
                              Svetový deň diabetu 2017

Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu v spolupráci
so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o
jeho  príčinách,  príznakoch,  liečbe  a  komplikáciách.   Diabetes  mellitus  -  cukrovka  patrí  medzi
závažné chronické ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií  sa významnou
mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Podľa štatistických informácií z Národného
centra  zdravotníckych  informácií  SR  bolo  v  roku  2014  v  diabetologických  ambulanciách
evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000
nových diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším
faktorom  príčiny  vzniku  je  nadváha,  obezita  a  nízka  fyzická  aktivita.  K  dispozícii  je  mnoho
argumentov a  klinických štúdií, ktoré ukazujú, že k prechodu z rizikového prediabetického štádia
(porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického
DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50% prípadov správnou intervenciou. 

                             
                                    Cukrovka - Diabetes 

Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes
mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V oboch prípadoch
poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). 

Cukor, glukóza, inzulín

Jedlo, ktoré organizmus prijíma, telo premieňa na jednoduchšie látky, ktoré potom spracováva.
Uhľohydráty – škrob, cukry, ale aj alkohol prechádzajú chemickými reakciami, na konci ktorých
vzniká najjednoduchší cukor – glukóza. 
Glukóza je pre telo zdroj energie, z tráviaceho traktu sa krvou dostáva k bunkám celého tela. Na
to, aby sa glukóza dostala do vnútra bunky a tam sa premenila na energiu, potrebuje inzulín. 
Inzulín je hormón, ktorý produkuje podžalúdková žľaza – pankreas. Po jedle, keď je v tele dostatok
glukózy,  vyplavuje  sa  aj  inzulín,  ktorý  glukóze  otvára  vchod  do  bunky.  Pri  cukrovke  telo
buďprestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo
nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2.  typu).  V oboch prípadoch poruchy dochádza k
zvýšeniu koncentrácie krvného cukru(hyperglykémia). Práve vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje
u  diabetických  pacientov  poškodenie  krvných  ciev,  čo  vedie  k  závažným  zdravotným
komplikáciám, ktoré môžu vážne  ohroziť zdravie pacienta.

Príčiny vzniku
Medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky (diabetes mellitus) patria:
genetické faktory
zvýšená produkcia niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi 
niektoré lieky (kortikosteroidy)
chronický zápal podžalúdkovej žľazy 
Pri cukrovke 2. typu zohráva významnú rolu aj nesprávna životospráva a s ňou spojená obezita.

Typy choroby (klasifikácia)
Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:

Cukrovka 1. typu
Predtým sa označoval aj ako inzulín-dependentný alebo juvenilný typ cukrovky. Je geneticky
podmieneným ochorením, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí.Pri tomto type
pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje žiaden.
Pacienti ho musia dostávať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.

Cukrovka 2. typu
Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 45 rokov a pri vysokom percente pacientov je spojený s



obezitou.  Príčinou  tohto  ochorenia  je  obyčajne  stav,  keď  organizmus  produkuje  často
dostatočné,  ba  dokonca  aj  zvýšené  množstvo  inzulínu.  Inzulín  je  však  nedostatočne
účinný,lebo cieľové miesta v bunkách, na ktoré má účinkovať, reagujú na jeho pôsobenie len slabo
alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia). Pacientom s cukrovkou 2. typu väčšinou stačí
liečba diétou a tabletami, len pomerne malá časť z nich vyžaduje injekčné podávanie inzulínu.

Prvotné príznaky
Príznaky  cukrovky  (diabetes  mellitus)  môžu  byť  rôzne  a  pri  vzniku  ochorenia  nemusia  byť
rozvinuté  všetky  naraz.  K  základným  príznakom  cukrovky  patrí  únava  (únavový  syndróm)
spojená s chudnutím, ďalej časté močenie a smäd.

Pri cukrovke 1. typu
Nástup  cukrovky  1.  typu  býva  obyčajne  výraznejší  a  rýchlejší,  jeho  príznaky  sa  prejavujú
nápadnejšie, a preto by mal chorý navštíviť lekára hneď, ako tieto príznaky spozoruje. Stáva sa,že
pre  zlyhanie  vnútorného  prostredia  organizmu  dôjde  k  poruche  vedomia a  stav  chorého  je
natoľko vážny a kritický, že ho musia dopraviť na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Môže potom
trvať aj niekoľko dní, než sa ochorenie stabilizuje, aby sa dalo začať s jeho obvyklou liečbou.

Pri cukrovke 2. typu
Cukrovka 2. typu môže byť v počiatku aj bez príznakov, až pri rozvinutej forme choroby sa začnú
prejavovať  uvedené  príznaky.  Pacienti  s  touto  diagnózou  mávajú  nadváhu alebo  sú  obézni.
Niekedy  sa  choroba  zistí  náhodne,  napríklad  keď  pacient  absolvuje  preventívnu  prehliadku,
predoperačné vyšetrenie či pri krvnom vyšetrení pre iné ochorenie. Stáva sa, že chorý prichádza k
lekárovi  až  s  ťažkosťami,  ktoré  súvisia  už  s  komplikáciami  cukrovky.  Môžu  to  byť  poruchy
videnia,  svrbenie  (hlavne  na  miestach  zaparenia),  bolesť  či  mravenčenie  v  dolných
končatinách, zle sa hojace rany, hnisavé alebo plesňové kožné prejavy.
Zdroj: Časopis DIABETIK


