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Oceń
tolerancję glukozy



Test tolerancji glukozy (OGTT) – co warto 
wiedzieć o tym badaniu? 
OGTT, czyli z angielskiego Oral Glucose Tolerance Test – to doustny test obciążenia glukozą. 
Jest rekomendowany do wykonywania u osób, u których istnieje podejrzenie stanu przedcu-
krzycowego lub cukrzycy.

Badanie wykonuje się przez pobranie krwi z żyły na czczo przed podaniem glukozy i w 120 
minucie po wypiciu glukozy.
Czas między poszczególnymi pobraniami krwi należy spędzić w pobliżu punktu pobrań, 
ponieważ w czasie przyswajania glukozy następuje wyrzut insuliny, który odpowiada za uczucie 
osłabienia. 

W trakcie badania:
•  nie wolno spacerować (należy siedzieć – glukoza w tym badaniu powinna zostać przyswojona

przez organizm w stanie spoczynku)
• nie można pić ani jeść.

Po wykonaniu doustnego testu tolerancji glukozy uzyskasz 1 z 3 możliwych informacji:
•  nie masz cukrzycy ani stanu przedcukrzycowego i powinieneś utrzymać taki stan, prowadząc

zdrowy styl życia
•  masz podejrzenie cukrzycy i musisz poddać się dalszej diagnostyce i leczeniu w ramach

usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ
•  masz stan przedcukrzycowy i powinieneś wziąć udział w kolejnym 3 etapie programu

zdrowotnego. Przy odbiorze wyniku zostaniesz do niego zaproszony i zarejestrowany 
na wizytę lekarską.

Twój Plan Postępowania Zdrowotnego
Oceń tolerancję glukozy – wykonaj test OGTT

✔  W związku z występowaniem ryzyka rozwoju cukrzycy (wynik FINDRISK 
i/lub wiek) wskazana jest kontrola tolerancji glukozy.

✔  Zapytaj swojego lekarza rodzinnego o konieczność wykonania doustnego 
testu tolerancji glukozy (OGTT).



Cukrzyca
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią 
wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże 
się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza 
oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. 

Stan przedcukrzycowy
Wystąpienie cukrzycy typu 2 zazwyczaj poprzedzają zaburzenia gospodarki węglowodanowej 
określane mianem stanu przedcukrzycowego. Zaburzenia te dotyczą: nieprawidłowej glikemii 
na czczo (IFG) i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy (IGT). 
Identyfikacja występowania stanu przedcukrzycowego pozwala u osób z tej grupy ryzyka 
podjąć działania profilaktyczne, których skuteczność może być duża, gdyż stan przedcukrzy-
cowy, w przeciwieństwie do cukrzycy, ma często charakter odwracalny. 

Konsekwencje 
Cukrzyca znacząco zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci i może być przyczyną zaburzeń 
wielu narządów i układów organizmu:

udar ślepota

atak serca

uszkodzenie nerek

amputacje
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