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Diabetes mellitus, čiže cukrovka, je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje  poruchou 
metabolizmu sacharidov (cukrov). Jedná sa o celosvetovo rozšírené ochorenie, ktoré postihuje 
obidve pohlavia a všetky vekové kategórie.

Na svete žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet 
výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života. Diabetes totiž život výrazne 
skracuje.  Na Slovensku bolo v roku 2018 diagnostikovaných vo všetkých vekových skupinách 
teda od 0 - 85+ rokov spolu 21 372 nových prípadov z toho I. typ diabetu u 1342 obyvateľov a II. 
typ diabetu 18 177. V roku 2017 bola diagnóza stanovená u  22 338 obyvateľov , v roku 2016 21 
752, v roku 2015 21 909 a v roku 2014 23 613 obyvateľov. Diagnóza zistená v sledovanom roku 
2018  podľa pohlavia bola nasledovná: z celkového počtu nových prípadov 21 372 bolo 10 060 
mužov a 11 312 žien. 

Aká má byť hladina cukru v krvi?

U zdravých ľudí sa hladina krvného cukru pohybuje v priebehu 24 hodín v rozpätí hodnôt 3,3 až 
6,9 mmol/l krvi. Za správnu hladinu sú zodpovedné dva hormóny produkované bunkami pankreasu
- inzulín a glukagón. Ich pôsobenie musí byť presne regulované a vyvážené vzhľadom k tomu, že 
tieto hormóny pôsobia antagonisticky. Inzulín hladinu krvného cukru znižuje a glukagón naopak - 
zvyšuje. Pri cukrovke dochádza k poruche tejto regulácie, ktorá je spôsobená úplným, prípadne 
relatívnym nedostatkom inzulínu, resp. poruchou pôsobenia inzulínu. Vtedy dochádza k 
obmedzenému transportu glukózy z krvného obehu do buniek, čím narastá koncentrácia glukózy v 
krvi.

Príčiny vzniku cukrovky:

 Podžalúdková žlaza (pankreas) prestáva produkovať inzulín
 Podžalúdková žlaza  produkuje inzulín v  nesprávnom čase
 Inzulín neplní svoju úlohu (inzulínová rezistencia)
 Nespotrebovaná glukóza (cukor) sa hromadí v krvi a jej hladina sa každým jedlom 

zvyšuje = veľké množstvo glukózy v krvi veľmi pomaly ničí krvné cievy a nervový systém

Rozlišujeme dva typy ochorenia: 

Diabetes 1. typu:

Bunky pankreasu sú poškodené, neprodukujú žiadny inzulín. Postihuje väčšinou chudšie osoby, 
mladšieho veku alebo deti. 
Liečba: vždy nastupuje liečba diétou a inzulínom. 

Diabetes 2. typu:

Bunky pankreasu nie sú poškodené, produkujú inzulín v nesprávnom množstve. Postihuje 
väčšinou obéznejšie osoby, spravidla nad 40 rokov, ale mladšie osoby tiež  nie sú výnimkou. 
Liečba: diéta alebo lieky na podporu aktivity pankreasu alebo podporu vstrebávania, inzulín. 

Príznaky diabetu:

Diabetes 1. typu

je autoimunitné ochorenie (organizmus vytvára protilátky proti vlastným B bunkám), jeho prevenciu
v klasickom zmysle ešte nepoznáme. Za toto ochorenie diabetik nemôže. Môže se objaviť 



prakticky v akomkoľvek veku, ale vrchol jeho výskytu je jednoznačne v priebehu detstva a 
dospievania. Od získania choroby je pacient odkázaný doživotne si pichať inzulín. Príznaky sa 
objavujú väčšinou  náhle a obtiaže môžu mať veľmi prudký nástup. Medzi typické príznaky patrí:

 náhly váhový úbytok bez snahy o chudnutie
 častý veľký pocit smädu
 časté močenie
 veľký hlad až extrémny  
 môže sa vyskytnúť i psychická zmätenosť 

Prejaviť sa môže ako akútny stav. 

Diabetes 2. typu

je typickým civilizačným ochorením. Pre vznik sú typické dedičné predispozície. Avšak podmienky 
v ktorých sa toto dedičné ochorenie objaví sa prejavujú ako získané. Najvýznamnejšími získanými 
dispozíciami je obezita a sedavý spôsob života. Vyskytuje se väčšinou u dospelých a najčastejšie 
prepukne po tridsiatom roku života. Nie je ale výnimkou ani u detí. Pretože jedným z jeho 
rizikových faktorov  je nadváha až obezita, jedná sa hlavne o deti i dospelých s touto zdravotnou 
komplikáciou. Jeho príznaky sú miernejšie a podobné ako u diabetu prvého typu:

    časté močenie – môže viesť  k dehydratácii 
    veľký smäd 
    veľký hlad
    zvýšená únava, malátnosť
    chudnutie, ale vzhľadom k hladu je možné i priberanie na váhe
    rozmazané videnie – sietnica oka je veľmi citlivá na zmeny hladiny cukru v krvi
    brnenie alebo pálenie v dolných končatinách
    zhoršené hojenie rán
    infekcie močových ciest alebo kožné infekcie
    zmena nálady

Liečba: 
Liečba cukrovky I. typu spočíva v celoživotnom exogénnom podávaní inzulínu. K aplikácii sa v 
súčasnosti  používajú špeciálne inzulínové perá, ktorými sa inzulín aplikuje do podkožia 
najčastejšie na stehne, bruchu  alebo paži viackrát denne. Pacienti si najčastejšie inzulín aplikujú 
sami. Možnosť kontroly hladiny cukru (selfmonitoring) predstavujú diagnostické prúžky a 
glukometer.
Perorálne antidiabetiká (skratka PAD, OAD) sú lieky, čo sa používajú iba na liečbu cukrovky 2. 
typu. U pacientov, u ktorých sa nedarí docieliť optimálnu metabolickú kompenzáciu cukrovky 
režimovými opatreniam  pristupujeme k liečbe PAD. 
Medzi najdôležitejšie režimové opatrenia patria: 

 racionálna strava- ak ju pacient nedodržiava, zhoršujú sa možnosti metabolickej kontroly 
ochorenia, urýchľuje sa spotreba inzulínu a zhoršuje sa prognóza pacienta. Diabetik si 
musí správne vyberať potraviny, mal by správne odhadnúť množstvo sacharidov v jedle. 

 pravidelná fyzická aktivita-  na priaznivý efekt stačí 30-45 minút miernej fyzickej aktivity 
denne, pomáha pri kontrole glykémie, pomáha znížiť telesnú hmotnosť, priaznivo pôsobí na
krvný tlak, zlepšuje spektrum krvných tukov.  Pacienti s vyšším rizikom výskytu komplikácií 
cukrovky sa liečia tabletami hneď od začiatku ochorenia. V žiadnom prípade perorálne 
antidiabetiká nenahradzujú diétu, fyzickú aktivitu a ostatné režimové opatrenia. 



Pri užívaní PAD (perorálne antidiabetiká) pacienti nemajú zabúdať na: 

 dodržiavanie diabetickej diéty a primeranej telesnej aktivity, 

 dodržiavanie pravidelnosti v jedle a dávkovaní liekov, 

 snahu o normalizáciu telesnej hmotnosti, 

 pravidelnú konzultáciu svojho zdravotného stavu s diabetológom, 

 samokontrolu glykémie v domácom prostredí, prípadne samokontrolu moču. 

Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovo-cievne ochorenia. V
porovnaní so zdravými dospelými ľuďmi, u ľudí s diabetom hrozia päťkrát častejšie. Najčastejšou 
príčinou srdcovo-cievnych komplikácií je aj pri diabete postihnutie väčších tepien, ktoré vyživujú 
jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k zúženiu alebo aj uzáveru 
tepien a následne dochádza k nedokrveniu orgánov. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, ak 
postihne tepny srdca (ischemická choroba srdca), mozgové tepny, tepny dolných končatín alebo 
aortu. Ischemická choroba srdca môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej 
smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu. Diabetici majú takéto
komplikácie dokonca dvojnásobné. 
Cukrovka predstavuje jedno z najzávažnejších chronických ochorení. Je preto potrebné dbať na 
včasnú diagnostiku a následnú adekvátnu liečbu za účelom minimalizácie výskytu chronických 
komplikácií a tiež zníženia morbidity (chorobnosti) a mortality (úmrtnosti) pacientov trpiacich týmto 
ochorením. 
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