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Abstract

Diabetes incidence has increased dramatically du-
ring the last 30 years and is now one of the most 
important problems worldwide. Double diabetes is 
a new type of the disease in diabetes classification, 
with the coexistence of insulin resistance and obesity 
together with the presence of autoantibodies to islet 
cell antigens. The pediatric patient with double diabe-
tes is characterized by one of the two situations: by 
a typical clinical picture of diabetes type 2 accompa-
nied by increased levels of anti-islet autoantibodies.
Such a patient does not need insulin therapyfor a long 
time. The other situation – in a patient with diabetes 
type 1 insulin resistance and other components of 
metabolic syndrome coexist: dyslipidemia and arte-
rial hypertention.
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Streszczenie

Zapadalność na cukrzycę wzrosła dramatycznie 
w ciągu ostatnich 30 lat, cukrzyca jest obecnie jednym 
z najważniejszych problemów na świecie. Cukrzyca 
podwójna jest nowym typem choroby w klasyfikacji 
cukrzycy , w którym współistnieją insulinooporność 
i otyłość wraz z obecnością przeciwciał przeciw ko-
mórkom wysp trzustkowych. Pacjenta pediatryczne-
go z „double diabetes” charakteryzuje jedna z dwóch 
możliwych sytuacji: prezentując typowy obraz klinicz-
ny cukrzycy typu 2, ma jednocześnie stwierdzone 
przeciwciała, przez długi okres nie wymaga insuli-
noterapii, lub będąc pacjentem z typem 1 cukrzycy 
wykazuje insulinooporność, mogą też występować 
pozostałe składowe zespołu metabolicznego – dysli-
pidemia i nadciśnienie tętnicze.
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Wstęp

W ostatnich latach cukrzyca zajęła wysoką po-
zycję w hierarchii najważniejszych problemów 
zdrowotnych świata i jako jedyna choroba nie-
zakaźna została uznana przez ONZ za epidemię 
XXI wieku. Wzrost zachorowalności obserwuje 
się zarówno w grupie pacjentów dorosłych, jak 
i pediatrycznych. Podczas gdy jeszcze 30 lat temu 
cukrzyca typu 2 (T2DM) wśród dzieci i młodzieży 

była rzadkością, obecnie obserwuje się gwałtowny 
wzrost zachorowalności na ten typ cukrzycy, co 
niewątpliwie przypisać można epidemii otyłości 
wśród najmłodszych [1]. Jak podaje Instytut Żyw-
ności i Żywienia, już co piąte dziecko w wieku 
szkolnym boryka się z nadwagą lub otyłością. 

Chociaż otyłość i wynikająca z niej insulino-
oporność kojarzone są głównie z cukrzycą typu 2 
(T2DM), coraz częściej postuluje się, że odgrywają 
one istotną rolę także w patogenezie cukrzycy typu 
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1 (T1DM)[2,3]. Badania EURODIAB wykazały, że 
roczny przyrost zachorowalności na T1DM wśród 
dzieci do 15 r.ż. wynosi około 4%, a najbardziej za-
znaczony jest w grupie pacjentów do 4 r.ż. (5,4%). 
Jeśli obecne trendy się utrzymają, przewiduje się 
podwojenie liczby nowych przypadków cukrzycy 
typu 1 w tej grupie wiekowej w roku 2020 w sto-
sunku do roku 2005 [4].

Obraz kliniczny cukrzycy typu 1 i 2

Powszechnie wiadomo, że T1DM wiąże się 
z gwałtowniejszym początkiem choroby. U pacjen-
ta zwykle rozwija się poliuria, polidypsja, często 
także kwasica ketonowa. Przynajmniej jeden ro-
dzaj związanych z cukrzycą autoprzeciwciał wy-
stępuje u 85–90% chorych [5]. Wywiad rodzinny 
jest dodatni w 10% przypadków [6]. Jeśli obraz 
kliniczny jest typowy dla cukrzycy typu 1, ale nie 
wykrywa się przeciwciał, stwierdzana jest cukrzy-
ca idiopatyczna typu 1b [5,7].

Dzieci, u których diagnozowana jest T2DM, 
są otyłe, a choroba rozpoczyna się u nich póź-
niej, przeważnie w okresie dojrzewania płciowe-
go [8,9]. W tym czasie obserwuje się fizjologiczny 
wzrost insulinooporności, co uważa się za czynnik 

spustowy dla rozwoju choroby [10,11]. Badania 
ankietowe wykazały, że w Polsce najwięcej rozpo-
znań cukrzycy typu 2 postawiono właśnie wśród 
dzieci między 10 a 14 rokiem życia [12,13]. Zdecy-
dowana większość, bo aż 75% młodych pacjentów 
z T2DM, posiada krewnego pierwszego lub drugie-
go stopnia cierpiącego na to samo schorzenie [14].

Obecnie decyzja o kwalifikacji pacjenta do 
pierwszego lub drugiego typu oparta jest na ob-
razie klinicznym, obecności autoprzeciwciał 
(GAD,IAA,IA2,ZnT8) i poziomie peptydu C[15]. 
Ten ostatni jednak może być kłopotliwy do inter-
pretacji, ponieważ stężenie peptydu C rutynowo 
podwyższone w początkowej fazie T2DM spada 
w okresie ostrej dekompensacji. Z kolei poziom 
tego białka typowo niski w T1DM może wzrosnąć 
u pacjentów otyłych z towarzyszącą insulinoopor-
nością [14,16].

„Double diabetes”

Pomimo różnic, które występują pomiędzy wy-
mienionymi typami cukrzycy, obecnie wiadomo, 
że fenotypy T1DM i T2DM mogą się nakładać , a co 
więcej, do sytuacji takiej dochodzi coraz częściej. 
Otyłość stwierdza się już u 15–25% pacjentów ze 

Ryc. 1. Związek między cukrzycą typu 1, typu 2 i cukrzycą mieszaną
Fig. 1. Connection between type 1 diabetes, type 2 diabetes and double diabetes 



51Endokrynol. Ped. 2016.15.3.56.49-54Joanna Sieniawska, Katarzyna Rębowicz, Wiktoria Osiak,  
Iwona Beń-Skowronek

świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 [17]. W bada-
niach przeprowadzonych na populacji niemiec-
kiej obecność autoprzeciwciał stwierdzono u 36% 
dzieci klasyfikowanych jako T2DM (dla porówna-
nia częstość występowania przeciwciał w próbie 
złożonej ze zdrowych dzieci w wieku szkolnym 
wynosiła 1%) [18]. 

Równoczesne występowanie cech charakte-
rystycznych dla obydwu typów cukrzycy określa 
się mianem cukrzycy mieszanej, podwójnej (DD, 
double diabetes), hybrydowej czy cukrzycy typu 
1.5. Do tej kategorii bywa zaliczana LADA (latent 
autoimmune diabetes in adults) i jej młodzieńczy 
odpowiednik LADY (latent autoimmune diabetes 
in youth) [3,18,19]. Pojęcie cukrzycy mieszanej 
jest stosunkowo nowe – po raz pierwszy użyto go 
w 1991 r., gdy zaobserwowano, że pacjenci z ty-
pem 1 cukrzycy z wywiadem rodzinnym dodatnim 
wobec cukrzycy typu 2 częściej mieli nadwagę 
i rzadko osiągali oczekiwane wyrównanie glikemii, 
nawet na wysokich dawkach insuliny [20].

Co kryje się pod określeniem „double diabe-
tes”? Kryteria diagnostyczne tej jednostki cho-
robowej nie zostały dotychczas jednoznacznie 
sformułowane. Koncepcja zaproponowana przez 
Pozzilliego zakłada, że w cukrzycy mieszanej wy-
stępuje przewaga tzw. obciążenia metabolicznego 
(metabolic load) charakteryzującego T2DM, nad 

obciążeniem autoimmunologicznym (autoimmune 
load), typowym dla T1DM [3,21]. Na cukrzycę po-
dwójną wskazują więc:

Obraz kliniczny T2DM, dyslipidemia, nadci-
śnienie tętnicze, podwyższone BMI.

Obecność niektórych cech klinicznych przypi-
sywanych T1DM, takich jak poliuria i polidypsja, 
utrata masy ciała,rozwój kwasicy ketonowej.

Obecność autoprzeciwciał przeciwwyspowych, 
które mają jednak mniejszy udział w patogenezie 
cukrzycy mieszanej w porównaniu z T1DM.

Należy zaznaczyć, że cechy T1DM i T2DM 
mogą współistnieć w momencie wykrycia choroby 
lub rozwijać się z upływem czasu [22]. Niekiedy 
może być więc konieczna weryfikacja postawionej 
już diagnozy, gdy do dotychczasowego obrazu kli-
nicznego dołączają nowe objawy charakterystycz-
ne dla cukrzycy innego typu.Reasumując, pacjenta 
pediatrycznego z „double diabetes” charakteryzuje 
jedna z dwóch możliwych sytuacji:

prezentując typowy obraz kliniczny cukrzycy 
typu 2, ma jednocześnie stwierdzone przeciwcia-
ła; przez długi okres nie wymaga insulinoterapii,

z typem 1 cukrzycy współistnieje u niego in-
sulinooporność, mogą też występować pozostałe 
składowe zespołu metabolicznego, tj. dyslipidemia 
i nadciśnienie.

Tabela 1. Patogeneza i cechy kliniczne DD, w porównaniu do T1D i T2D
Table 1. Pathogenesis and clinical signs DD in comparison to T1D and T2D

T1D DD T2D

Wiek zachorowania
dzieci ++++
nastolatki ++

dorośli ++

dzieci ++
nastolatki ++

dorośli (LADA)+

dzieci +
nastolatki ++
dorośli +++

Główne predyspozycje 
genetyczne

MHC klasy I i II, Ins VNTR, 
CTLA-4, PTPN22 ? APM1, PPARy2, PtdCho-1, 

TCF7L2

Czynniki środowiskowe dieta, wirusy, mleko krowie 
w okresie niemowlęcym dieta, siedzący tryb życia dieta, siedzący tryb życia

Krążące p/ciała  
przeciwko komórkom β +++ + –

Odpowiedź T- +++ ++ –

Sekrecja C-peptydu – + +++

Insulinooporność – lub + ++ +++

Markery stanu + ++ +++

Powikłania + ++ +++



52 Endokrynol. Ped. 2016.15.3.56.49-54 „Cukrzyca podwójna”: współistnienie cukrzycy typu 1 i typu 2

Poglądy na patogenezę

Być może cukrzyca mieszana nie jest tylko 
przypadkowym nałożeniem się dwóch różnych 
schorzeń u jednego pacjenta. Zgodnie z zapropo-
nowaną przez T.J. Wilkina hipotezą akceleracji 
otyłość i rozwój procesów autoimmunologicznych 
są ze sobą powiązane. Nadmierne przybranie na 
wadze skutkuje insulinoopornością, a ta wymu-
sza na komórkach wysp trzustkowych produkcję 
większej ilości insuliny. Przeciążone komórki ule-
gają apoptozie, uwalniając przy tym autoantygeny, 
które indukują powstanie związanych z cukrzycą 
przeciwciał u osób genetycznie predysponowa-
nych [23]. Istotą hipotezy akceleracji jest interak-
cja między insulinoopornością (czynnikiem napę-
dzającym) a genotypem (modulatorem). Ta właśnie 
interakcja determinuje prawdopodobieństwo wy-
stąpienia choroby. Na rozwój insulinooporności 
wpływ mają czynniki środowiskowe: nadmierna 
podaż kaloryczna i brak aktywności fizycznej. Im 
większa presja środowiskowa i metaboliczna , tym 
szybsza utrata komórek β i niższy wiek ujawnienia 
się cukrzycy. To pozwalałoby wyjaśnić wzrost licz-
by przypadków cukrzycy głównie wśród najmłod-
szych (0–5 lat). Dotychczasowe badania potwier-
dzają odwrotną korelację między BMI dziecka 
i wiekiem zachorowania[24–26]. Warta odnoto-
wania jest obserwacja spadku udziału posiadaczy 
genów wysokiego ryzyka w grupie nowo diagno-
zowanych dzieci z T1DM, co także tłumaczy się 
spadkiem roli czynników genetycznych na korzyść 
czynników środowiskowych [27].

Hipoteza akceleracji zakłada, że insulinoopor-
ność i determinowana genetycznie odpowiedź ko-
mórek β na wzmożoną stymulację to dwa „przyspie-
szacze” apoptozy komórek trzustkowych. W obu 
typach cukrzycy ostatecznym etapem choroby jest 
utrata większości komórek wyspowych, skutkująca 
hiperglikemią z hipoinsulinemią (w T2DM wiąże 
się ona z koniecznością rozpoczęcia insulinotera-
pii). W zależności od tempa zachodzenia i prze-
wagi poszczególnych mechanizmów mamy do 
czynienia z obrazem klinicznym cukrzycy typu 1 
lub typu 2 [23].

Epidemiologia

Dotychczas nie opublikowano dokładnych da-
nych dotyczących rozpowszechnienia cukrzycy 
mieszanej i jej rzeczywista częstość pozostaje nie-
znana. Pozzilli i wsp. w swoich badaniach stwier-

dzili cechy DD u prawie 5% badanych cukrzyków 
rasy kaukaskiej [28]. Głównymi trudnościami 
w dokładnym zbadaniu skali omawianego zjawi-
ska są brak precyzyjnych definicji dla różnych ty-
pów cukrzycy stwierdzanych u dzieci i młodzieży 
oraz ewolucja obrazu klinicznego z upływem cza-
su [22].

Leczenie

Cukrzyca podwójna łączy w sobie cechy cu-
krzycy typu 1 jak również cukrzycy typu 2. Sposób 
leczenia w przypadku cukrzycy nie jest jednolity, 
ściśle zależy od typu rozpoznania. W przypad-
ku cukrzycy typu 1 zasady leczenia określono na 
podstawie wyników badania Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT). Podstawę leczenia sta-
nowi intensywna insulinoterapia odwzorowująca 
fizjologiczne wydzielanie insuliny. Poza wielokrot-
nymi iniekcjami insuliny kluczową rolę w leczeniu 
odgrywa samokontrola poziomu glikemii we krwi 
przed głównymi posiłkami i przed snem, pozwa-
lająca choremu ustalić adekwatną dawkę insuliny. 
Ważną składową leczenia jest również zbilansowa-
na dieta zapewniająca utrzymanie normoglikemii 
oraz prawidłowej masy ciała. Motywowanie i wie-
lokrotna edukacja pacjenta zapewniają pacjentom 
samodzielną regulację glikemii i pozwalają na osią-
gnięcie pełnego wyrównania metabolicznego [29].

W przypadku cukrzycy typu 2, będącej powi-
kłaniem nadwagi i otyłości, zalecana jest trwała 
zmiana stylu życia, polegająca na zwiększeniu 
ilości wysiłku fizycznego, ograniczeniu spożywa-
nia wysokokalorycznych posiłków i utracie masy 
ciała. Łącznie z modyfikacją stylu życia wszystkim 
chorym zaleca się stałe przyjmowanie metformi-
ny w dawce dobowej 2000 mg (wyjątek stanowią 
pacjenci, u których wystąpiły objawy nietolerancji 
leczenia lub z przeciwwskazaniami do leczenia). 
Kolejny etap leczenia obejmuje terapię skojarzo-
ną leków doustnych oraz agonistów peptydu glu-
kagonopodobnego typu 1 (GLP-1), najczęściej jest 
to skojarzenie metforminy z pochodną sulfony-
lomocznika. Rzadziej stosuje się połączenie met-
forminy z inhibitorami dipeptydylo-peptydazy 4 
(DPP-4) lub inhibitorami SGLT-2. Ostatnim etapem 
leczenia jest terapia metforminą w połączeniu z in-
iekcjami insuliny w rosnących z czasem dawkach, 
aż do intensywnej insulinoterapii[30].

W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 1 i in-
sulinoopornością jedną z opcji terapeutycznych 
jest włączenie do leczenia biguanidów, w tym 
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metforminy, jako dodatku do standardowej insu-
linoterapii, czego wynikiem jest spadek glukone-
ogenezy oraz poprawa insulinowrażliwości. Inny 
mechanizm leczenia opiera się na zahamowaniu 
oksydacji kwasów tłuszczowych i jelitowej absorp-
cji glukozy oraz zwiększeniu insulinowrażliwości 
obwodowej poprzez stosowanie agonistów GLP-1, 
inhibitorów SGLT-2 oraz operacji bariatrycznych 
[31,32]. 

Wśród osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i BMI 
>25 kg/m2 stosujących metforminę w dawce 
500–850 mg dwukrotnie w ciągu doby osiągnięto 
poprawę jakości życia, insulinowrażliwości i wy-
równania metabolicznego [33]. Metformina może 
być również potencjalnym skutecznym lekiem 
we wczesnej prewencji chorób sercowo-naczy-
niowych,najczęstszej przyczyny chorobowości 
i śmiertelności wśród chorych z cukrzycą typu 
1.Przyjmowanie metforminy wraz z insuliną przez 
okres 12 miesięcy poprawia kontrolę metaboliczną 
i zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczynio-
wych [34].

Hamilton i wsp. przeprowadzili randomizowa-
ne badanie z podwójnie ślepą próbą w grupie na-
stolatków (12–17 lat) z cukrzycą typu 1 trwającą 
powyżej 3 lat, z BMI 24,2+/-3,9 kg/m2 z HbA1C 
w granicach 8–11%, z dobowym zapotrzebowa-
niem na insulinę 1,2+/-0,2 U/kg, bez powikłań 
makro- i mikronaczyniowych. W grupie bada-
nej zastosowano metforminę w dawce początko-
wej 500 mg, osiągając dawkę ostateczną zależną 
od masy ciała (1000 mg dla pacjentów <50 kg, 
w dwóch dawkach, 1500 mg w grupie pacjentów 
z masą ciała 50–75 kg, w dawkach 1000 mg + 500 
mg dziennie i 2000 mg gdy masa ciała przekracza-
ła 75 kg – 2x 1000 mg/dziennie). W grupie bada-
nej, w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą 
placebo, uzyskano obniżenie odsetka hemoglobiny 
glikowanej w porównaniu z placebo oraz zmniej-
szenie dobowego zapotrzebowania na insulinę. 
Nie potwierdzono poprawy insulinowrażliwości 
czy zmiany profilu lipidów [35]. Podobne wyniki 
uzyskał Sarnblad i wsp., stosując metforminę we 
wzrastającej dawce do 2000 mg dziennie w dwóch 
dawkach podzielonych w grupie nastolatków 

z HbA1C 9,5 +/- 1,1% w zapotrzebowaniem do-
bowym na insulinę 1,2 +/- 0,3 U/kg [31]. W innym 
randomizowanym badaniu wieloośrodkowym na 
grupie 140 nastolatków z cukrzycą typu 1 z BMI 
powyżej 94 centyla i średnią HbA1C 8,8% skoja-
rzenie metforminy w dawce 2000 mg/dziennie 
wraz terapią insulinową nie spowodowało popra-
wy wyrównania metabolicznego po 6 miesiącach 
stosowania. Przyjmowanie metforminy skutkowa-
ło natomiast wzrostem ryzyka występowania po-
wikłań żołądkowo-jelitowych [36]. Z kolei Nadeau 
i wsp. w badaniu randomizowanym z podwójnie 
ślepą próbą potwierdzili poprawę insulinowrażli-
wości i zmniejszenie dziennego zapotrzebowania 
na insulinę oraz zmniejszenie obwodu talii u pa-
cjentów otrzymujących niewielką dawkę metfor-
miny (1000 mg dziennie w dwóch dawkach po-
dzielonych) w porównaniu z grupą otrzymującą 
placebo [37].

Podsumowując, obecnie brakuje jednak kon-
sensusu i wytycznych leczenia dzieci i młodzie-
ży z cukrzycą typu 1 za pomocą metforminy [38].
Wyniki badań z randomizacją przeprowadzonych 
w grupie młodzieży z cukrzycą typu 1 i otyłością 
są zróżnicowane. Korzyści uzyskane w jednym ba-
daniu nie są powtarzalne w innym. Brak jest rów-
nież obserwacji długoterminowych. Optymalna 
terapia powinna regulować zarówno zaburzenia 
metaboliczne związane z insulinoopornością, jak 
również autoimmunizacyjne.

Omówienie

Ten krótki przegląd piśmiennictwa wskazuje na 
coraz częściej spotykane trudności w zdefiniowa-
niu postaci cukrzycy i związane z tym trudności 
terapeutyczne. Ciągle narastająca epidemia otyło-
ści wśród dzieci i młodzieży jak również stwier-
dzane autoprzeciwciała u chorych z cukrzycą typu 
2 i insulinoopornością stwarzają konieczność we-
ryfikacji metod klasyfikacji typu cukrzycy. Ciągła 
ewolucja w czasie obrazu klinicznego może wią-
zać się ze zmianą diagnozy, uwzględniając rozpo-
znanie cukrzycy podwójnej. 
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