
7. APRÍL SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA- DIABETES MELLITUS

Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na 7. apríla. 
Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na 
každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2016 je diabetes. 
Cukrovka (Diabetes Mellitus- ďalej len DM)  je chronický metabolický syndróm porušeného 
metabolizmu glukózy (cukru), ktorý zahŕňa absolútnu alebo relatívnu (inzulínovú rezistenciu) 
poruchu sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy. Hlavným znakom je hyperglykémia (zvýšená 
hladina cukru v krvi). Diabetes mellitus  je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky 
najnáročnejších chronických chorôb. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií významne 
zvyšuje morbiditu (chorobnosť) a mortalitu (úmrtnosť) a zhoršuje kvalitu života pacientov. Ak sa DM
dostatočne nelieči,  skracuje očakávanú dĺžku života viac ako o 25%.
Výskyt DM sa veľmi rýchlo zvyšuje a nadobúda rozmery epidémie. Kým v roku 1985 bolo vo svete 
evidovaných asi 30 miliónov diabetikov, v roku 2003 ich už bolo 194 miliónov a ak sa tento trend 
nepodarí spomaliť, prognózy uvádzajú, že v roku 2025 počet evidovaných pacientov presiahne 
333 miliónov. V roku 2014 bolo na Slovensku evidovaných 2751 osôb s diabetom l.typu vo vekovej
skupine 35-39 ročných.  S diabetom II. typu bolo evidovaných 48 267 osôb vo vekovej skupine 60-
64 ročných. 
Diagnóza a diagnostické kritériá DM:
Náhodná (nie nalačno) glykémia sa zvyčajne stanovuje vo venóznej plazme v mmol/l. Ak je 
náhodná glykémia nad 11 mmol/l DM je pravdepodobný, od 5,6 do 11 mmol/l  DM je neistý (tzv. 
šedá zóna), ak je náhodná glykémia po 5,6 mmol/l  DM je nepravdepodobný.
Klasifikácia DM:
I. Diabetes mellitus 1. typu
a. autoimunitný
b. idiopatický
II. Diabetes mellitus 2. typu (s prevahou inzulínovej rezistencie alebo s prevahou poruchy 
inzulínovej sekrécie)
III. Iné špecifické typy diabetes mellitus
IV. Gestačný diabetes mellitus 
Diabetes mellitus 1. typu
Autoimunitný DM 1. typu:Ide o autoimunitnú deštrukciu beta buniek Langerhansových ostrovčekov 
pankreasu , ktorá môže viesť k absolútnemu deficitu inzulínu, pacienti potrebujú inzulín na prežitie.
Klinické symptómy DM 1. typu:

1. Polydipsia: nadmerný smäd 
2. Polyúria: nadmerné močenie 
3. Polyfágia: nadmerná chuť do jedla 
4. Strata hmotnosti
5. únava

Príčiny ochorenia:
V patogenéze zohráva dôležitú úlohu genetická predispozícia a faktory vonkajšieho prostredia 
( vírusové infekcie, toxíny, lieky, chemikálie, stres a iné). Úloha vonkajších faktorov zatiaľ nie je 
celkom objasnená. U detí sa najčastejšie manifestuje v puberte (vrchol je okolo 12 rokov), ale 
môže sa objaviť v ktoromkoľvek veku. Manifestácia ochorenia má sezónny charakter, najčastejšie 
na jar a na jeseň, pravdepodobne ide o zvýšený výskyt vírusových infekcií v tomto období. 
Ochorenie môže mať dlhé predklinické štádium (mesiace, roky,dokonca desaťročia), kým dôjde k 
manifestácii diabetu. 
Diabetes mellitus 2. typu
Patofyziologický mechanizmus u DM 2. typu je inzulínová rezistencia a/alebo porucha sekrécie 
inzulínu. Ide o najčastejší typ diabetu (asi 90 %). Prevalencia vo vyspelých krajinách neustále 
rastie, v posledných desaťročiach sa hovorí o epidémii diabetu. Súvisí to s nezdravým životným 
štýlom (málo pohybu, prejedanie, obezita). Vo vyspelých krajinách je prevalenica DM 2. typu 
rovnako ako aj obezity, ktorá je jeho predisponujúcim faktorom, vyššia medzi chudobnými a menej 
vzdelanými . 



Faktory vonkajšieho prostredia: 
1. obezita patrí medzi najdôležitejšie rizikové faktory (obézni majú 10 krát vyššie riziko vzniku 

DM 2. typu ako neobézni), 
2. životný štýl 
3. fyzická inaktivita
4. prejedanie
5. starší vek

Patogenéza DM 2. typu je oveľa menej objasnená. Na vzniku DM 2. typu sa podieľa 
porušená funkcia beta buniek –porucha sekrécie inzulínu a/alebo znížená citlivosť periférnych 
tkanív (pečeň, kostrové svaly, tukové tkanivo) na pôsobenie inzulínu –inzulínová rezistencia. Ktorá 
z týchto porúch je primárna, nie je známe. Obidve z týchto porúch majú genetický podklad a plne 
sa rozvinú pod vplyvom faktorov vonkajšieho prostredia. Hlavným rizikovým faktorom je obezita , 
ktorá spôsobuje a zhoršuje inzulínovú rezistenciu.
Klinické symptómy a znaky manifestácie DM 2. typu:
DM 2. typu sa obvykle nemanifestuje klasickými príznakmi ako DM 1. typu. Býva často mnoho 
rokov nerozpoznaný, diagnostikovaný náhodne alebo sa manifestuje až chronickými komplikáciami
diabetu. Manifestuje sa spravidla až po 40. roku života. Ide o:

1. rekurentné infekcie , hlavne bakteriálne a kandidové , ktoré nereagujú na štandardnú liečbu
2. hyperglykémia stimuluje rast mikroorganizmov , hlavne v koži a podkoží 
3. predĺžené hojenie rán 
4. únava z nedostatku energie
5. poruchy videnia
6. porušená vodná rovnováha v oku v dôsledku hyperglykémie

Akútne komplikácie diabetes mellitus: 
Hypoglykémia nie je komplikáciou diabetu, ale jeho liečby. Vyskytuje sa viac ako u 90%  diabetikov
1. typu v súvislosti s liečbou inzulínom. Častá je tiež u diabetikov 2. typu, ktorí sú liečení 
perorálnymi antidiabetikami (PAD) alebo inzulínom.
Vyvolávajúce faktory  hypoglykémie sú: nadmerné dávky inzulínu alebo PAD, nižší príjem potravy 
ako zodpovedá aplikovanej dávke inzulínu, fyzická záťaž, cvičenie, alkohol a iné. Časový priebeh 
je veľmi rýchly , vyvíja sa v priebehu niekoľkých minút.
Klinické symptómy a znaky hypoglykémie sú prejavom aktivácie 2 mechanizmov:
1.Aktivácie sympatikového nervového systému (hypoglykémia je stresor): bledosť, potenie, 
tachykardia,  hlad, nekľud, úzkosť, tras a iné.
2.Nedostatku glukózy pre mozgové bunky –vznik tzv.neuroglukopenických príznakov: únava, 
podráždenosť, bolesť hlavy, nesústredenosť, poruchy zraku, závraty, hlad, zmätenosť, prechodné 
senzorické a motorické výpadky, postupne kŕče, kóma až smrť. Symptómy a znaky hypoglykémie 
sa líšia medzi jednotlivcami, ale opakovaná hypoglykémia u daného jedinca sa spravidla prejavuje 
rovnakými symptómami a znakmi.
Chronické komplikácie diabetes mellitus:
Hlavným patofyziologickým mechanizmom rozvoja chronických komplikácií diabetu je 
hyperglykémia. Medzi najzávažnejšie chronické komplikácie cukrovky patria ochorenia súvisiace s 
postihnutím ciev-diabetická mikroangiopatia, ktorá zahŕňa postihnutie obličiek(diabetická 
nefropatia) postihnutie očí (diabetická retinopatia) a postihnutie nervového systému (diabetická 
neuropatia). Jediným spôsobom, ako týmto komplikáciám predchádzať, je dôsledná kompenzácia 
diabetu (udržanie normoglykémie) dosiahnutá optimálnou  liečbou (zo strany lekára) a jej 
dodržiavaním (zo strany pacienta). 
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