
 

14. november - Svetový deň diabetu 
    Svetový deň diabetu sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou 
diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN.  

V tento deň roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s 
Charlesom Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a 
jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o 
cukrovke, diagnostike a liečbe. 

Diabetes mellitus (DM) patrí medzi civilizačné choroby a stáva sa závažným problémom 
modernej medicíny. Diabetes mellitus je chronické, endokrinné, metabolické ochorenie, 
ktoré po rokoch trvania vedie k ireverzibilným zmenám, poškodzujúcim organizmus. Je to 
ochorenie dosiaľ nevyliečiteľné.  

Epidemiológia diabetu 

Diabetes mellitus je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou incidenciou a prevalenciou. 
Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 
zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v r. 2010 podľa 
údajov Národného centra zdravotníckych informácií sledovaných v diabetologických 
ambulanciách 340 625 diabetikov, pričom 90 % z tohto počtu sú diabetici 2. typu. Veľký 
podiel je tzv. „budúcich“ pacientov, ktorí o svojom ochorení zatiaľ nevedia, resp. sú v štádiu 
tzv. prediabetických syndrómov. Ide o pacientov s rizikom DM 2. typu. Predpokladá sa, že 
takýchto ľudí je 150 až 200 tisíc. Nárast počtu diabetikov 2. typu veľmi úzko súvisí so 
starnutím populácie, s  prísnejšími diagnostickými kritériami ako aj s  pandémiou obezity. 

Diabetes mellitus  
Je metabolický syndróm, charakterizovaný hyperglykémiou, relatívnym alebo absolútnym 
nedostatkom inzulínu v periférnych tkanivách a poruchou metabolizmu cukrov, tukov 
a bielkovín.  
Inzulín je hormón, ktorý významne zasahuje do metabolických procesov v organizme. Je 
produkovaný beta-bunkami Langerhansových ostrovčekov pankreasu a je dôležitý pre 
udržiavanie primeranej hladiny krvného cukru a pre správny priebeh látkovej premeny. Ak je 
inzulínu dostatok, prechádza krvný cukor plynule z krvi do buniek, kde je využívaný k tvorbe 
energie, alebo ukladaný do zásob vo forme glykogénu. Naopak pri jeho nedostatku sa 
hromadí cukor v krvi a vzniká hyperglykémia. Aby mohli bunky vyrábať energiu, musia 



využívať iné druhy „paliva“ a to predovšetkým tuky, ale i telesné bielkoviny. Spaľovaním 
tuku vzniká síce väčšia energia (1g tuku=37 kJ) než z cukru (1g cukru=17 kJ), ale súčasne 
vznikajú odpadové látky – ketolátky, ktoré môžu nebezpečne okysľovať krv. Jednou z týchto 
ketolátok je i acetón, ktorý sa dostáva do moču a dychu. Okyslenie krvi môže viesť 
k dekompenzácii metabolizmu, v najťažších prípadoch až k bezvedomiu (ketoacidóze). 
Diabetik s nedostatkom inzulínu má tendenciu chudnúť a naopak pri nadmerných dávkach 
inzulínu, pri liečbe môže diabetik na hmotnosti priberať. Zmeraním glykovaného 

hemoglobínu môžeme získať spätné informácie o tom, aké boli hodnoty glykémie za 
posledných 6 týždňov. To je tiež doba, ktorá zodpovedá polčasu životnosti hemoglobínu. 
Pokiaľ sa hyperglykémie objavujú často a stále viac hemoglobínu viaže glukózu, hodnota 
glykovaného hemoglobínu stúpa. Glykovaný hemoglobín je ukazovateľ dlhodobej 
kompenzácie diabetu. 

Klasifikácia diabetes mellitus podľa WHO: 

1. Typ I. = Inzulíndependentný diabetes mellitus  (DM 1) „juvenilný diabetes“ je 
DM závislý na podávaní inzulínu. Je charakterizovaný absolútnym alebo takmer absolútnym 
nedostatkom inzulínu. Je dôsledkom dlhodobého procesu autoimunitnej deštruktívnej 
inzulitídy, ktorá prebieha najčastejšie u geneticky predisponovaných jedincov. Ide o klinický 
syndróm, ktorý je charakterizovaný primárnou poruchou metabolizmu sacharidov 
a sekundárnou poruchou metabolizmu tukov, bielkovín, vody a minerálov. Je najčastejšou 
endokrinnou chorobou v detskom veku. Posledných niekoľko desaťročí výrazne stúpa 
incidencia autoimunitného diabetu v mnohých európskych štátoch predovšetkým u detí 
najnižších vekových kategórií. Tento nepriaznivý epidemiologický trend by mohol byť 
zastavený, alebo zvrátený elimináciou rizikových faktorov, ktoré spúšťajú, alebo urýchľujú 
inzulitídu. Medzi rizikové faktory diabetu 1. typu patria genetické faktory, autoimunitné 

vplyvy, vplyvy vonkajšieho prostredia (infekcie, dietetické faktory, stres a iné).  

 

2. Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) „non-inzulíndependentný DM“ je na začiatku 
ochorenia nezávislý na podávaní inzulínu. Vyskytuje sa hlavne u dospelých (väčšinou po 40. 
roku) a je najčastejšou formou diabetu. Pri ňom je zachovaná čiastočná produkcia inzulínu, 
ale pri súčasnej existujúcej inzulínovej rezistencii. DM 2. typu je charakterizovaný relatívnym 
nedostatkom inzulínu. Pacienti na rozdiel od chorých na DM 1. typu nemajú sklon 
k dramatickému začiatku ochorenia ani ku ketoacidóze. Časť z nich sa lieči injekčným 
inzulínom pre hyperglykémiu alebo komplikácie. Symptómy sú nevýrazné, alebo chýbajú, 
ochorenie môže viac rokov prebiehať nepoznane a zistí sa náhodne v priebehu inej choroby. 
Niekedy sa ochorenie zistí až pri rozvoji diabetických komplikácií. Teda hlavným 
patogenetickým mechanizmom je inzulínorezistencia v inzulíndependentných tkanivách 
a hyperinzulinémia. Zistilo sa, že tieto dve odchýlky sú patogeneticky spojené s výskytom 
centrálnej obezity, hypertenzie, zvýšením triacylglycerolov, znížením HDL-cholesterolu, 
hyperurikémiou a najmä so zvýšeným rizikom skorého vývinu aterosklerózy. Mortalita 
diabetikov 2. typu je 2 x vyššia než u nediabetikov a je spôsobená prevažne cievnymi 
komplikáciami. Na rozdiel od DM 1 nenachádzame u DM 2 zápalové bunky 
v Langerhansových ostrovčekoch ani cirkulujúce ICA v sére. Príznaky diabetu sú 
sprevádzané: hyperglykémiou, glykozúriou, ketonúriou. Už dlho je známe, že DM 2 je 
ochorenie s genetickou predispozíciou. Na vzniku ochorenia sa taktiež podieľajú etiologické 
faktory ako obezita, fyzická inaktivita, stres, rasa a vek. 

 



3. Sekundárny diabetes mellitus: - pri ochoreniach pankreasu (pankreatitída), 
hormonálnych poruchách (Cushingov syndróm, akromegália), po liekoch (napr. 
glukokortikoidy), alebo popri genetických syndrómoch (napr. Downov syndróm) 

4. Diabetes mellitus vznikajúci vo vzľahu ku malnutrícii 

 

5. Gestačný diabetes mellitus 

Porušená glukózová tolerancia = preklinické štádium 

Diagnóza DM je na základe kritérií WHO a ADA jednoznačná vtedy, ak je koncentrácia 
glukózy vyššia ako 7,0 mmol/l. Stanovuje sa zo žilovej plazmy, pričom materiál treba 
odobrať ráno nalačno počas dvoch rozličných dní. Druhým kritériom sú klinické príznaky 
a stav, keď je koncentrácia glukózy v žilovej plazme, kedykoľvek v priebehu dňa alebo v 2. 
hodine glukózotolerančného testu (oGTT) vyššia, alebo sa rovná 11,1 mmol/l. 

Hladina cukru nalačno vo venóznej plazme: 
norma: pod 6,1 mmol/l 
zvýšená glykémia nalačno: 6,1-7,0 mmol/l 
Diabetes mellitus: nad 7,0 mmol/l 
Hladina cukru po záťaži (120. minúta oGTT): 
Norma: pod 7,8 mmol/l 
Porucha glukózovej tolerencie: 7,8-11,1 mmol/l 
Diabetes mellitus: nad 11,1 mmol/l 
U zdravého človeka sa hladina glykémie nalačno pohybuje v rozsahu 3,5 – 6,0 mmol/l. 
 

Terapia 

V terapii sa uprednostňuje diéta v kombinácii s liekmi (antidiabetiká), a až keď sú málo 
účinné, prichádza na rad užívanie inzulínu prostredníctvom inzulínového pera alebo 
inzulínovej pumpy. Edukácia diabetika je nevyhnutnou súčasťou terapie.  

 

 

 
Nedostatočná kompenzácia ochorenia znamená veľké riziko pre vznik chronických 
komplikácií. 
 

A. akútne komplikácie: 
1. hypoglykémia a hypoglykemická kóma 
2. ketoacidotická a neketoacidotická kóma 



3. laktacidotická kóma 
B. mikrovaskulárne chronické komplikácie: 

1. retinopatia 
2. nefropatia 
3. neuropatia 

           makrovaskulárne chronické komplikácie: 
- generalizovaná ateroskleróza 
- ischemická choroba srdca 
- ischemická choroba periférnych tepien DK 
- infarkt myokardu 
- cerebrovaskulárna okluzívna choroba 

 

Liečba týchto komplikácií je skutočne po všetkých stránkach veľmi náročná. DM 2. typu 
môže prebiehať skryte aj niekoľko rokov a „ticho“ zapríčiňovať rozsiahle poškodenie 
cievneho systému. Viac ako 50 % diabetikov 2. typu má prítomné komplikácie už v čase 
diagnózy.  

 

Prevencia 

DM 1. typu obvykle postihuje deti s nutnosťou celoživotného podávania inzulínu od samého 
začiatku. Predchádzať zatiaľ tomuto ochoreniu nevieme. Preventabilný je DM 2. typu ktorý 
začína v dospelom veku a predstavuje 85 % zo všetkých pacientov s cukrovkou. Hoci aj toto 
ochorenie má silné genetické pozadie, do veľkej miery je podmienené nesprávnym životným 
štýlom, predovšetkým nadmerným energetickým príjmom a nedostatočnou pohybovou 
aktivitou. Ozdravením životného štýlu je možné ochoreniu predísť aj v prípade 
vysokorizikových jednotlivcov, alebo aspoň oddialiť jeho začiatok. Viesť zdravý spôsob 
života. Udržiavať si normálnu hmotnosť, zdravo sa stravovať, mať dostatočnú pravidelnú 
pohybovú aktivitu a eliminovať stres by malo byť samozrejmosťou. Súčasťou prevencie sú 
pravidelné preventívne prehliadky a dispenzarizácia  ohrozených jedincov s pozitívnou 
rodinnou anamnézou.   
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