleczonej hiperglikemii. Geriatria 2008; 1: 45-54.
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Summary

In the presence of an increasing number of people over 65 years of age and suffering from the diabetes mellitus 
both in the world and Poland, ought to pay attention to this problem. It’s necessary to have a look at some aspects 
of these topics. Not many publications touch on problem of diabetes and endocrine diseases. The authors present 
kinds of impaired carbohydrate metabolism associated with endocrinopathies taking into special consideration 
people in old age. It is important, that many age-related changes can mimic the clinical presentation of endocri-
nopathies and diabetes mellitus, making its diagnosis problematic and delay a start of treatment of hyperglycemia. 
Geriatria 2008; 1: 45-54.
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Wstęp

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej obej-
mują hipoglikemię oraz stany hiperglikemii, w tym 
cukrzycę, nieprawidłową glikemię na czczo i upo-
śledzoną tolerancję glukozy. Zaburzenia przemiany 
węglowodanów u osób w podeszłym wieku stają 
się istotnym problemem zdrowotnym w związku 
z wydłużaniem się życia człowieka oraz ze względu 

na wysoką częstość występowania cukrzycy w tym 
przedziale wiekowym. Populacja osób powyżej 65 
roku życia stale rośnie i jest najszybciej zwiększającą 
się grupą wiekową. Według oceny epidemiologów 
liczba tych osób na świecie w 2000 roku wynosiła 605 
milionów, a przewiduje się, że w 2050 roku zwiększy się 
ponad trzykrotnie. Równocześnie najnowsze badania 
wskazują, że 195 milionów ludzi na świecie choruje na 
cukrzycę i liczba ta wzrośnie do 330 milionów, a być 
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endokrynopatii. W tabeli 1 wymienione są patologie 
endokrynne, które mogą prowadzić do wystąpienia 
upośledzonej tolerancji glukozy i cukrzycy.

Na podstawie wieloletnich obserwacji klinicznych 
wyodrębniono kilka cech charakterystycznych dla 
wtórnych zaburzeń tolerancji glukozy. Jedną z nich 
jest wspomniany wyżej znany czynnik etiologiczny 
i złożony mechanizm upośledzenia tolerancji glukozy. 
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej występują 
najczęściej z powodu nadmiernego wydzielania hor-
monu wzrostu, glikokortykosteroidów, tyroksyny, 
katecholamin, parathormonu i aldosteronu oraz glu-
kagonu i somatostatyny (Tabela 1) [6]. 

Tabela 1. Endokrynopatie, które mogą powodować 
rozwój cukrzycy  

1. Akromegalia lub deficyt hormonu wzrostu

2. Zespół Cushinga

3. Guz chromochłonny

4. Glukagonoma

5. Hipertyreoza

6. Somatostatinoma

7. Pierwotny hiperaldosteronizm

8. Pierwotna nadczynność przytarczyc

Większość hormonów zmniejsza działanie insu-
liny poprzez antagonistyczny wpływ na poziomie 
wątroby (wzrost produkcji glukozy) oraz tkanek 
obwodowych (zmniejszenie wykorzystania glukozy). 
Wpływ hormonów na sekrecję insuliny i metabolizm 
węglowodanów przedstawiono w Tabeli 2. W efekcie 
ich wpływu na sekrecję i działanie insuliny obserwuje 
się hiperinsulinemię, która jest wynikiem kompensa-
cyjnego wzrostu wydzielania insuliny w odpowiedzi 
na narastającą insulinooporność oraz bezpośredniej 
stymulacji komórek β trzustki przez antagonistyczne 
hormony. 

Kolejną cechą wtórnego upośledzenia tolerancji 
glukozy jest ich odwracalność. Liczne badania kli-
niczne potwierdziły, że objawy cukrzycy w wyniku 
skutecznej terapii zaburzeń endokrynnych ustępują 
całkowicie bądź ulegają znacznemu zmniejszeniu. 
W praktyce klinicznej pełna normalizacja zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej zależy od wielu czynni-
ków tj. wiek chorego, czas trwania i stopień nasilenia 

może nawet 500milionów w 2030 roku [1]. W Polsce na 
podstawie danych z badania NATPOL PLUS ustalono, 
że na cukrzycę choruje co najmniej 1,6 miliona ludzi 
[2]. Można zatem w odniesieniu do cukrzycy mówić 
o ogarniającej nasz kraj i świat epidemii cukrzycy. Tym 
bardziej, że trudno precyzyjnie określić rzeczywistą 
liczbę chorych na cukrzycę. Szacuje się, że blisko 40% 
osób między 65-74 rokiem życia i 50% powyżej 80 lat 
ma upośledzoną tolerancję glukozy, a u co najmniej 
połowy populacji starszych ludzi cukrzyca jest nieroz-
poznana [3]. Zwrócono bowiem uwagę, że starszy wiek 
może wpływać fizjologicznie na różne aspekty meta-
bolizmu glukozy a obraz kliniczny cukrzycy często jest 
niecharakterystyczny. Zaobserwowano, że średnie stę-
żenie glukozy po dwóch godzinach w doustnym teście 
tolerancji glukozy rośnie liniowo z wiekiem, natomiast 
nie stwierdzono takiej zależności w odniesieniu do 
glikemii na czczo. Dlatego też wydaje się słusznym, 
aby diagnozując u starszych osób cukrzycę opierać się 
na kryteriach Światowej Organizacji Zdrowia i poza 
oznaczeniem porannej glikemii wykonać doustny test 
tolerancji glukozy [4].

Cukrzyca jest grupą chorób metabolicznych 
o różnej etiologii, charakteryzujących się przewlekłą 
hiperglikemią i upośledzoną przemianą węglowoda-
nów, tłuszczów i białek, wynikającą z nieprawidłowego 
wydzielania insuliny, niewłaściwego jej działania lub 
współistnienia obydwu wymienionych zaburzeń. 
W aktualnie obowiązującym etiologicznym podziale 
cukrzycy, zatwierdzonym w 1999 r. przez Światową 
Organizację Zdrowia poza cukrzycą typu 1 i 2 oraz 
cukrzycą ciężarnych wyróżniamy kategorię: inne 
specyficzne typy cukrzycy. Należą do niej te przypadki 
cukrzycy i upośledzonej tolerancji glukozy, w których 
czynnik etiologiczny jest wiadomy. Używa się w sto-
sunku do nich terminu cukrzyca wtórna lub typu 3, 
aby podkreślić znaną etiologię. Do omawianej kategorii 
zalicza się zaburzenia tolerancji glukozy spowodowane 
chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz 
innymi czynnikami takimi jak: defekty genetyczne 
czynności komórek β, defekty genetyczne działania 
insuliny, schorzenia zewnątrzwydzielniczej części 
trzustki, leki lub inne substancje chemiczne, zakażenia, 
procesy immunologiczne, inne zaburzenia genetyczne 
[5]. Ocenia się, że schorzenia gruczołów wydzielania 
wewnętrznego są obok chorób trzustki najczęstszymi 
przyczynami cukrzycy wtórnej. Na każdych 100 cho-
rych na cukrzycę w Europie czy USA dwóch - trzech ma 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej w przebiegu 
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zaburzeń hormonalnych. Z tego powodu szybko posta-
wione rozpoznanie ma istotne znaczenie. Tymczasem 
u osób starszych zdiagnozowanie wtórnych zaburzeń 
tolerancji glukozy napotyka szereg trudności. Objawy 
kliniczne w tej grupie wiekowej są zwykle mało 
charakterystyczne i obejmują: niewielkie osłabienie, 
umiarkowany ubytek masy ciała, upośledzenie funkcji 
poznawczych. Ponadto obraz kliniczny chorób gruczo-
łów wewnętrznego wydzielania bywa przypisywany 
cechom charakteryzującym starzejący się organizm. 
Co więcej już sam proces starzenia się jest związany 
z licznymi endokrynologicznymi zmianami, włącza-
jąc znaczące zmiany osi podwzgórzowo-przysadko-
wej i odpowiednich hormonów obwodowych [3,7]. 
Dodatkowo obraz kliniczny cukrzycy związanej z cho-
robami endokrynnymi u ludzi starszych komplikować 
może ujawnienie się wskutek zaburzeń hormonalnych 
dotychczas ukrytej współistniejącej predyspozycji do 
cukrzycy pierwotnej.

Oceniono, że końcowy efekt metaboliczny 
u pacjentów z cukrzycą typu 3 zależy od bezpośred-
nich lub pośrednich wpływów ukrytych zaburzeń 
wydzielania insuliny (zahamowania wydzielania lub 
kompensacyjnej hiperinsulinemii), wrażliwości na 
insulinę (np. wykorzystanie glukozy), lub/i ujawnienia 
się genetycznie uwarunkowanej cukrzycy. Dlatego 
zakres nietolerancji glukozy u starszych pacjentów 
z wtórną cukrzycą może być bardzo szeroki, od jawnej 
cukrzycy do łagodnych form takich jak upośledzona 
tolerancja glukozy czy nieprawidłowa glikemia na 

czczo. Zaobserwowano także, że w grupie chorych na 
cukrzycę w przebiegu endokrynopatii kwasica keto-
nowa występuje rzadko, głównie z powodu wyrów-
nawczej odpowiedzi ze strony komórek β trzustki [8]. 
Równocześnie potwierdzono możliwość wystąpienia 
u osób starszych z chorobami gruczołów wydzielania 
wewnętrznego cukrzycy chwiejnej (brittle diabetes) 
[9]. Jest to postać cukrzycy najczęściej obserwowana 
u dzieci i młodzieży. Charakteryzuje się ona dużymi 
wahaniami glikemii, obejmującymi stany hipo- i hiper-
glikemii. Występują one bez żadnego widocznego 
zewnętrznego powodu takich jak nieprawidłowe 
przyjmowanie zaleconych dawek insuliny, nieprze-
strzeganie zaleceń dietetycznych. W ujawnianiu się 
tej postaci choroby prawdopodobnie odgrywają rolę 
somatostatyna i adrenalina. Uzyskanie wyrównania 
metabolicznego cukrzycy wtórnej nierzadko wymaga 
zastosowania różnych metod leczenia od diety po 
insulinoterapię.

Akromegalia
Akromegalia jest schorzeniem w ponad 99% 

spowodowanym przez gruczolaka przysadki, produ-
kującym w nadmiernym ilościach hormon wzrostu. 
W pozostałych przypadkach jest wywołana nadmier-
nym wydzielaniem hormonu uwalniającego hormon 
wzrostu przez guzy podwzgórza lub guzy neuroendo-
krynne trzustki i płuc. Akromegalia występuje z czę-
stością 40 na milion populacji. 3-5% stanowią pacjenci 
powyżej 65 roku życia. Długotrwała nadmierna 

Tabela 2. Wpływ hormonów na sekrecję insuliny i metabolizm węglowodanów

Hormon Sekrecja 
insuliny

Wątrobowa 
produkcja 
glukozy

Wychwyt glukozy
Lipoliza Proteoliza

Mięśnie Tkanka 
tłuszczowa

Hormon wzrostu + + - - + ?

Kortyzol + + - ? + +

Tyroksyna ? + 0 ? + 0

Katecholaminy - + - ? + -

Aldosteron - + ? ? ? ?

Glukagon + + 0 0 ? ?

Somatostatyna - ? ? ? ? ?

Parathormon - + - - ? ?

+ pobudzanie, - hamowanie, 0 bez wpływu, ? wpływ niepotwierdzony
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sekrecja hormonu wzrostu prowadzi do powstania 
charakterystycznych cech klinicznych akromegalii, 
w szczególności powiększenia dłoni, pogrubienia 
rysów twarzy, bólów głowy. Zaobserwowano, że u osób 
starszych typowy obraz kliniczny jest słabiej wyra-
żony niż u młodszych pacjentów, za to zdecydowanie 
częściej występują zaburzenia metaboliczne [10]. 
Według badaczy jednym z głównych czynników ryzyka 
wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej 
u osób z akromegalią jest starszy wiek [11-13]. Jawna 
cukrzyca rozwija się u 10-32% pacjentów, natomiast 
upośledzona tolerancja glukozy w akromegalii dotyczy 
aż 60-70% chorych [8]. Za zwiększenie częstości wystę-
powania cukrzycy w akromegalii u osób po 65 roku 
życia odpowiada złożony patomechanizm zaburzeń 
tolerancji glukozy. Hipersekrecja hormonu wzrostu 
indukuje oporność na działanie insuliny w wątrobie 
i tkankach obwodowych, poprzez zmniejszenie hamo-
wania wątrobowej produkcji glukozy oraz zmniejszenie 
zależnego od insuliny wychwytu glukozy na obwodzie. 
Wywołana przez hormon wzrostu insulinooporność 
wydaje się być spowodowana upośledzeniem postre-
ceptorowego działania insuliny, ponieważ stężenie 
i powinowactwo receptorów insuliny pozostaje prawid-
łowe. Dodatkowo hormon wzrostu może nasilać opor-
ność na insulinę poprzez swoje działanie lipolityczne, 
prowadząc do wzrostu stężenia niezestryfikowanych 
kwasów tłuszczowych. Zwiększają one produkcję 
glukozy w wątrobie i hamują utylizację glukozy przez 
mięśnie prążkowane [6]. Zmniejszona wrażliwość na 
insulinę jest typową cechą akromegalii, to zaś powo-
duje zwiększenie wydzielania insuliny, co potwierdził 
w swych badaniach Sonksen, opisując poszczególne 
stany rozwoju cukrzycy u pacjentów z akromegalią 
[14]. Ponieważ stopień zaburzeń tolerancji glukozy 
determinuje kompensacyjna sekrecja insuliny przez 
komórki β trzustki, wydaje się prawdopodobnym, że 
ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost częstości 
występowania zaburzeń tolerancji glukozy w akrome-
galii u starszych osób jest upośledzone wydzielanie 
insuliny [15]. Swym obrazem klinicznym zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej w akromegalii przypo-
minają cukrzycę typu 2. Uważa się, że powikłania 
takie jak retinopatia występują dość rzadko, natomiast 
zaburzenia tolerancji glukozy mogą wpływać na rozwój 
nadciśnienia tętniczego. Wiele przeprowadzonych 
badań wskazuje, że we wszystkich grupach wiekowych, 
również u najstarszych pacjentów tolerancja glukozy 
ulega poprawie a stężenie insuliny obniżeniu w wyniku 

skutecznej terapii, prowadzącej do normalizacji stę-
żenia hormonu wzrostu. Zatem leczenie zaburzeń 
tolerancji glukozy powinno być ukierunkowane na 
leczenie choroby podstawowej, to jest usunięcie chi-
rurgiczne lub radioterapia gruczolaka przysadki bądź 
zastosowanie analogów somatostatyny [10]. Analogi 
somatostatyny znacząco poprawiają kontrolę wydzie-
lania hormonu wzrostu i IGF-1, szczególnie u tych 
chorych, u których leczenie chirurgiczne było niesku-
teczne. Jednakże z uwagi na równoczesne hamowanie 
wydzielania insuliny, można oczekiwać pogorszenia 
tolerancji glukozy, zwłaszcza na początku terapii. To 
niepożądane działanie analogów somatostatyny może 
spowodować, głównie w grupie najstarszych chorych 
rozwój jawnej cukrzycy, utrudniając a nawet uniemoż-
liwiając dalsze leczenie [13]. U większości chorych na 
cukrzycę z akromegalią wyrównanie glikemii udaje 
się uzyskać dietą i doustnymi lekami hipoglikemizują-
cymi. W leczeniu farmakologicznym z uwagi na aspekt 
patofizjologiczny stosuje się preparaty poprawiające 
insulino wrażliwość takie jak pochodne biguanidyny 
czy tiazolidynodionu. Tylko jedna trzecia chorych 
dla osiągnięcia normoglikemii wymaga zastosowania 
insulinoterapii. Niekiedy występuje znaczna hipergli-
kemia wymagająca wprowadzenia do leczenia insuliny, 
zwykle w dużych dawkach z powodu współistniejącej 
insulinooporności. 

Hiperkortyzolemia
Hiperkortyzolemia jest to grupa objawów spo-

wodowana nadmiarem kortyzolu. Stan ten może być 
zależny bądź nie od ACTH. W pierwszym przypadku 
jest następstwem nadmiernego wydzielania ACTH 
przez gruczolak przysadki mózgowej lub wynikiem 
ektopowego wydzielania kortykotropiny przez guzy 
znajdujące się poza centralnym układem nerwowym. 
W 18% hiperkortyzolemia jest wynikiem gruczolaka 
lub raka nadnercza. Na typowy obraz kliniczny hiper-
kortyzolemii składają się otyłość typu centralnego 
z charakterystyczną poduszką tłuszczową, okrągła 
twarzą, osłabieniem głównie proksymalnych mięśni 
oraz ścieńczeniem skóry i szerokimi, czerwonymi 
rozstępami na skórze. W wieku starszym te charaktery-
styczne cechy kliniczne są słabiej wyrażone. Dominują 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej i nadciśnienie 
tętnicze [10]. Z drugiej strony wiele cech klinicznych 
hiperkortyzolemii między innymi ścieńczała skóra, 
osłabienie mięśni, zaburzenia umysłowe czy osteo-
poroza mogą być postrzegane jako charakterystyczne 
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dla okresu starzenia się bądź częstych w tym wieku 
powikłań cukrzycy typu 2 [16]. W hiperkortyzolemii 
w 10-15% przypadków obserwowana jest jawna cuk-
rzyca, a u 40-90% chorych upośledzona tolerancja 
glukozy [8,12]. Glikokortykosteroidy są, podobnie jak 
hormon wzrostu, głównymi hormonami działającymi 
antagonistycznie do insuliny. Mają odmienny wpływ 
na wątrobę, mięśnie i tkankę tłuszczową, indukując 
insulinooporność na poziomie postreceptorowym 
[17]. Prowadzą do hiperglikemii hamując zależny od 
insuliny wychwyt i zużycie glukozy w tkankach obwo-
dowych, równocześnie wpływając na wzrost produkcji 
glukozy w wątrobie. Glikokortykosteroidy nasilają 
wątrobową glukoneogenezę poprzez bezpośrednią 
stymulację enzymów glukoneogenetycznych takich jak 
karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa i glukozo-
6-fosfataza. Wykazują również efekt przyzwalający, 
ponieważ podnoszą reaktywność wątroby na dzia-
łanie glukoneogenetycznych hormonów - glukagonu 
i epinefryny oraz zwiększają podaż substratów (ami-
nokwasów i glicerolu) w wyniku nasilenia proteolizy 
w mięśniach i lipolizy w tkance tłuszczowej. Ponadto 
nasilają syntezę i gromadzenie glikogenu w wątrobie 
[6]. W efekcie wywołanej przez glikokortykosteroidy 
zmniejszonej wrażliwości na insulinę dochodzi do 
kompensacyjnej hiperinsulinemii. W wielu badaniach 
wykazano, że zmniejszona sekrecja insuliny przez 
komórki β trzustki u pacjentów z hiperkortyzolemią 
w podeszłym wieku jest odpowiedzialna za rozwój 
poważnych zaburzeń tolerancji glukozy i pojawienie 
się cukrzycy w hiperkortyzolemii jest funkcją starzenia 
się [18,19]. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej 
w zespole Cushinga swym obrazem klinicznym przy-
pominają cukrzycę typu 2 a kwasica obserwowana jest 
bardzo rzadko. Hiperglikemia może być skutecznie 
leczona dietą i lekami zwiększającymi wrażliwość 
na insulinę oraz pochodnymi sulfonylomocznika. 
Jednakże zazwyczaj do uzyskania wyrównania 
glikemii konieczna jest insulinoterapia. Dane z piś-
miennictwa wskazują, że w większości przypadków 
wyeliminowanie źródła hiperkortyzolemii stanowi 
najskuteczniejszą formę leczenia zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej w hiperkortyzolemii [10,16].

Nadczynność tarczycy
 Nadczynność tarczycy (hipertyreoza) jest schorze-

niem spowodowanym przez nadmierne w stosunku do 
zapotrzebowania tkankowego wydzielanie hormonów 
tarczycy przez gruczoł tarczowy. Najczęstszą przyczyną 

hipertyreozy w grupie osób starszych jest wole guz-
kowe (choroba Plummera) lub guzek autonomiczny 
(choroba Goetscha), rzadziej natomiast występuje 
choroba Gravesa-Basedowa. Choroby tarczycy wystę-
pują w wieku starszym dwa razy częściej niż w grupie 
osób młodych, a nadczynność tarczycy opisywana 
jest u 2-2,3% populacji osób starszych. Rozpoznanie 
zaburzeń funkcji tarczycy u osób starszych nie jest 
łatwe. Zaobserwowano, że typowe objawy kliniczne 
hipertyreozy takie jak nerwowość, nadmierna potli-
wość, utrata masy ciała i kołatanie serca oraz obecność 
wola i oftalmopatii stwierdza się u zaledwie 10-30% 
chorych. Natomiast najczęściej występują zaburzenia 
ze strony najbardziej wrażliwych narządów takich jak 
serce pod postacią zespołu tarczycowo-sercowego oraz 
centralnego układu nerwowego powodującego apatie, 
depresje, splątanie [7,20]. Wielu badaczy zwraca uwagę 
na częste współwystępowanie cukrzycy i hipertyreozy, 
a także na fakt, że sam nadmiar hormonów tarczycy 
jest czynnikiem diabetogennym. Upośledzoną tole-
rancję glukozy obserwuje się u do 50% pacjentów 
z nadczynnością tarczycy, a jawną cukrzycę u 2-3% 
[8]. Te zmiany w gospodarce węglowodanowej u osób 
z tyreotoksykozą są spowodowane przez kilka czyn-
ników. Jednym z nich jest zwiększone wchłanianie 
glukozy w przewodzie pokarmowym jako efekt szyb-
szego opróżniania żołądka i nasilonego przepływu 
krwi w żyle wrotnej. Kolejnym – zwiększone wytwa-
rzanie glukozy w wątrobie w wyniku wzrostu ekspresji 
głównego transportera glukozy w wątrobie (GLUT-2) 
i wzmożonych procesów glikogenolizy oraz gluko-
neogenezy. Ponadto na podstawie badań z użyciem 
euglikemicznej klamry metabolicznej u pacjentów 
z hipertyreozą oraz w doświadczalnie wywołanej 
tyreotoksykozie stwierdzono obwodową oporność na 
insulinę oraz wykazano, że przyczyną hiperglikemii 
jest zarówno zwiększona podstawowa produkcja 
glukozy w wątrobie jak i zmniejszenie hamującego 
wpływu glukozy i insuliny na ten proces [21,22]. 
Hormony tarczycy aktywując układ współczulny, 
przyczyniają się do wzmożonej skłonności do lipolizy 
i ketogenezy u tych chorych. Jednocześnie, u pacjen-
tów z cukrzycą w przebiegu nadczynności tarczycy 
wykazano dysfunkcję komórek β trzustki, obserwując 
osłabioną odpowiedź insuliny na glukozę i podwyż-
szone stężenie proinsuliny na czczo i po posiłku [6]. 
U połowy chorych z hipertyreozą i cukrzycą do wyrów-
nania glikemii konieczne jest zastosowanie insuliny, 
często w większych dawkach, ponieważ zwiększony 
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jest o 40% stopień degradacji insuliny. W praktyce 
klinicznej najwięcej problemów może sprawiać rzadkie 
w grupie starszych pacjentów występowanie cukrzycy 
i hipertyreozy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. 
W tych przypadkach często dochodzi do dekompen-
sacji cukrzycy i znacznej hiperglikemii poposiłkowej. 
W piśmiennictwie niektórzy autorzy wskazują na 
konieczność prowadzenia badań starszych chorych 
ze świeżo wykrytą bądź niewyrównaną cukrzycą 
w kierunku chorób tarczycy [23,24]. Zaobserwowano 
bowiem, że częstość zaburzeń tolerancji glukozy u cho-
rych z nadczynnością tarczycy wzrasta z wiekiem, co 
prawdopodobnie związane jest z osłabionym u ludzi 
starszych podstawowym i w odpowiedzi na glukozę 
wydzielaniem insuliny [15,25]. W wyniku skutecz-
nego leczenia choroby podstawowej i doprowadzenia 
do wyrównania czynności tarczycy szybko ustępują 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Guz  chromochłonny
Guz chromochłonny w 80-90% przypadków 

zlokalizowany jest w rdzeniu nadnerczy, a pozosta-
łych przypadkach położonym pozanadnerczowo, np. 
w pęcherzu moczowym, klatce piersiowej. Najczęściej 
choroba rozwija się w średnim wieku, nierzadko 
jednak opisywana jest u starszych osób. Objawy 
kliniczne związane są z nadmiernym wydzielaniem 
katecholamin przez guz chromochłonny. Do typowych 
zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, kołata-
nie serca i nadmierne pocenie się oraz bladość skóry. 
Charakterystyczną cechą schorzenia jest napadowy 
charakter dolegliwości, chociaż guz chromochłonny 
może również przebiegać bezobjawowo [26,27]. 
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej obserwuje się 
u 30-75% chorych [8]. Nadmiar katecholamin, które są 
hormonami o antagonistycznym w stosunku do insu-
liny działaniu, prowadzi do insulinooporności oraz 
zaburzenia i opóźnienia uwalniania insuliny. Guzy 
chromochłonne przede wszystkim produkują adre-
nalinę, która w większym stopniu niż noradrenalina 
przyczynia się do powstania hiperglikemii. Adrenalina 
poprzez stymulację receptorów α2-adrenergicznych 
prowadzi do zahamowania sekrecji insuliny, a pobu-
dzając receptory β2-adrenergiczne przyczynia się do 
uwalniania glukagonu. W wątrobie adrenalina powo-
duje aktywację receptorów β2-adrenergicznych, przez 
co zwiększa głównie glikogenolizę, a w mniejszym 
stopniu glukoneogenezę. Natomiast w tkance tłusz-
czowej stymuluje lipolizę przez aktywację receptorów 

β1, β2 i β3-adrenergicznych, a w mięśniach pobudza 
glikolizę przez wpływ na receptory β2-adrenergiczne. 
Powstałe w tych procesach mleczany, alanina i glice-
rol są substratami do wątrobowej glukoneogenezy. 
Insulinooporność wywołana przez adrenalinę znajduje 
się na poziomie postreceptorowym. Obraz kliniczny 
cukrzycy związanej z guzem chromochłonnym przy-
pomina cukrzycę typu 2, chociaż w piśmiennictwie 
opisywane są przypadki kwasicy ketonowej i śpiączki 
hiperosmolarnej [28,29]. Do osiągnięcia kontroli 
glikemii rzadko wymagane jest włączenie do lecze-
nia insuliny. Przedoperacyjna blokada receptorów 
α2-adrenergicznych często kontroluje nadciśnienie 
tętnicze, natomiast korzystny wpływ na zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej opisywany jest rzadziej 
[30]. Operacyjne usunięcie guza chromochłonnego 
prowadzi do normalizacji zaburzeń metabolicznych: 
nadciśnienia tętniczego i cukrzycy również w grupie 
starszych pacjentów [31]. 

Pierwotna nadczynność przytarczyc
Pierwotna nadczynność przytarczyc (pnp) jest 

schorzeniem prowadzącym do hiperkalcemii, która 
jest wynikiem nadmiernego wydzielania parathor-
monu. Przyczyną pnp jest u 80% chorych gruczolak 
przytarczyc, u 15% przerost przytarczyc a poniżej 1% 
rak przytarczyc. Częstość występowania tego scho-
rzenia wzrasta z wiekiem. Ponad połowa wszystkich 
przypadków pnp dotyczy osób powyżej 65 roku życia. 
Przebieg kliniczny choroby u osób starszych zwykle 
jest łagodny. Rzadziej występują powikłania nerkowe, 
objawy ze strony przewodu pokarmowego i kostnego, 
częściej natomiast obserwuje się ogólne osłabienie, 
łatwą męczliwość i utratę masy ciała. Cukrzycę w prze-
biegu pnp obserwuje się w 8% przypadków, czyli 3 razy 
częściej niż w ogólnej populacji [32]. Za powstanie 
zaburzeń gospodarki węglowodanowej prawdopodob-
nie odpowiadają nieprawidłowości biochemiczne takie 
jak hiperkalcemia i/lub hipofosfatemia, które prowadzą 
do insulinooporności i hiperinsulinemii. Uważa się, 
że zmniejszenie wrażliwości na insulinę znajduje się 
na poziomie receptora insulinowego [33,34]. Pacjenci 
ze zredukowaną liczbą komórek β, np. po przebytym 
ostrym zapaleniu trzustki częściej rozwijają nietole-
rancję glukozy. Swoim przebiegiem klinicznym cuk-
rzyca wynikająca z pnp przypomina cukrzycę typu 
2 [35]. Na podstawie wielu obserwacji klinicznych 
można stwierdzić, że skuteczna paratyreoidektomia 
wykonana we wczesnym stadium choroby prowadzi 
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do obniżenia insulinooporności. Niektórzy badacze 
wykazali po przeprowadzeniu zabiegu usunięcia 
przytarczyc przejście cukrzycy do łagodniejszych form 
zaburzeń gospodarki węglowodanowej lub całkowitą 
jej remisję [36].

Hiperaldosteronizm pierwotny
 Hiperaldosteronizm pierwotny jest zespołem 

objawów klinicznych spowodowanych nadmiernym 
wytwarzaniem aldosteronu przez warstwę kłębkowatą 
kory nadnerczy. Conn w 1955 po raz pierwszy wykazał 
związek pomiędzy gruczolakiem wywodzącym się 
z warstwy kłębkowatej kory nadnercza a nadciśnieniem 
tętniczym. Jednak to dr Lityński z Polski pierwszy na 
świecie opisał dwóch pacjentów z guzami warstwy 
kłębkowatej nadnerczy i nadciśnieniem tętniczym. 
Hiperaldosteronizm pierwotny w 65-75% jest spo-
wodowany łagodnym gruczolakiem kory nadnerczy, 
a w pozostałych przypadkach przerostem nadnerczy. 
U pacjentów tych, oprócz nadciśnienia tętniczego, 
hipokaliemii, występują objawy ze strony układu 
nerwowo-mięśniowego. Zaburzenia tolerancji glukozy 
lub cukrzycę obserwuje się u połowy chorych. Są 
one najprawdopodobniej wynikiem pogorszenia się 
wydzielania insuliny oraz zwiększonej glikogenolizy 
pod wpływem hipokaliemii [37]. Potwierdzeniem tej 
hipotezy jest osłabiona i opóźniona odpowiedź insuliny 
na podanie glukozy w doustnym teście obciążenia 
glukozą oraz jej poprawa po korekcji stężenia potasu 
w surowicy krwi bądź usunięciu źródła aldosteronu 
[38].

Inne endokrynopatie 
Nietolerancja glukozy lub jawna cukrzyca są czę-

sto stwierdzane w przebiegu guzów endokrynnych 
trzustki: somatostatinoma i glukagonoma. 
• Somatostatinoma jest rzadko spotykanym guzem 

z komórek δ trzustki. Obraz kliniczny jest wyni-
kiem nadmiernego wydzielania somatostatyny. 
U chorych stwierdza się triadę objawów: cuk-
rzycę, kamicę żółciową i biegunkę tłuszczową oraz 
obecność guza dwunastnicy. W efekcie hamowa-
nia przez somatostatynę zarówno glukagonu jak 

i insuliny obserwowana u chorych hiperglikemia 
jest łagodna. Zazwyczaj do uzyskania wyrówna-
nia metabolicznego wystarczające jest leczenie 
dietą lub/ i doustnymi lekami hipoglikemizują-
cymi. Tymczasem w literaturze można znaleźć 
opis przypadku śpiączki ketonowej w przebiegu 
somatostatinoma u starszej osoby, u której opera-
cja totalnej resekcji guza skutkowała ustąpieniem 
cukrzycy [39].

• Glukagonoma to bardzo rzadko występujący 
guz wywodzący się z komórek α wysp trzustko-
wych, opisany po raz pierwszy w 1942 r. Jest to 
zespół charakterystycznych objawów klinicznych 
powstałych w wyniku nadmiernego wydzielania 
glukagonu. U około 40% chorych stwierdza się 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej, a u 70% 
utratę masy ciała i nekrolityczny rumień pełza-
jący [40]. Cukrzyca w przebiegu glukagonoma jest 
spowodowana przede wszystkim wzrostem gliko-
genolizy i glukoneogenezy z powodu nadmiaru 
glukagonu [6]. Pomimo łagodnego charakteru 
zaburzeń tolerancji glukozy aż 75% pacjentów do 
wyrównania metabolicznego wymaga zastosowa-
nia insulinoterapii.
W podsumowaniu trzeba nadmienić, że choć 

zaburzenia gospodarki węglowodanowej w przebiegu 
endokrynopatii występują często, to jednak wobec 
innych objawów, jakie występująca przy zaburzeniach 
endokrynologicznych nie są wcześnie rozpoznawane. 
Dotyczy to zwłaszcza osób po 65 roku życia gdzie nie 
rzadko pierwsze objawy cukrzycy przypisywane są 
starości. 
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