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V súčasnosti  je jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších 

chronických ochorení.  

Mnohí o nej hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia. 

Podľa medzinárodných štatistík ňou vo svete trpí jeden človek z dvanástich 

ľudí. 

V roku 2014 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných 

339 419 diabetikov – z toho 181 051 žien a 158 368 mužov; nárast o takmer 

220-tisíc osôb od roku 1980. 

Počet novodiagnostikovaných diabetikov za posledných 12 mesiacov v r. 2014 

predstavoval 23 613 osôb, z toho 20 259 nových prípadov tvorili pacienti       

s diabetom 2. typu. Počet týchto diabetikov rastie najmä  vo vyššom veku. 

Typickejší pre mladších pacientov je diabetes mellitus 1. typu. V tomto 

prípade  je aj nástup ochorenia rýchly a príznaky sú nápadnejšie. V roku 2014 

pribudlo  v SR 1 531 nových pacientov s týmto typom diabetu. 

 Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Svetovy-den-diabetu1.aspx 



Je choroba látkovej premeny. 

Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi 

(hyperglykémia). 

Pankreas buď prestane vyrábať dostatok inzulínu alebo 

telo nevyužíva inzulín správne. 

Okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme 

dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, 

minerálnych látok a vody. 

Ak zostane hladina cukru v krvi príliš vysoká, človek sa 

dostáva do nebezpečenstva vážnych zdravotných 

problémov.  

 

 

 



výskyt cukrovky v priamom príbuzenstve, 

nadváha a obezita, 

zvýšený krvný tlak, 

poruchy v hladinách krvných tukov, 

výskyt cukrovky v tehotenstve (gestačný typ cukrovky), 

výskyt zvýšených hodnôt krvného cukru v minulosti, 

výskyt srdcovo - cievnych ochorení v prítomnosti                

alebo v minulosti, 

nedostatok pohybu. 

Jedinci, u ktorých sa vyskytujú vyššie uvedené faktory, by mali mať 

vyšetrenú hladinu krvného cukru nalačno raz ročne. 

 



normálna hladina krvného cukru nalačno (glykémia) 

 od 3,3 mmol/l do 5,6 mmol/l, 

hypoglykémia - stav, kedy hladina krvného cukru klesne 

 pod fyziologickú hranicu  3,3 mmol/l, 

 hraničné stavy cukrovky:  

 hraničná hladina krvného cukru (glykémia) nalačno: 

 stav, keď hodnota krvného cukru je v rozmedzí 

 od 5,6 do 6,9 mmol/l, 

 porušená tolerancia glukózy: diagnostikuje sa vtedy, ak je 

glykémia v 2. hodine záťažového testu s glukózou (tzv. 

orálneho glukózového - tolerančného testu)                      

v rozmedzí od 7,8 do 11,0 mmol/l. 



Inzulín je peptidový hormón produkovaný 

Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy 

– pankreasu. 

Umožňuje, aby sa glukóza získaná z potravy dostala 

do vnútra bunky a tam bola premenená na energiu. 

Bez neho nemôžu bunky ľudského tela cukor  

     z krvi získavať a využívať ako zdroj energie. 



Cukrovka 1. typu: 

 ochorenie, pri ktorom zanikli B-bunky, ktoré tvoria inzulín            

v pankrease – inzulín sa prestane tvoriť; veľa ráz sa prejaví     

po prekonanej infekcii; telo si vytvára protilátky proti vlastným 

bunkám, čím ich ničí. 

Cukrovka 2. typu: 

 inzulín sa v B-bunkách tvorí, ale jeho účinok je nedostatočný; 

vyskytuje  sa najčastejšie; vzniká v dospelosti, ale v súčasnosti 

postihuje aj mladších ľudí; trpia ňou osoby najmä s vyššou 

telesnou hmotnosťou a sedavým spôsobom života; veľmi často 

sa vyskytuje u pokrvných príbuzných. 

 



Iné špecifické typy cukrovky: 

      príčina je známa; najčastejšie vznikajú v dôsledku užívania liekov 

(kortikosteroidov), ďalej pri ochoreniach, kde je poškodená veľká 

časť pankreasu, napr. nádory a zápaly, pri poškodení 

chemikáliami, pri poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním. 

Cukrovka v tehotenstve (gestačný typ cukrovky): 

 Objavuje sa približne u 3 % tehotných žien v dôsledku 

hormonálnych zmien. O tomto type cukrovky hovoríme vtedy,      

ak je glykémia nalačno viac ako 5,6 mmol/l a 2 hodiny po záťaži 

viac ako 7,8 mmol/l. Vyššia hodnota glykémie predstavuje riziko 

pre plod aj pre matku. 
 



 

časté močenie (vyššia hladina cukru spôsobuje aj 

odvádzanie väčšieho množstva vody), 

náhla strata hmotnosti, 

únava, malátnosť, 

zvýšený smäd a pocit sucha v ústach, 

pomalé hojenie rán, 

časté infekcie. 

 



Hyperglykémia – vysoká hladina cukru v krvi 

Hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi 

Ketoacidóza - absolútny deficit inzulínu a zvýšené hladiny 

opačne pôsobiacich hormónov - katecholamínov, glukagónu, 

     kortizolu, rastového hormónu);  

     je to druh metabolickej acidózy (stav kyslosti vnútorného 

     prostredia), spôsobenej zvýšeným množstvom ketolátok 

     v krvi. 

     Tieto látky vznikajú pri nadmernom štiepení tukov, ktoré sú 

     využívané na zisk energie namiesto glukózy. 

     Tento stav nastáva pri hladovaní.  

Kóma - stav hlbokého bezvedomia. V ťažších prípadoch  

     postihnutý nereaguje ani na bolestivé podnety. 

     Príčinou tohto stavu môže byť aj neliečená cukrovka. 
 

 

  



 Diabetická mikroangiopatia 

    - aterosklerotické postihnutie 

      malých ciev: 

 očí, 

 obličiek, 

 nervového systému. 

 

 



 Diabetická makroangiopatia 

    - aterosklerotické postihnutie 

      veľkých ciev: 

 infarkt myokardu - srdcový  

   infarkt, 

 cievna mozgová príhoda - 

  - mozgová porážka, 

 gangréna – závažné 

   nedokrvenie nôh s odumretím 

   tkanív končatiny. 
 

 

 



preventívnymi 

prehliadkami, 

správnou výživou, 

dostatkom pohybu. 
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Počet dispenzarizovaných diabetikov       

v SR k 31.12. daného roka (r. 1980 – 2014)

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Svetovy-den-diabetu1.aspx 



Zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2014/zs1511.pdf 



Komplikácie diabetes mellitus                    

a sprievodné choroby v SR k 31.12.2014

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2014/zs1511.pdf 

 

Zdrojom údajov pre publikáciu je štatistické zisťovanie na základe ročného výkazu A (MZ SR) 2-01 

o činnosti diabetologickej ambulancie za rok 2014, ktoré je súčasťou Programu štátnych štatistických 

zisťovaní za roky 2012 – 2014. 



Európske štatistické porovnanie 

podľa krajín (2014)

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Svetovy-den-diabetu1.aspx 




