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Abstract
Diabetes mellitus has a very complex and variable clinical picture and may occur in every age. There are detailed
guidelines for management of diabetes in childhood, as well as vast recommendations for  treatment of gesta-
tional diabetes. However the standards of treatment for diabetes in the elderly are scarce, though this group of
patients is the most frequent one. This results, at least in part, from the lack of high quality clinical studies
involving elderly subjects, on which clinical recommendations could be based. Diabetes in the elderly is charac-
terized by increased risk of complications and therapeutic difficulties, which are caused by patients’ functional
impairment and coexisting disorders.
The clinical guidelines for management of diabetes in elderly subjects can be found in recommendations of the
Polish Diabetes Association and in the standards of medical care for patients with diabetes mellitus issued by the
American Diabetes Association. A separate document concerning diabetes in elderly was presented by the
American Geriatrics Society. It should be pointed out, that all these guidelines are in major part concordant. Of
note, certain specific conditions of diabetes in geriatric population must be taken into account, and the thera-
peutic goals require individualization. The life expectancy plays a substantial role in estimating therapeutic bene-
fits in aged population.
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Wstęp
Cukrzyca jest chorobą, która występuje w każdej
grupie wiekowej, począwszy od noworodków,
a skończywszy na osobach w wieku bardzo za-
awansowanym. Odmienna jest patogeneza typów
cukrzycy, które dominują w poszczególnych okre-
sach życia, inny przebieg kliniczny, sposób lecze-
nia, choroby towarzyszące oraz specyfika opieki
medycznej. W wytycznych towarzystw diabetolo-
gicznych wiele uwagi poświęca się zagadnieniom
dotyczącym kompleksowego leczenia i monitoro-
wania cukrzycy występującej w populacji pedia-
trycznej. Problemom diabetologii dzieci i młodzie-

ży poświęca się całe podręczniki oraz rozdziały
opublikowane w zaleceniach i standardach. Bar-
dzo szczegółowe wytyczne tworzy się także dla
potrzeb opieki nad kobietami w ciąży z cukrzycą.
Większość wspomnianych zaleceń nie zawiera od-
rębnych rekomendacji dotyczących postępowania
w cukrzycy u starszych pacjentów, inne natomiast
poświęcają temu zagadnieniu najwyżej kilka aka-
pitów. Tymczasem wśród chorych na cukrzycę
dominują pacjenci po 60. roku życia. Mała ilość
miejsca w zaleceniach, poświęcona chorym
w podeszłym wieku, nie jest jednak wyrazem bra-
ku zainteresowania ze strony środowiska diabe-
tologicznego ani skutkiem niedoceniania proble-
mów tych pacjentów. Jest to raczej odbicie braku
opublikowanych dotychczas odpowiednich badań
klinicznych dotyczących postępowania w cukrzycy
u osób w podeszłym wieku. Diabetolodzy nie dyspo-
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nują więc wystarczającym materiałem naukowym,
pozwalającym na formułowanie w pełni wiarygod-
nych zaleceń.

Epidemiologia cukrzycy w starszym wieku
Mimo że u osób w wieku podeszłym może wystą-
pić praktycznie każdy rodzaj cukrzycy, zdecydowaną
większość stanowią osoby z typem 2 choroby. Li-
czebność populacji chorych na cukrzycę, w której
typ 2 stanowi około 90% całości, w 2001 roku
w samej tylko Europie oceniano na 32 miliony,
a w Ameryce Północnej — na 21 milionów [1]. Czę-
stość cukrzycy wzrosła w ostatnich 20 latach około
2-krotnie, szczególnie wśród osób w średnim i star-
szym wieku [2]. Obecnie większość chorych na cu-
krzycę jest w wieku ponad 60 lat [2]. Chorobowość
zwiększa się wraz z wiekiem. Pod koniec lat 80. XX
wieku w populacji Stanów Zjednoczonych wśród
chorych w wieku 70 lat szacowano ją na 15%.
Wśród 40-latków chorobowość oceniano wówczas
na 2–4% [1]. Nowsze dane z Europy opublikowane
w 2003 roku wskazują, że zaburzenia metabolizmu
glukozy, włączając stany określane jako prediabe-
tes, w populacji w wieku 55–74 lat występowały
u blisko 46% mężczyzn i 35% kobiet, przy czym
cukrzycę stwierdzono u ponad 18% mężczyzn i nie-
mal 15% kobiet [3].
Cukrzyca u osób w podeszłym wieku stanowi waż-
ny problem kliniczny i należy się przeciwstawić ste-
reotypowi jej łagodnego przebiegu w tym okresie
życia. U starszych pacjentów choroba ta wiąże się
z 1,7-krotnie większym ryzykiem nefropatii cukrzy-
cowej, 1,9-krotnie większym ryzykiem choroby wień-
cowej oraz 2-krotnie większym ryzykiem miażdżycy
zarostowej tętnic kończyn dolnych w porównaniu
z osobami z cukrzycą w średnim wieku [4].

Szczególne aspekty patofizjologiczne cukrzycy
u osób w starszym wieku
W patogenezie cukrzycy typu 2 występują podsta-
wowe mechanizmy: upośledzenie wydzielania insu-
liny przez komórki β trzustki oraz zmniejszenie wraż-
liwości na insulinę, które odpowiadają za wzrost
częstości cukrzycy u osób w podeszłym wieku. Ist-
nieją wątpliwości co do tego, czy wzrost ryzyka
cukrzycy i stanów przedcukrzycowych u osób w wie-
ku podeszłym wynika bezpośrednio z procesów sta-
rzenia, czy też stanowi on odzwierciedlenie postę-
pującej akumulacji trzewnej tkanki tłuszczowej
i spadku aktywności fizycznej [5]. Efektem obu tych
procesów jest nasilenie insulinooporności. Na po-
ziomie komórkowym za spadek insulinowrażliwo-

ści odpowiadają u osób w starszym wieku akumu-
lacja lipidów wewnątrz miocytów [6], spadek stę-
żenia adipokin zwiększających wrażliwość na insu-
linę, na przykład adiponektyny, i wzrastające w miarę
starzenia się stężenia leptyny i cytokin prozapalnych,
na przykład czynnika martwicy nowotworów α
(TNFa, tumor necrosis factor alpha) [7, 8]. W miarę
starzenia wzrasta ponadto częstość występowania
innych elementów zespołu metabolicznego: nadci-
śnienia tętniczego, otyłości i zaburzeń lipidowych,
co oczywiście nasila ryzyko sercowo-naczyniowe [9].
Dysfunkcja komórek β jest kolejnym zjawiskiem po-
głębiającym się wraz z wiekiem i czasem trwania
cukrzycy. Wiele faktów wskazuje na szczególnie
dużą rolę zmniejszonego wydzielania insuliny w po-
wstawaniu obrazu klinicznego cukrzycy u osób star-
szych. Pacjenci w wieku podeszłym charakteryzują
się niższą masą ciała i niższymi średnimi wartościa-
mi glikemii na czczo w porównaniu z osobami
w średnim wieku [10–12]. Starsi chorzy na cukrzy-
cę typu 2 mają też częściej kwasicę ketonową [12].
Cukrzyca w podeszłym wieku wiąże się nie tylko ze
zwiększoną częstością mikro- i makroangiopatii
[13]. U starszych chorych obraz kliniczny cukrzycy
dodatkowo komplikuje współwystępowanie innych
zjawisk i schorzeń, do których należą: zwiększone
ryzyko upadków [14], osteopenia i osteoporoza
[15], zaburzenia poznawcze [16], depresja [17, 18],
nietrzymanie moczu [19], impotencja [20], a także
przewlekłe zespoły bólowe [21, 22]. Mogą one po-
garszać rokowanie w cukrzycy. Wymienione cechy
patogenezy i obrazu klinicznego uzasadniają od-
mienne zasady leczenia cukrzycy u pacjentów
w starszym wieku.

Wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy
u osób w podeszłym wieku
Nie wszystkie ostatnio opublikowane wytyczne le-
czenia cukrzycy poruszają zagadnienia dotyczące
pacjentów w podeszłym wieku. W zaleceniach In-
ternational Diabetes Federation z 2005 roku nie
ma szczególnych rekomendacji odnoszących się
do starszych chorych [23]. Sytuacja wygląda po-
dobnie w przypadku wytycznych European Asso-
ciation for the Study of Diabetes i European
Society of Cardiology z 2007 roku, dotyczących
cukrzycy, stanów przedcukrzycowych i chorób
układu sercowo-naczyniowego [24], a także
wspólnego stanowiska European Association for
the Study of Diabetes i American Diabetes Associa-
tion z 2006 roku, dotyczącego leczenia hiperglike-
mii [25], oraz jego aktualizacji z 2008 roku [26].
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Osobnych zaleceń nie zawierają również wytycz-
ne American Association of Clinical Endocrinolo-
gists z 2007 roku [27].
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
w swoich aktualizowanych corocznie zaleceniach
klinicznych umieściło rozdział dotyczący cukrzycy
u osób w starszym wieku [28]. Podkreślono tam
wysoką (40%) częstość cukrzycy u osób po 65.
roku życia oraz odmienną symptomatologię cho-
roby (tab. 1), a także konieczność indywidualiza-
cji celów terapeutycznych w zależności od spo-
dziewanej długości życia. Podkreślono jednak, że
jeżeli u chorego na cukrzycę przewiduje się prze-
życie dłuższe niż 10 lat, należy realizować ogólne
cele leczenia i dążyć do wyrównania cukrzycy
zgodnie z przyjętymi kryteriami. U pacjentów
z krótszym oczekiwanym okresem przeżycia po-
winno się dążyć przede wszystkim do zmniejsze-
nia objawów hiperglikemii przy równoczesnym
zapobieganiu hipoglikemii, prowadzić badania
diagnostyczne w kierunku powikłań cukrzycy,

zapobiegać ich progresji oraz zalecać ich odpowiednie
leczenie. Ponadto należy leczyć choroby współ-
istniejące w celu zmniejszenia upośledzenia czyn-
nościowego i poprawy jakości życia oraz wzbu-
dzać u pacjenta i jego opiekunów pozytywne
nastawienie do choroby. Podkreślono także ko-
nieczność uwzględnienia specyfiki stanu klinicz-
nego pacjentów w podeszłym wieku przy wybo-
rze leczenia hipoglikemizującego. Szczegółowe
zalecenia dotyczące dostępnych na polskim ryn-
ku grup doustnych leków hipoglikemizujących
przedstawiono w tabeli 2. Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne podaje, aby po wstępnym określe-
niu indywidualnego ryzyka i wydolności chorego
zalecać wysiłek na świeżym powietrzu, charaktery-
zujący się wolnym początkiem i powolnym zakoń-
czeniem, unikaniem ćwiczeń napinających i wstrzy-
mujących oddech, ze zwróceniem uwagi na ryzyko
urazu, w tym ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej. Nie
sprecyzowano szczególnych zaleceń dietetycznych,
podkreślając natomiast małą skuteczność tego ele-

Tabela 2. Doustne leki hipoglikemizujące u pacjentów w starszym wieku, według zaleceń klinicznych dotyczących
postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2008 roku
Table 2. Oral hypoglycemic agents in elderly patients, according to the clinical guidelines for diabetes
management of the Polish Diabetes Association of 2008

Grupa leków Zalecenia
Pochodne sulfonylomocznika Należy unikać preparatów długodziałających, zwiększających ryzyko

hipoglikemii
Glinidy Brak specyficznych przeciwwskazań dla osób w podeszłym wieku
Metformina Należy stosować ostrożnie ze względu na współistniejące schorzenia

i związane z tym ryzyko kwasicy mleczanowej, nie powinna być
zalecana chorym powyżej 75. roku życia

Inhibitory α-glukozydazy Nie istnieją specyficzne przeciwwskazania dla osób w podeszłym wieku
Agoniści receptora PPAR-γ Zalecając je, należy zachować szczególną ostrożność

Tabela 1. Odmienności symptomatologiczne hiperglikemii u osób w wieku podeszłym, według zaleceń
klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
z 2008 roku
Table 1. Symptomatical diversity of hyperglycemia in the elderly according to the clinical guidelines for
diabetes management of the Polish Diabetes Association of 2008

Przyczyna Objawy
Zaburzenia osobowości Osłabienie pamięci, złe samopoczucie, nasilenie objawów dementywnych
i funkcji poznawczych
Diureza osmotyczna Poliuria, nykturia, nieobecność polidypsji, zaburzenia snu,

zmęczenie, nietrzymanie moczu
Zaburzenia refrakcji Zaburzenia widzenia, zmniejszenie aktywności ruchowej
Zaburzenia reologiczne krwi Chromanie przestankowe, udar mózgu, zawał serca
Inne Nawracające zakażenia,utrudnione gojenie ran,

śpiączki hiperglikemiczne
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mentu leczenia ze względu na występowanie
utrwalonych nawyków żywieniowych u wielu
chorych. Edukacja diabetologiczna jest ko-
niecznym elementem terapii i powinno się jej
poddawać zarówno pacjentów, jak i opieku-
nów.
Rozdział dotyczący postępowania u chorych na cu-
krzycę w starszym wieku znajduje się też w standar-
dach opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
American Diabetes Association z 2008 roku [29].
Zawiera on 4 zalecenia, wszystkie oparte na opinii
ekspertów i doświadczeniu klinicznym, co odpowia-
da najniższemu stopniowi wiarygodności dowodów
naukowych (E). Wynika to ze wspomnianego we
wstępie braku odpowiednich badań klinicznych.
American Diabetes Association zaleca, aby starsi cho-
rzy, którzy nie wykazują niepełnosprawności, zabu-
rzeń poznawczych oraz cechują się wystarczającą spo-
dziewaną długością życia, byli poddawani leczeniu
opartemu na takich samych zasadach jak młodsi cho-
rzy. U pacjentów niespełniających tych warunków
należy w zindywidualizowany sposób złagodzić kry-
teria wyrównania glikemii, jednak u wszystkich cho-
rych konieczne jest unikanie hiperglikemii objawo-
wej lub związanej z ryzykiem ostrych powikłań. Inne
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego powinny być
kontrolowane według zaleceń, w zindywidualizowany
sposób, z uwzględnieniem przewidywanej długości
życia chorego. W przypadku leczenia nadciśnienia tęt-
niczego korzyści odnoszą wszyscy pacjenci, natomiast
leczenie hipolipemizujące i przeciwpłytkowe powin-
no się prowadzić z uwzględnieniem czasu, w jakim
terapie te przynoszą widoczne korzyści, oszacowa-
nego na podstawie dostępnych wyników badań kli-
nicznych. Kontrolę przewlekłych powikłań również
należy zindywidualizować i ukierunkować przede
wszystkim na te powikłania, które wiążą się z ryzy-
kiem upośledzenia czynnościowego chorych oraz
z niepełnosprawnością. W standardach podkreślono
ponadto zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych
zespołów geriatrycznych u chorych na cukrzycę. Cha-
rakterystyczną cechą osób w starszym wieku jest
znaczne zróżnicowanie stanu klinicznego. Pacjenci
mogą nie wykazywać żadnych istotnych zaburzeń
czynnościowych, poznawczych, zaawansowanych po-
wikłań albo też charakteryzować się głębokim upo-
śledzeniem funkcji podstawowych układów i pełnym
uzależnieniem od pomocy osób drugich. Spodziewa-
na długość życia jest także bardzo zróżnicowana.
W leczeniu hipoglikemizującym podkreślono przeciw-
wskazania do zastosowania metforminy w przypad-
ku niewydolności serca lub nerek, przeciwwskazania

do stosowania tiazolidynedionów w niewydolności
serca, ryzyko hipoglikemii przy podawaniu pochod-
nych sulfonylomocznika, glinidów oraz insuliny, a tak-
że konieczność rozpoczynania terapii od małych, po-
woli zwiększanych dawek leków.
Najbardziej obszerny dokument dotyczący opieki dia-
betologicznej nad chorymi na cukrzycę opracowało
American Geriatrics Society. Ostatnia wersja wytycz-
nych poprawy opieki nad osobami starszymi chory-
mi na cukrzycę pochodzi z 2003 roku. W rekomen-
dacjach zalecono przyjmowanie przez wszystkich
chorych kwasu acetylosalicylowego w dawce 81–325
mg/d. w razie braku przeciwwskazań. Wszyscy pa-
cjenci palący powinni być motywowani do rzucenia
nałogu. W leczeniu nadciśnienia tętniczego wskaza-
no docelową wartość 140/90 mm Hg, przy czym pod-
kreślono, że dalsze korzyści można osiągnąć dzięki
przyjęciu wartości docelowych 130/80 mm Hg. Ob-
niżanie ciśnienia tętniczego powinno następować
stopniowo, zwłaszcza u chorych źle tolerujących leki.
Leczenie należy wdrożyć w ciągu miesiąca od rozpo-
znania lub w ciągu 3 miesięcy, jeśli ciśnienie tętnicze
nie przekracza wartości 160/100 mm Hg. U chorych
przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny lub
inhibitory receptora angiotensyny powinno się skon-
trolować czynność nerek i stężenie potasu po 1–2
tygodniach od rozpoczęcia leczenia, po każdym
zwiększeniu dawki i co najmniej raz na rok. Taki sam
schemat kontroli stężenia elektrolitów powinno się
stosować u pacjentów leczonych tiazydami lub diu-
retykami pętlowymi. Docelowe stężenie hemoglobi-
ny glikowanej (HbA1c) u chorych w podeszłym wieku
według omawianych zaleceń powinno wynosić 7%
lub mniej. W przypadku niższej niż 5 lat spodziewa-
nej długości życia należy utrzymać to stężenie na po-
ziomie 8%. Stężenie HbA1c w przypadku braku uzy-
skania celów leczenia, powinno się kontrolować raz
na 6 miesięcy lub częściej, natomiast u pozostałych
chorych raz w roku. Samokontrolę glikemii zaleca się
u wszystkich chorych, u których zaburzenia poznaw-
cze lub upośledzenie czynnościowe nie uniemożliwiają
jej, a także u wszystkich chorych z częstymi epizoda-
mi hipoglikemii. Wówczas, w razie konieczności, opie-
kunowie powinni prowadzić kontrolę glukometryczną.
U tych chorych konieczne staje się rozważenie zmia-
ny leczenia i intensywna edukacja terapeutyczna.
Wytyczne zawierają jednoznaczne przeciwwskaza-
nie do stosowania chlorpropamidu u starszych cho-
rych, przeciwwskazanie do stosowania metformi-
ny, jeśli stężenie kreatyniny wynosi powyżej 1,4 mg/
/dl u kobiet lub 1,5 mg/dl u mężczyzn. U chorych
przyjmujących metforminę powinno się co roku
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kontrolować stężenie kreatyniny, a także po każdym
zwiększeniu dawki leku, natomiast u pacjentów po
80. roku życia lub z obniżoną masą mięśniową nale-
ży oznaczać klirens kreatyniny. W zakresie wyrówny-
wania zaburzeń gospodarki lipidowej omawiane
wytyczne są zgodne pod względem celów terapeu-
tycznych ze współczesnymi standardami American
Diabetes Association, podkreślają jednak konieczność
indywidualnego rozważenia korzyści z podjęcia lecze-
nia u każdego pacjenta. Chorzy leczeni statynami,
fibratami czy niacyną powinni podlegać corocznej
kontroli stężenia transaminaz; badanie trzeba także
wykonywać po 12 tygodniach od rozpoczęcia tera-
pii. Pacjenci powinni przechodzić coroczne badanie
okulistyczne, podiatryczne oraz oznaczenie mikroal-
buminurii. W wytycznych podkreślono także istotną
rolę edukacji terapeutycznej, którą należy objąć za-
równo pacjenta, jak i jego opiekunów. Program edu-
kacji powinien uwzględniać zasady samokontroli gli-
kemii, zasady leczenia dietetycznego, rolę aktywno-
ści fizycznej, działanie przyjmowanych leków oraz
informacje o powikłaniach cukrzycy. Zalecenia pod-
kreślają konieczność diagnozowania chorych w kie-
runku depresji, zwłaszcza w odniesieniu do pogar-
szania się stanu klinicznego pacjenta. U chorych na
cukrzycę w podeszłym wieku depresja jest szczegól-
nie częsta. Kolejnym częstym zjawiskiem w geriatrii
jest polipragmazja, prowadząca do nieprzewidywal-
nych interakcji lekowych i skutków ubocznych. Pod-
czas każdej wizyty należy ocenić zażywane przez
pacjenta leki pod względem możliwości redukcji ich
liczby. Należy kontrolować u chorych stan funkcji po-
znawczych i poszukiwać odwracalnych przyczyn ich
pogorszenia, do których należy niewyrównana cu-
krzyca. Nietrzymanie moczu to kolejny element, który
powinno się uwzględnić podczas badania przedmio-
towego i podmiotowego. Przyczynami tego objawu
u chorych na cukrzycę w starszym wieku są: wielomocz,
zaleganie moczu, pęcherz neurogenny i inne postacie
neuropatii autonomicznej, infekcje dróg moczowych
i narządów płciowych, zaleganie mas kałowych

w odbytnicy, zespoły wypadania narządów miednicy
mniejszej, zmiany atroficzne, działania niepożądane
leków oraz obniżenie sprawności ruchowej pacjen-
ta. Należy także ocenić ryzyko upadków i ustalić ich
odwracalne przyczyny. Pacjentów trzeba diagnozo-
wać i leczyć w kierunku zespołów bólu przewlekłe-
go, które mogą mieć charakter neuropatyczny.
Warto podkreślić, że w żadnych z zaleceń nie za-
proponowano optymalnego modelu insulinoterapii
dla starszych osób. Tymczasem zagadnienie to wy-
maga przynajmniej krótkiego komentarza. Jednym
z najczęściej stosowanych modeli leczenia jest tera-
pia skojarzona obejmująca leki doustne oraz jedno
wstrzyknięcie insuliny. W wielu badaniach klinicz-
nych nie wykazano, aby insulinoterapia za pomocą
większej liczby wstrzyknięć miała nad nim przewa-
gę mierzoną stężeniem HbA1c [31]. Badania jakości
życia faworyzują dodatkowo model terapii skoja-
rzonej, który wiąże się z mniejszym ryzykiem hipo-
glikemii w stosunku do intensywnej insulinoterapii
[32]. Należy jednak mieć świadomość ograniczeń
leczenia skojarzonego, które może być nieskutecz-
ne w przypadku poważnego zaburzenia wydziela-
nia insuliny lub przeciwwskazań do zastosowania
leków doustnych. Ponadto jedno wstrzyknięcie in-
suliny nie odtwarza fizjologicznego profilu insuli-
nemii w ciągu dnia i często nie pozwala na wła-
ściwą kontrolę glikemii poposiłkowych. U chorych
w podeszłym wieku wymagających intensyfikacji in-
sulinoterapii dobre efekty przynosi konwencjonal-
na insulinoterapia przy użyciu mieszanek insuliny
ludzkiej lub analogowej.
Podsumowując przegląd wytycznych opieki nad cho-
rymi na cukrzycę w podeszłym wieku, należy pod-
kreślić, że zalecenia różnych towarzystw naukowych
i klinicznych są w znacznym stopniu zbieżne. Na
uwagę zasługuje konieczność uwzględnienia spe-
cyfiki tego okresu życia i indywidualizacji celów oraz
metod leczenia, a także uwzględnienia perspekty-
wy czasowej odniesienia przez chorego wymiernych
korzyści terapeutycznych.

Streszczenie
Cukrzyca charakteryzuje się zróżnicowanym obrazem klinicznym i występuje w różnych okresach życia. Istnieją
bardzo szczegółowe wytyczne postępowania u dzieci chorych na cukrzycę, a także u kobiet w ciąży. Brakuje
jednak wyczerpujących opracowań na temat leczenia cukrzycy u pacjentów w podeszłym wieku, mimo że stano-
wią oni największą grupę chorych. Jest to częściowo wynikiem braku odpowiednich badań klinicznych w tej
populacji, na których można by oprzeć zalecenia. Cukrzyca u osób w podeszłym wieku charakteryzuje się pod-
wyższonym ryzykiem powikłań i trudnościami w leczeniu, spowodowanymi niepełnosprawnością pacjentów,
a także ze współwystępowaniem innych schorzeń.
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Wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy u pacjentów w starszym wieku znajdują się w zaleceniach Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego, a także standardach American Diabetes Association. Osobny dokument został
opracowany przez American Geriatrics Society. Należy podkreślić, że zalecenia te są w znacznym stopniu zbież-
ne. Na uwagę zasługuje konieczność uwzględnienia specyfiki tego okresu życia, indywidualizacji celów i metod
leczenia oraz uwzględnienia perspektywy czasowej odniesienia przez chorego wymiernych korzyści terapeutycz-
nych. W niniejszej pracy poglądowej dokonano przeglądu wytycznych postępowania w cukrzycy typu 2 u osób
w starszym wieku.
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