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Aktywność fizyczna

Regularne ćwiczenia wpływają na dobre 
samopoczucie i lepsze funkcjonowanie 
organizmu. 

RUCH

jest potrzebny

każdemu człowiekowi.



Korzyści z systematycznej aktywności 
fizycznej

• poprawa wrażliwości na insulinę

• poprawa bilansu energetycznego

• poprawa wydolności fizycznej

• redukcja ryzyka chorób układu krążenia (m.in. 
Dzięki korzystnemu oddziaływaniu na ciśnienie 
tętnicze i parametry reologiczne krwi)

• poprawa samopoczucia.



Efekty metaboliczne

• Bezpośrednio po rozpoczęciu 
umiarkowanego wysiłku 
fizycznego obwodowe zużycie 
glukozy wzrasta o 2-3 
mg/kg/min a podczas 
intensywnego wysiłku wartość ta 
wynosi 5-6 mg/kg/min.



Każdy wysiłek trwający >niż 30 min 

wymaga korekty insuliny/ posiłku.

• Podczas wysiłku anaerobowego- beztlenowego  (trwa on zwykle kilka sek. 
lub min) w krótkim okresie czasu uwalniają  się adrenalina i glukagon( 30-
60’), dlatego po krótkim okresie euglikemii / hiperglikemii,  w okresie 
późniejszym istnieje ryzyko hipoglikemii. 

• Niedocukrzenie może wystąpić  tuż  po  wysiłku anaerobowym  ale także  
kilka godzin po nim. 

• Zabawa oraz sporty spontaniczne zwykle są przerwane krótkimi okresami 
spoczynku, co ma duże znaczenie w stabilizacji glukozy podczas oraz po 
wysiłku.

• Wysiłek u osób z niedostateczną kontrolą metaboliczną ( niedobór insuliny-
hiperglikemia) wpływa na  wzrost stężenia hormonów kontrregulacyjnych, 
oraz  zagrożenie ketozą.



Jaki i kiedy posiłek? 

• 2-3 godziny przed wysiłkiem beztlenowym należy spożyć posiłek 
złożony. Szybko zapas glikogenu można zwiększyć,  wypijając 60 
min przed wysiłkiem napój bogatowęglowodanowy

( 1-2 g węglowodanów /kg/mc- uzupełniamy również płyny). 

• W trakcie krótkotrwałego wysiłku, zalecany jest  napój izotoniczny z  
6% a nie 8%  zawartością  cukrów (sacharozy, fruktozy, glukozy). 

Należy pamiętać o podaży płynów i jonów Mg, Na i K.



UWAGA

• WAŻNE !!!!!
• Wybór miejsca iniekcji – szybsze wchłanianie z miejsca 

aktywnego podczas wysiłku.

• Temperatura otoczenia: wysoka temperatura 
zwiększa wchłanianie insulin ludzkich,   niska  ją zmniejsza  np
.pływanie, brak danych o wpływie  temperatury na  wchłanianie 
szbkodziałajacych analogów oraz  glarginy.

W wysokich temperaturach rośnie obciążenie układu 
krwionośnego,  wydatek energetyczny oraz ryzyko hipoglikemii.

Unikać wykonywania ćwiczeń przy stężeniu
glukozy powyżej 250 mg% z towarzyszącą ketozą , lub powyżej 
300 mg% bez ketozy. 

Jeżeli poziom glukozy wynosi ok. 100 mg% należy spożyć 
dodatkowy posiłek.



• Większa masa mięśniowa- większy wydatek 
energii !!!

• Regularne wysiłki- to mniejszy spadek glikemii 
• Poranna aktywność fizyczna( przed podaniem insuliny) nie 

wywołuje hipoglikemii, ponieważ stężenie insuliny 
jest małe a hormonów kontrregulacyjnych duże, 
dlatego duży wysiłek w porze porannej może 
prowadzić do hiperglikemii a nawet do kwasicy 
ketonowej  

• Codzienny wysiłek( powtarzany)  nie wymaga 
korekty insuliną/ węglowodanami, ponieważ jest 
częścią codziennych zajęć !!!!!.

• Aktywność aerobowa poprawia 
• wyrównanie metaboliczne a 
• dobre wyrównanie metaboliczne 
• poprawia wydolność fizyczną. 



Redukcja dawki insuliny

• Wysiłek mały, trwający  

30 min. - 25% ;   60 min - 50%   

• Wysiłek umiarkowany, trwający

30 min- 50%;    60 min- 75% 

• Wysiłek duży  trwający

30 min- 75%        60 min- nie   



Hiperglikemia powysiłkowa

W pewnych sytuacjach po wysiłku fizycznym możemy 
paradoksalnie stwierdzić hiperglikemię związaną z:

• niezastosowaniem insuliny/leku –ćwiczenia  na „dużej „ 
glikemii

• spożyciem zbyt dużej ilości węglowodanów

• nieodpowiednią aktywnością

• chorobą

• okresem przedmiesiączkowym

• dużym stresem

• ćwiczeniami „na adrenalinie” (rywalizacja, zawody).



Hipoglikemia powysiłkowa

Hipoglikemia w trakcie/po wysiłku najczęściej jest 
skutkiem:

• nieadekwatnej ilości (składu) posiłku
• nieskorygowania dawki insuliny
• nieuwzględnienia przyspieszenia wchłaniania 

insuliny i odnowy zapasów glikogenu.
• Nie należy podejmować wysiłku fizycznego przy 

wyjściowej glikemii <70 mg/dl bez spożycia 
węglowodanów prostych.

• Spożycie alkoholu przed w trakcie lub po wysiłku 



W chwili zbyt niskiego cukru we krwi 

należy szybko podać do spożycia 

cukier, glukozę lub słodki sok.

Jak mogę pomóc?



Ważne wskazówki praktyczne

• Staraj się nie podejmować intensywnego 
wysiłku fizycznego w czasie wysokiej 
aktywności działania insuliny prandialnej (czyli 
do 2 h po posiłku)

• Optymalna glikemia przed wysiłkiem: 140-180 
mg/dL

• Pamiętaj o korekcie hiperglikemii 
powysiłkowej (wysiłek oporowy, interwałowy): 
½ „zwyklej” dawki korekcyjnej



 w wizytach towarzyskich
 wieczornych przyjęciach, dyskotekach
 wycieczkach turystycznych
 uczyć się, studiować lub pracować
 uprawiać sporty

Osoby z cukrzycą mogą prowadzić normalny 

tryb życia i brać udział



Czy osoby z cukrzycą mogą prowadzić normalny tryb życia?

TAK!!!

Hmmm...?



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ


