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PREDHOVOR 

 

Tieto učebné texty vznikli ako snaha zhrnúť súčasné svetové poznatky ako aj 

skúsenosti autorov v oblasti diabetu a obezity a podať ich v zrozumiteľnej forme pre 

študentov medicíny, prípadne lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie, či 

pediatrickej endokrinológie. Sú písané s dôrazom na najčastejšie a klinicky najdôleţitejšie 

ochorenia v oblasti detskej diabetológie a obezitológie. S cieľom ľahšej orientácie v texte 

najmä pre študentov medicíny, sú kľúčové slová zvýraznené tučným písmom a na konci 

kaţdej kapitoly je stručný súrhn danej problematiky. 

 

                  Autori, jún 2015
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1. ÚVOD 

 

Tak ako v iných vedných a klinických odboroch, aj v oblasti pediatrie a obzvlášť 

detskej endokrinológie a diabetológie vidieť v súčasnosti nevídaný rozvoj v snahe docieliť 

presnú diagnostiku a účinnú liečbu, podľa moţnosti šitú na mieru pacienta. Hnacím motorom 

týchto zmien je do veľkej miery dostupnosť metód molekulovej biológie a genetiky, ktoré 

umoţňujú presné určenie diagnózy, a často aj nasmerujú lekára k najvhodnejšej liečbe. Na 

druhej strane sa klinická medicína snaţí stáť pevne nohami na zemi, pričom vyuţíva bohaté 

klinické skúsenosti v podobe medzinárodných odporúčaní v danom odbore. Snahou týchto 

učebných textov je skĺbiť práve najnovšie molekulárno-genetické poznatky s medzinárodnými 

klinickými odporúčaniami vo vybraných kapitolách z pediatrie a detskej endokrinológie a 

diabetológie.  

Tieto učebné texty sa venujú najmä oblasti detskej obezitológie a diabetológie, pričom 

kladú dôraz na najčastejšie ochorenia v tejto oblasti – diabetes mellitus 1. typu, obezitu a jej 

následky (metabolický syndróm a diabetes 2. typu). Samostatná kapitola sa venuje aj 

dedičným formám diabetu, ktoré sú síce menej časté, ale ich DNA diagnostika v súčasnosti 

umoţňuje voliť optimálnu liečbu podľa typu poškodeného génu, či mutácie. Nakoľko ide 

všetko o ochorenia spôsobené poruchou sekrécie alebo účinku inzulínu, prvá časť týchto 

učebných textov sa venuje práve fyziológii sekrécie a účinku inzulínu na lepšie pochopenie 

klinickej časti.  
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2. FYZIOLÓGIA SEKRÉCIE A ÚČINKU INZULÍNU  

 

2.1. FYZIOLÓGIA SEKRÉCIE INZULÍNU 

 Pochopenie fyziológie sekrécie a účinku inzulínu je dôleţité pre pochopenie podstaty 

porúch homeostány glukózy, kde sekrécia inzulínu hrá kľúčovú úlohu. 

  

Biosyntéza inzulínu 

 Inzulín je polypeptidový hormón tvorený v B-bunkách Langerhansových ostrovčekov 

pankreasu a má kľúčovú úlohu pri udrţiavaní homeostázy glukózy v organizme. Gén pre 

inzulín (INS) sa nachádza na krátkom ramienku 11. chromozómu a tvoria ho 3 exóny. 

Prepisom a prekladom vzniká v ribozómoch prekurzor preproinzulín, ktorý obsahuje signálnu 

sekvenciu charakteristickú pre proteíny vylučované von z bunky. Po odštiepení signálnej 

sekvencie účinkom proteáz v endoplazmatickom retikule vzniká proinzulín, kde reťazce 

A (21 aminokyselín) a B (30 aminokyselín) sú spojené spojovaním peptidom C (connecting 

peptid, alias C-peptid). Proinzulín sa transportuje do sekrečných granúl, kde v Golgiho 

aparáte sa medzi cysteínmi reťazcov A a B sa enzymatickou oxidáciou inkorpororujú 

disulfidické väzby, 2 intemolekulárne a jedna intramolekulárna. Odštiepením C-peptidu (31 

aminokyselín) z centrálnej časti polypeptidu vzniká biologicky aktívny inzulín (Obrázok 1). 

C-peptid zostáva v sekrečných granulách v rovnakom (ekvimolárnom) mnoţstve ako inzulín, 

pričom vzhľadom na jeho dlhší plazmatický polčas, poskytuje jeho koncentrácia presnejší 

obraz o endogénnej sekrécii inzulínu ako samotný inzulín. Do sekrécie sa dostáva aj 

proinzulín, ktorý unikol úplnej konverzii (3-5 %).  

 Proces biosyntézy inzulínu trvá pribliţne 30-120 minút. Proces syntézy spúšťa vzostup 

ATP, ktorý vzniká metabolizáciou najmä glukózy. Glykémia (respektíve koncentrácia ATP 

v B-bunke) potrebná na syntézu inzulínu je niţšia, ako tá potrebná na vylúčenie inzulínu do 

cirkulácie. Pri vzostupe glykémie (po jedle) sa najskôr vylúči uţ vytvorený inzulín 

v sekrečných granulách, ktorý stačí pribliţne na 30 minút pokryť potreby organizmu. Aţ 

následne sa vylučuje novosyntetizovaný inzulín.  
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A

B

 

Obrázok 1. A – schéma proinzulínu, B-schéma inzulínu po odštiepení spojovacieho C-

peptidu (modifikované podľa http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzulin). 

 

Sekrécia inzulínu 

 Sekrécia inzulínu je proces, v ktorom sa inzulín uvoľňuje exocytózou z B-buniek. 

Vzostup koncentrácie vápnika v cytoplazme vedie k zmene konformácie mikrotubúl 

a mikrofilamentov cytoskeletu, ktoré posúvajú sekrečné granuly s inzulínom, C-peptidom (a 

proinzulínom) k bunkovej membráne. Následne granuly splynú s bunkovou membránou 

a látky sa uvoľnia do cirkulácie.  

 

Regulácia sekrécie inzulínu  

Sekrécia inzulínu je regulovaná viacerými spôsobmi: 1. regulácia prostredníctvom 

nutrientov. Najdôleţitejším z nutrientov je glukóza, ktorá sa vychytáva z cirkulácie 

glukózovým transportérom GLUT2 (ktorý ale podľa najnovších prác nie je výlučným 

transportérom glukózy do B-buniek), pričom do B-bunky vstupuje bez účinku inzulínu. 

V procese glykolýzy sa vytvára pyruvát a z neho acetyl koenzým A, ktorý vstupuje do 

Krepsovho cyklu. Sem vstupujú aj ďalšie nutrienty – mastné kyseliny (cez acetyl koenzým A) 

a rozvetvené aminokyseliny (leucín). Na konci tohto procesu je vzostup koncentrácie ATP. 

Kým ATP spúšťa biosyntézu inzulínu priamo, sekréciu inzulínu spúšťa uzatvorenie ATP-

závislého draslíkového kanála v bunkovej membráne. Následne dochádza k depolarizácii 

bunkovej membrány a otvoria sa napäťovo-závislé sodíkové kanály. Otvoria sa aj napäťovo-
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závislé vápnikové kanály a dochádza k vtoku vápnikových iónov do cytoplazmy B-bunky 

z extracelulárneho prostredia. Vápnikové ióny menia konformáciu cytoskeletu, čo vedie 

k posunu a splynutiu sekrečných granúl s bunkovou membránou. 2. regulácia cez aktiváciu 

adenylát cyklázy. Tento enzým zvyšuje produkciu cyklického adenylát monofosfátu 

(cAMP), ktorý ovplyvňuje napäťovo-závislé vápnikové kanály cez aktiváciu proteín kinázy 

A. Adenylát cyklázu priamo aktivuje ATP, ale aj katecholamíny, glukagón, GIP a GLP1 cez 

svoje receptory a G-proteíny. 3. regulácia cez aktiváciu fosfolipázy C. Tá ovplyvňuje 

sekréciu inzulínu cez produkciu diacyglycerolu a aktiváciu proteínkinázy C s priamym 

ovplyvnením cytoskeletu. Druhým mechanizmom pôsobenia fosfolipázy C  je cez inozitol 3-

fosfát, ktorý mobilizuje vápnik z endoplazmatického retikula B-buniek. Z fyziologických 

stimulov ovplyvňujú fosfolipázu C acetylcholín a cholecystokinín. 4. priame ovplyvnenie 

draslíkového kanála. 5. priame ovplyvnenie vápnikového kanála.   

 

Fyziológia sekrécie inzulínu 

Inzulín sa zo sekrečných granúl uvoľňuje do portálneho riečiska v pulzoch, kaţdých 5-

15 minút. Pribliţne 60 % inzulínu sa vychytá počas prvej pasáţe portálnej krvi pečeňou. Preto 

je koncentrácia inzulínu u zdravého človeka v portálnej krvi niekoľkokrát vyššia (2-3-krát) 

ako v periférnej krvi. Pribliţne 40 % inzulínu v periférnej krvi sa vychytá obličkami.  

Celková denná produkcia inzulínu tvorí u zdravého dospelého človeka 20-40 IU 

(medzinárodných jednotiek). Viac ako 50 % dennej produkcie pripadá na bazálnu, zvyšok na 

stimulovanú sekréciu inzulínu. 

Bazálna sekrécia inzulínu sa pohybuje medzi 0,25-1,5 IU/h, kontinuálne, bez 

závislosti od príjmu potravy. Mnoţstvo produkovaného inzulínu závisí od produkcie 

kontraregulačných hormónov (a tým od inzulínovej senzitivity)a má cirkadiálny rytmus. 

Najvyššia bazálna produkcia inzulínu je v skorých ranných hodinách (okolo 5-6 hodiny ráno), 

s druhým – niţším vrcholom večer okolo 18:00. Najniţšia bazálna produkcia inzulínu je 

v noci.  

Stimulovaná sekrécia inzulínu nastáva fyziologicky po jedle a je niekoľkonásobne 

vyššia ako bazálna sekrécia. Po jednorazovom stimule dosahuje sekrécia vrchol za cca 30 

minút, pričom za 2-3 hodiny sa dostáva opäť do normy. Rýchlosť vylučovania, trvanie ako aj 

celková dávka závisí od typu potravy, signálov z CNS, gastrointestinálneho traktu a hladín 

ţivín v krvi. Jednotlivé fázy regulácie vylučovania inzulínu pri príjme potravy sa nazývajú: 

1. cefalická fáza – regulovaná CNS – predchádza vlastnému poţitiu potravy, stačí na ňu len 

pohľad, 2. gastrointestinálna fáza – pri rozťahovaní steny ţalúdka a tenkého čreva. Efekt je 
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sprostredkovaný gastrointestinálnymi neuropeptidmi – najmä GLP-1 a GIP, 3. substrátová 

fáza je sprostredkovaná vzostupom samotných nutrientov v plazme (najmä glukózy). Pri 

perorálnom podaní glukózy, rozoznávame 2 fázy sekrečnej krivky inzulínu – včasnú 

a neskorú. Včasná fáza trvá prvých 30 minút, kedy sa uvoľňuje väčšie mnoţstvo inzulínu, čo 

sa zabezpečuje exocytózou uţ nasyntetizovaného inzulínu v sekrečných granulách 

v cytoplazme B-buniek. V experimentoch sa ukazuje, ţe práve prvá fáza má rozhodujúci 

vplyv na konečnú koncentráciu glukózy po jedle. U pacientov s  s diabetom býva porušená 

práve prvá fáza sekrécie inzulínu. Včasná fáza sekrécie výrazne ovplyvňuje aj vylučovanie 

glukózy pečeňou. Neskorá fáza sekrécie je charakterizovaná syntézou inzulínu de novo a 

postupným pomalším uvoľňovaním do krvného riečiska. Trvá pribliţne 2 hodiny. Býva 

porušená u pacientov s porušenou toleranciou glukózy.  

Stimulovanú sekréciu inzulínu len pomocou nutrientov sa môţe v intravenóznom 

glukózovo-tolerančnom teste (IVGTT), kedy odpadá cefalická a gastrointestinálna fáza. 

Sekrécia inzulínu po intravenóznom podaní glukózy má tieţ dve fázy. Včasná začína v prvej 

minúte, vrchol dosahuje v 3. aţ 5. minúte a trvá 10 minút. Vyuţíva uţ vytvorený inzulín 

v sekrečných granulách. Neskorá fáza trvá od 10. minúty pri kontinuálnom podávaní glukózy. 

Celkový sekrečný efekt je pri IVGTT niţší ako po poţití potravy, nakoľko chýba najmä 

výrazná stimulácia inkretímni (GLP-1, GIP). 

 

 

2.2. FYZIOLÓGIA ÚČINKU INZULÍNU 

Účinky inzulínu ovplyvňujú metabolizmus viacerých tkanív (najmä pečene, tuku 

a kostrového svalu). Okrem transportu glukózy cez bunkovú membránu inzulín-

dependentných tkanív (napríklad kostrový sval a tuk), ovplyvňuje inzulínu aj transport 

niektorých aminokyselín, mastných kyselín, draslíka, horčíka, a niektorých ďalších 

monosacharidov. Sprostredkuje aj  tvorbu makromolekúl v bunkách, ktoré sa uplatňujú 

v štruktúre buniek, pri tvorbe zásob energie, a pri regulácii mnohých bunkových funkcií. 

Stimuluje glykogenolýzu, lipogenézu, proteosyntézu a syntézu nukleových kyselín. Zvyšuje 

aj oxidáciu glukózy a aktivitu sodno-draselnej ATP-ázy. 

 

Inzulínový receptor 

Všetky biologické účinky inzulíny sú sprostredkované interakciou inzulínu a jeho 

špecifických receptorov. Inzulínové receptory sú široko distribuované v rôznych tkanivách. 
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Len niektoré bunky nemajú ţiadne receptory. Inzulínový receptor sa skladá z dvoch 

podjednotiek alfa a dvoch beta, ktoré sú spojené disulfidových väzbami. Jednotka alfa sa 

nachádza prevaţne na vonkajšom povrchu bunkovej membrány a obsahuje inzulín väzobnú 

doménu. Transmembránová beta podjednotka má tyrozinkinázovou aktivitu na svojej 

cytoplazmatickej doméne, ktorá po väzbe inzulínu dokáţe promptne autofosforylovať 

receptor. Ďalšie vnútrobunkové procesy sprostredkuje fosforylovaný receptor. 

Autofosforylovaný inzulín-receptorový komplex sa dostáva endocytózou do bunkovej 

cytoplazmy. Tento jav predstavuje down-reguláciu inzulínových receptorov, ktorá nasleduje 

po stimulácii bunky inzulínom. Po endocytóze sa inzulín odlúči od receptoru a po fúzii 

vezikúl s lyzozómami je degradovaný lysozomálnych enzýmami. Voľný receptor môţe sám 

byť štiepený v lyzozómoch, alebo sa môţe recyklovať späť na povrch bunkovej membrány. 

Voľný fosforylovaný receptor aktivuje v cytoplazme alebo v bunkových organelách ďalšie 

substráty cez rad fosforylačno-defosforylačných procesov. V procese postreceptorového 

prenosu signálu sa zúčastňujú cAMP, G-proteíny, fosfatidylinozitol, proteínkináza C, 

fosfolipáza C. Dve základné cesty šírenia signálu cez fosfatidylinozitol-3-kinázu a Ras vedú 

k aktivácii glukózových transportérov a aktivácii enzýmov metabolických dráh. 

 

Účinky inzulínu v jednotlivých tkanivách 

Najviac opísaným účinkom inzulínu je zníţenie koncentrácie glukózy v krvi. Tento 

účinok sprostredkuje uľahčená difúzia glukózy cez bunkovú membránu. Proces začína 

translokáciou glukózového transportéra (GLUT-4) z cytoplazmy von do bunkovej membrány. 

Toto premiestnenie proces zahŕňa fúziu intracytoplazmatických vezikúl s GLUT-4 s 

membránou bunky. Proces translokácie receptora je reverzibilný.  

Jednu k kľúčových úloh má inzulín v pečeni. Pečeň má inzulínové receptory, aj keď 

vstup glukózy do hepatocytov je inzulín-nezávislý (podobne ako v mozgu). Inzulín má ale 

v pečeni dominantnú úlohu v riadení metabolizmu glukózy – zvyšuje jej fosforyláciu (enzým 

glukokináza) po vstupe z krvi, syntézu glykogénu, zvyšuje oxidáciu a glykolýzu, cez acetyl-

koenzým-A a malonyl-koenzým-A stimuluje lipogenézu. Stimuluje aj proteosyntézu. Zniţuje 

produkciu glukózy, glykogenolýzu a brzdí proteolýzu, lipolýzu a ketogenézu. Po príjme 

potravy sa 40 % glukózy vychytá v pečeni. V katabolickej fáze (nalačno) dochádza naopak 

k zníţeniu koncentrácie glukózy, aktivuje sa glykogenolýza a glukoneogenéza, ktorá je 

dominantná po vyčerpaní zásob glykogénu (po 12-16 hodinách). Avšak aj počas fázy nalačno 

bazálna sekrécia inzulínu bráni nadmernej produkcii glukózy a brzdí ketogenézu. 
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Vo svaloch cez transportér GLUT-4 zvyšuje vychytávanie glukózy z krvi. Stimuluje 

fosforyláciu glukózy (enzým hexokináza), syntézu glykogénu, proteosyntézu, glykolýzu. 

Trojuhlíkové produkty glykolýzy sa transportujú do pečene, kde sa z nich tvoria mastné 

kyseliny, glykogén a glukóza (glukoneogenéza prebieha ja počas anabolickej fázy – 

glukózový paradox). Po príjme potravy sa 50-60 % glukózy vychytá svalmi. Po i.v. podaní 

glukózy je to aţ 90 %.  

V tuku inzulín cez GLUT-4 stimuluje vychytávanie glukózy, glykolýzu a tvorbu 

glycerolu. Inhibuje hormón-senzitívnu lipázu, čím bráni lipolýze. Naopak aktivuje 

lipoproteínovú lipázu, ktorá sa viaţe na chilomikróny a VLDL v krvi a štiepy triacylglyceroly 

na glycerol a mastné kyseliny. Tie ľahko vstupujú do adipocytov, kde prebieha lipogenéza.  

Mozog je tkanivo, ktoré má inzulínové receptory, ale nemá inzulín-dependentný 

transport glukózy. Inzulínové receptory sa nachádzajú na kapilárnom endotele, ako aj na 

gliových bunkách mozgu. Aj keď sa nepodieľajú významnou mierou na transporte glukózy 

cez hemato-encefalickú bariéru, pravdepodobne sa zúčastňujú na transporte iných látok 

a liečiv do mozgu. Mozog má unikátny systém transportu glukózy, ktorá reaguje na dlhodobé 

zmeny koncentrácie glukózy v krvi – pri chronických hypoglykémiách sa transport zvyšuje, 

pri chronických hyperglykémiách sa zniţuje. Horšie ale reaguje na akútnej zmeny glykémie – 

najmä rýchly pokles pri chronickej hyperglykémii mozog vníma ako hypoglykémiu (aj keď 

glykémia v skutočnosti nízka byť nemusí).  

Inzulín pôsobí aj v iných tkanivách, ako sú obličky (stimuluje reabsorbciu sodíka 

a vylučovanie draslíka), črevo, ale aj nádorové bunky. 

 

Inzulínová senzitivita/inzulínová rezistencia 

Citlivosť na inzulín – inzulínová senzitivita, je rôzna v jednotlivých tkanivách. 

V tkanivách s rozhodujúcim vplyvom na odsun glukózy klesá od tukového tkaniva, cez pečeň 

aţ ku kostrovému svalu. Rovnako sa inzulínová senzitivita mení v priebehu dňa – najvyššia je 

v noci, najniţšia skoro ráno, čo súvisí s vylučovaním kontraregulačných hormónov, 

pôsobiacich proti inzulínu.  

Inzulínová rezistencia predstavuje opak citlivosti na inzulín a vníma sa ako 

patologická necitlivosť na pôsobenie inzulínu. Pri inzulínovej rezistencii normálne 

koncentrácie inzulínu vyvolajú patologicky nízku odpoveď v cieľových tkanivách.  
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2.3. SÚHRN 

 Inzulín je polypeptidový hormón tvorený v B-bunkách Langerhansových ostrovčekov 

pankreasu a má kľúčovú úlohu pri udrţiavaní homeostázy glukózy v organizme. Prepisom 

génu pre inzulín vzniká proinzulín, kde reťazce A a B sú spojené spojovaním peptidom C, 

ktorý sa následne odštiepi. C-peptid zostáva v sekrečných granulách v rovnakom mnoţstve 

ako inzulín. Proces biosyntézy inzulínu trvá pribliţne 30-120 minút. Proces syntézy spúšťa 

vzostup ATP, ktorý vzniká metabolizáciou najmä glukózy.  

 Sekrécia inzulínu je proces, v ktorom sa inzulín uvoľňuje exocytózou z B-buniek. 

Sekrécia inzulínu je regulovaná viacerými spôsobmi, z ktorých najdôleţitejší je  

prostredníctvom nutrientov. Inzulín sa zo sekrečných granúl uvoľňuje do portálneho riečiska 

v pulzoch, kaţdých 5-15 minút. Celková denná produkcia inzulínu tvorí u zdravého dospelého 

človeka 20-40 IU (medzinárodných jednotiek).  

Bazálna sekrécia inzulínu sa pohybuje medzi 0,25-1,5 IU/h, kontinuálne, bez závislosti 

od príjmu potravy. Najvyššia bazálna produkcia inzulínu je v skorých ranných hodinách 

(okolo 5-6 hodiny ráno), najniţšia je v noci. Stimulovaná sekrécia inzulínu nastáva 

fyziologicky po jedle a je niekoľkonásobne vyššia ako bazálna sekrécia, dosahuje sekrécia 

vrchol za cca 30 minút, pričom za 2-3 hodiny sa dostáva opäť do normy.  

Účinky inzulínu ovplyvňujú metabolizmus viacerých tkanív (najmä pečene, tuku 

a kostrového svalu). Všetky biologické účinky inzulíny sú sprostredkované interakciou 

inzulínu a jeho špecifických receptorov. Len niektoré bunky nemajú ţiadne receptory. Najviac 

opísaným účinkom inzulínu je zníţenie koncentrácie glukózy v krvi prostredníctvom 

glukózového transportéra (GLUT-4). Pečeň má inzulínové receptory, aj keď vstup glukózy do 

hepatocytov je inzulín-nezávislý (podobne ako v mozgu). Inzulín má ale v pečeni dominantnú 

úlohu v riadení metabolizmu glukozy – zvyšuje jej fosforyláciu, syntézu glykogénu, zvyšuje 

oxidáciu a glykolýzu, stimuluje lipogenézu a proteosyntézu. Vo svaloch a tuku cez transportér 

GLUT-4 zvyšuje vychytávanie glukózy z krvi. V tuku inhibuje hormón-senzitívnu lipázu, čím 

bráni lipolýze. Naopak aktivuje lipoproteínovú lipázu, ktorá sa viaţe na chilomikróny 

a VLDL v krvi a štiepy triacylglyceroly na glycerol a mastné kyseliny.  

Citlivosť na inzulín – inzulínová senzitivita, je rôzna v jednotlivých tkanivách a mení 

sa v priebehu dňa – najvyššia je v noci, najniţšia skoro ráno. Inzulínová rezistencia 

predstavuje opak citlivosti na inzulín a vníma sa ako patologická necitlivosť na pôsobenie 

inzulínu. Pri inzulínovej rezistencii normálne koncentrácie inzulínu vyvolajú patologicky 

nízku odpoveď v cieľových tkanivách.  
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3.  DIABETES MELLITUS  

 

 Diabetes mellitus (DM) je rôznorodá skupina ochorení, líšiacich sa etiológiou, 

patogenézou, liečbou a prognózou. Ich spoločnou črtou je chronická hyperglykémia.  

 

 

3.1. DEFINÍCIA 

 Diabetes mellitus  je skupinou metabolických ochorení, ktoré charakterizuje chronická 

hyperglykémia spôsobená absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu. Pri diabete sú 

prítomné poruchy metabolizmu sacharidov, tukov a bielkovín, ktoré vznikajú v dôsledku 

nedostatočného účinku inzulínu na cieľové tkanivá.  

 

 

3.2. DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ 

 Diagnostické kritériá pre diabetes boli upravené na základe veľkých populačných 

štúdií. Majú zlepšiť diagnostiku hraničných stavov a zabrániť vzniku komplikácií. Sú 

zaloţené na príznakoch a na zistení glykémie, alebo glykovaného hemoglobínu HbA1c. Sú 

štyri spôsoby ako diagnostikovať diabetes mellitus (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1. Diagnostické kritériá pre diabetes mellitus a prediabetes (prevzaté zo 

spoločných odporučení ISPAD/IDF publikovaných v roku 2011) 

 

Diabetes mellitus 
1. plazmatická hyperglykémia ≥  11,1 mmol/l (alebo ≥ 10,0 mmol/l v plnej ţilovej krvi a ≥ 11,1 mmol/l 

v plnej kapilárnej krvi), v priebehu dňa bez ohľadu na jedlo a typické príznaky: polyúria, 

polydipsia, výrazné schudnutie v krátkom čase. 

 

2. plazmatická glykémia nalačno (8 hodín bez jedla) ≥ 7,0 mmol/l (alebo ≥ 6,3 mmol/l v plnej ţilovej 

alebo kapilárnej krvi) 

             

3. hodnota plazmatickej glykémie pri orálnom glukózovo-tolerančnom teste (oGTT) v 120. minúte ≥ 

11,1 mmol/l (pri realizácii oGTT podľa štandardného protokolu podľa WHO za pouţitia 1,75 g glukózy 

na kaţdý kilogram telesnej hmotnosti /maximálne 75 g/, ktorá sa rozpustí vo vode  

        

4. HbA1c ≥ 6,5 % (podľa DCCT) 

 

 

Prediabetes  
1. hraničná glykémia nalačno (IFG) 5,6 – 6,9 mmol/l nalačno v plazme 

2. porušená glukózová tolerancia (IGT) pri oGTT v 120. minúte 7,8 – 11,1 mmol/l  
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 V prípade prvých troch spôsobov diagnostiky diabetu platí, ţe pri nejednoznačnej 

hyperglykémii je potrebné vyšetrenie (stanovenie glykémie nalačno, náhodne počas dňa, 

alebo počas orálneho glukózovo-tolerančného testu /oGTT/) zopakovať na druhý deň. 

Zároveň ak vieme ochorenie diagnostikovať na základe príznakov a náhodnej hyperglykémie 

(≥  11,1 mmol/l), alebo hyperglykémie nalačno (≥  7,0 mmol/l), oGTT je kontraindikovaný.  

 Príznaky polyúria, polydipsia a neočakávané schudnutie sú pre diabetes mellitus 

charakteristické. Na vylúčenie ich inej príčiny sa v praxi odporúča vyšetrenie moču 

testovacím prúţkom na prítomnosť glykozúrie a ketonúrie. V prípade príznakov 

a glykozúrie stačí na potvrdenie diagnózy diabetu jedna hyperglykémia. Osmotické príznaky 

a chudnutie totiţ dávajú predpoklad „chronicity“ stavu (diabetes je chronickou 

hyperglykémiou). V prípade, ţe diagnózu diabetu vieme spraviť na základe príznakov 

a hyperglykémie nad 11,1 mmol/l, orálny glukózovo-tolerančný test je kontraindikovaný. 

Ak sú navyše prítomné ketolátky v krvi alebo v moči, je nevyhnutné začať liečbu ihneď 

pre riziko rozvoja alebo progresie ketoacidózy (podľa IDF/ISPAD odporúčaní). V klinickej 

praxi na Slovensku je štandardom začať liečbu diabetu vţdy v deň stanovenia diagnózy. 

 V prípade, ak pacient nemá uvedené príznaky je potrebné opakované vyšetrenie 

glykémie na potvrdenie ochorenia. Pri hraničných glykémiách sa opakovanie  realizuje 

zvyčajne ambulantne vo forme orálneho glukózovo-tolerančného testu (ak je glykémia 

nalačno pred vypitím glukózy vysoká a jasne svedčiaca pre diabetes mellitus, oGTT by sa 

realizovať nemal). Vyšetrenie je vhodné doplniť hodnotou glykovaného hemoglobínu HbA1c. 

Pri vyšších bezpríznakových hyperglykémiách je optimálne sledovanie glykémií pri plnej 

strave počas hospitalizácie.  

 Hraničná glykémia nalačno (Impared Fasting Glucose - IFG)  a porušená 

glukózová tolerancia (Impared Glucose Tolerance - IGT) patria do kategórie prediabetu 

(Tabuľka 1). Vzájomne ale tieto diagnózy nemoţno zamieňať – v prípade hraničnej glykémie 

nalačno ide o hyperglykémie 5,6 – 6,9 mmol/l v čase nalačno, kým po jedle (alebo glukózovej 

záťaţi počas oGTT) je glykémia normálna; pri porušenej glukózovej tolerancii je situácia 

opačná, glykémia nalačno je v norme, kým v 120. minúte oGTT je glykémia medzi 7,8 a 11,1 

mmol/l. Sú ale aj kombinované poruchy s hraničnou glykémiou nalačno a porušenou 

glukózovou toleranciou zároveň. Pacienti s prediabetom mávajú hodnoty HbA1c často 

normálne alebo mierne zvýšené (medzi 5,8 a 6,5 %). Deti s prediabetom majú zvýšené riziko 

rozvoja diabetu. Preto by sa mali sledovať v špecializovaných detských endokrinologických 

alebo diabetologických ambulanciách. 
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 Hodnotenie výsledkov orálneho glukózovo-tolerančného testu sa môţe líšiť podľa 

pouţitých diagnostických kritérií. Donedávna sa pouţívalo hodnotenie podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie v piatich časoch (0., 30., 60., 120, a 90. alebo 180. minúta), pričom 

z hľadiska diabetu, či prediabetu sa zohľadňovali všetky hodnoty. V súčasnosti platné   

diagnostických kritériá podľa ISPAD 2009 alebo IFD/ISPAD 2011 zohľadňujú len hodnoty 

glykémie v 0. a 120. minúte (pozri Tabuľku 1).  

 Hyperglykémie, ktoré nespĺňajú kritérium chronicity (opakujúce sa niekoľko dní 

po sebe) nemoţno nazývať diabetom. Takého hyperglykémie sa môţu vyskytovať pri 

polytraumách alebo počas infekcií. Riziko ich vzniku zvyšuje aj podanie väčšieho mnoţstva 

glukózy po hypoglykémii (napríklad pri gastritídach). Výška glykémie môţe byť rôzna, 

niekedy aj viac ako 20 mmol/l. 

 

3.3. EPIDEMIOLÓGIA 

Presný počet detí a adolescentov s diabetom vo svete nie je známy, je však zrejmé, 

ţe počet prípadov ročne narastá. Ťaţkosti s určením presného počtu detí a adolescentov 

s diabetom spôsobuje najmä nepresná evidencia prípadov (neprítomnosť národných registrov 

vo väčšine krajín). Prekáţkou môţe byť aj ťaţšia diagnostika diabetu 2. typu, ktorý môţe 

najmä v detskej populácii prebiehať dlho nepozorovane. Z hľadiska jednotlivých typov 

diabetu sa odhaduje, ţe diabetes 1. typu tvorí viac ako 90 % prípadov diabetu u detí 

a adolescentov, pričom vekom toto číslo klesá. Spomedzi detí vo veku 0 – 14 rokov má, 

z celkovej populácie 1,5 miliardy detí, viac ako 490 000 detí diabetes 1. typu. 

Na Slovensku bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2012 

evidovaných 1985 detí a adolescentov s diabetom vo veku 0 - 19 rokov. Prevalencia diabetu 

v  skupine 0 – 19 rokov je 169/100 000. U detí a adolescentov do 19. roku ţivota tvorí 

diabetes 1. typu viac ako 94 %, nasledovaný monogénovým diabetom a diabetom 2. typu. 

Spomedzi celkového počtu ľudí s diabetom na Slovensku (342 124 v roku 2012), deti tvoria 

0,6 %. 

Diabetes mellitus 1. typu sa môţe manifestovať v ktoromkoľvek veku, pričom viac 

ako 50 % prípadov sa manifestuje vo veku vyššom ako 15 rokov. Najvyššia incidencia 

v našej populácii je vo veku 9-14 rokov, pričom sa pozoruje najmä zvyšovanie incidencie 

u detí do 5 rokov. Napriek tomu je manifestácia diabetu 1. typu u detí v prvom polroku 

ţivota raritná (je opísaný prípad pacienta, kde matka prekonala počas gravidity echovírusovú 

infekciu a diabetes sa u jej dieťaťa manifestoval v prvých mesiacoch po narodení). 
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3.4. KLASIFIKÁCIA A NOMENKLATÚRA DIABETU 

  V oblasti klasifikácie diabetu bola prelomom  klasifikácia Americkej diabetologickej 

asociácie z roku 1997 (akceptovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1998), ktorá 

sa s malými zmenami pouţíva dodnes. Z hľadiska diabetu u detí a adolescentov je 

najvhodnejšie pouţívať modifikáciu tejto klasifikácie podľa Medzinárodnej spoločnosti pre 

diabetes mellitus u detí a adolescentov (International Society for Pediatric and Adolescent 

Diabetes - ISPAD) z roku 2014 alebo spoločnú klasifikáciu ISPAD a Medzinárodnej 

diabetologickej federácie (International Diabetes Federation - IDF) z roku 2011 (Tabuľka 

2). Tieto klasifikácie sa navzájom líšia len nepatrne. Členenie týchto učebných textov sa bude 

pridŕţať tejto klasifikácie (s výnimkou monogénového diabetu – pozri niţšie).  

 

   V tejto kapitole uvádzame stručný prehľad najdôleţitejších charakteristík jednotlivých 

typov diabetu. V ďalších kapitolách sa budeme podrobnejšie venovať klinicky 

a epidemiologicky najdôleţitejším typom – diabetu 1. typu, diabetu 2. typu a vybraným 

špecifickým typom diabetu (neonatálny diabetes, Maturity Onset Diabetes of the Young 

a iné). 

 

Diabetes mellitus 1. typu  

  Diabetes 1. typu je najčastejším typom diabetu u detí vo väčšine krajín. Ide 

o polygénové ochorenie začínajúce najčastejšie v detstve a adolescencii charakterizované 

progresívnym poklesom počtu B-buniek produkujúcich inzulín. Príčinou deštrukcie býva 

najčastejšie autoimunitný zápal.  

 

Diabetes mellitus 2. typu  

  Diabetes mellitus 2. typu je vo väčšine krajín druhým najčastejším typom diabetu 

u detí a adolescentov (najmä po 10. roku ţivota), pričom jeho výskyt celosvetovo prudko 

narastá. Ide o polygénové ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie ako súčasť metabolického 

syndrómu. V patogenéze sa vţdy kombinuje porucha sekrécie a účinku inzulínu.  

 

 

 

 

 

 



 18 

Tabuľka 2. Klasifikácia diabetes mellitus podľa IDF a ISPAD z roku 2011  
I.     Diabetes mellitus 1. typu 

 Deštrukcia B-buniek zvyčajne vedúca k absulútnemu nedostatku inzulínu 

a. autoimunitný 

b. idiopatický 

II.     Diabetes mellitus 2. typu  

 Môţe byť v rozmedzí od prevaţne inzulínovej rezistencie s relatívnym nedostatkom inzulínu po  

prevaţne poruchu sekrécie inzulínu s alebo bez inzulínovej rezistencie 

III.     Iné špecifické typy diabetes mellitus 

      A.  Genetické poruchy B-buniek    

1.  HNF1A-MODY (MODY-3), 
2.  GCK-MODY (MODY-2) 

3.  HNA4A- MODY (MODY-1) 

4.  HNF1B-MODY (MODY-5) 
5.  WFS1 Wolframov syndróm 

6.  Neonatálny diabetes 

7.  Iné MODY 

       B.  Genetické poruchy účinku inzulínu 

1.          Typ A inzulínovej rezistencie 

2.          Leprechaunizmus 

3.         Rabson – Mendenhallov syndróm 

4.          Lipoatrofický diabetes 

5.          Iné 

C.   Choroby exokrinnej časti pankreasu 
1.          Fibrokalkulózna   pankreatopatia  

2.  Pankreatitída 
3.  Trauma/pankreatektómia 

4.  Neoplázie 

5.  Cystická fibróza  
6.  Hemochromatóza 

7.  Iné 

D.   Endokrinopatie 
1.          Akromegália 

2. Cushingov syndróm 

3.  Glukagonóm 
4.  Feochromocytóm 

5.  Hypertyreóza 

6.  Somatostatinóm 
7.  Iné 

E.   Lieky a chemické látky 

 1.  Vacor 
   2.  Pentamidín 

   3.  Kyselina nikotínová 

   4.  Glukokortikoidy 
   5.  Tyreoidálne hormóny 

   6.  Diazoxid 

   7.  - adrenergní agonist 
   8.  Tiazidy 

   9.  Dilantin 

  10.   - interferón 
  11.  Iné 

F.   Infekcie 

    1.  Kongenitálna rubeola 
    2.  Cytomegalovírus 

    3.  Iné 
G.   Zriedkavé formy imunitne podmieneného diabetu 

    1.  Inzulínové autoimunitné syndrómy 

    2.  Protilátky proti inzulínovým receptorom 

   3. „Stiff – man“ syndróm 

H.   Iné geneticky podmienené syndrómy občas spojené s diabetom 

1.       Downov syndróm    
2.       Klinefelterov syndróm 

3.       Turnerov syndróm 

4.       Wolframov syndróm 
5.       Friedreichova ataxia 

6.       Huntingtonova chorea 

7.       Leurence-Moon-Biedlov syndróm 
8.       Myotonická dystrofia 

9.       Porfýria 

10.       Prader-Williho sydróm 
11.       Iné 

IV. Gestačný diabetes mellitus 
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Monogénový diabetes 

 Ide o skupinu ochorení, klasifikovaných podľa IDF a ISPAD do kategórie IIIA 

(Genetické poruchy B-buniek) a IIIB (Genetické poruchy účinku inzulínu) (Tabuľka 2). 

Diabetes podmieňuje mutácie v jednom z génov zasahujúcich do vylučovania alebo účinku 

inzulínu. Na Slovensku je výskyt týchto typov diabetu podobný ako DM-2, pričom pacienti 

bývajú často nesprávne klasifikovaní ako diabetes 1. alebo 2. typu. Ide o ochorenia, kde 

znalosť mutovaného génu a konkrétnej mutácie je rozhodujúca pre voľbu optimálnej liečby 

(tzv. princíp farmakogenetiky).  

 Glukokinázový diabetes je najčastejším typom monogénového diabetu na Slovensku. 

Vzniká pri inaktivačných mutáciách génu pre glukokinázu – enzým v B-bunkách regulujúci 

metabolizmus glukózy, čím ovplyvňuje vylučovanie inzulínu. Charakterizuje ho od narodenia 

vekom sa nemeniaca hyperglykémia nalačno.  

  Diabetes s rodinným výskytom a skorým začiatkom zahŕňa mutácie traskripčných 

faktorov (napríklad HNF1A-MODY a HNF4A-MODY) a je druhým najčastejším typom 

monogénového diabetu. Hyperglykémia sa zjavuje zvyčajne po 10. roku ţivota a progresívne 

sa zhoršuje.  

  Diabetes s mimopankreatickými príznakmi tvorí skupina ochorení, kde sa k diabetu 

pridruţuje aj porucha sluchu, obličkové cysty alebo iné príznaky.  

   Neonatálny diabetes charakterizuje manifestácia v prvých 6 mesiacoch ţivota. 

Podľa priebehu môţe mať tranzientnú alebo permanentnú formu. 

 

Ochorenia exokrinného pankreasu 

   Poškodenie pankreasu musí byť pomerne rozsiahle, aby postihlo aj endokrinnú 

funkciu a vznikol diabetes. U detí sú takéto stavy zriedkavé s výnimkou cystickej fibrózy.  

   Pri cystickej fibróze má diabetes mellitus jasné odlišnosti od diabetu 1. aj 2. typu. 

Cystická fibróza je častou recesívne dedičnou chorobou, pričom diabetes je jej častou 

komorbiditou. Charakter diabetu má veľkú interindividuálnu variabilitu klinického obrazu. 

Hyperglykémie sa zvyčajne manifestujú vo včasnej dospelosti (18-24 rokov) v dôsledku 

zníţenej sekrécie inzulínu (aj keď nie nulovej ako pri DM 1. typu), aj keď zvýšená inzulínová 

rezistencia môţe byť tieţ etiologickým faktorom. V diagnostike sa rutinne pouţíva orálny 

glukózovo-tolerančný test na identifikáciu včasných štádií ochorenia. Pankreatické 

autoprotilátky sú väčšinou negatívne. V liečbe sú diétne opatrenia ťaţko uplatniteľné, 

nakoľko základné ochorenie vyţaduje vysokokalorickú, vysokotukovú stravu a kalorická 

reštrikcia je kontraindikovaná. Liekom voľby je inzulín (zvyčajne v intenzifikovanom 
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inzulínovom reţime). Výskyt mikrovaskulárnych komplikácií je niţší ako pri DM-1 a DM-2, 

makrovaskulárne komplikácie sa vyskytujú ako v normálnej populácii. Diabetes pri cystickej 

fibróze zvyšuje mortalitu aj morbiditu základného ochorenia.  

 

Endokrinopatie 

   Výskyt diabetu pri akromegálii, Cushingovom syndróme, glukagonóme alebo 

feochromocytóme je typické pre dospelých. Výskyt diabetu 2. typu ale môţe zvyšovať vyššie 

pouţívanie liečby rastovým hormónom aj pri ochoreniach, ktoré nemajú jeho deficit 

(napríklad Prader-Williho syndróm). 

 

Liekmi indukovaný diabetes 

   Tento typ diabetu sa u detí najčastejšie vyskytuje pri liečbe vysokými dávkami 

kortikoidov, tzv. prednisónový diabetes (onkologické ochorenia). Po vysadení kortikoidnej 

liečby sa glykémie často spontánne upravia. Glykémie zvyšujú aj niektoré psychofarmaká 

(olanzapin, risperidon a iné) a lieky pouţívané pri liečbe hypoglykémií (diazoxid).  

 

Infekcie 

   Viaceré infekcia sa spájajú s rizikom vzniku DM. Najsilnejšia spojitosť v prípade 

kongenitálnej rubeoly. 

 

Genetické syndrómy 

   Niektoré syndrómy (napríklad Downov, Turnerov, Leurence-Moonov) sa spájajú 

s rizikom vzniku diabetu. Diabetes mellitus má charakter autoimunitného diabetu 1. typu 

(napríklad pri Turnerovom syndróme) alebo DM 2. typu.  

 

   

3.5. SÚHRN  

 Diabetes mellitus  je skupinou metabolických ochorení, ktoré charakterizuje chronická 

hyperglykémia spôsobená absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu.  

 Diagnostické kritériá pre diabetes mellitus  sú plazmatická hyperglykémia ≥  11,1 

mmol/l  a typické príznaky (polyúria, polydipsia, neočakávané schudnutie), plazmatická 

glykémia nalačno ≥ 7,0 mmol/l, hodnota plazmatickej glykémie pri oGTTv 120. minúte ≥ 

11,1 mmol/l,  alebo HbA1c ≥ 6,5 % (podľa DCCT). Hraničná glykémia nalačno je 



 21 

charakterizovaná glykémiou 5,6 – 6,9 mmol/l nalačno v plazme, porušená glukózová 

tolerancia glykémiou v 120. minúte oGTT 7,8 – 11,1 mmol/l. 

 Príznaky polyúria, polydipsia a neočakávané schudnutie sú pre diabetes mellitus 

charakteristické. Na vylúčenie ich inej príčiny sa v praxi odporúča vyšetrenie moču 

testovacím prúţkom na prítomnosť glykozúrie a ketonúrie. V prípade príznakov a glykozúrie 

stačí na potvrdenie diagnózy diabetu jedna hyperglykémia. V prípade, ţe diagnózu DM vieme 

určiť z príznakov a jednej hyperglykémie, orálny glukózovo-tolerančný test je 

kontraindikovaný. V prípade, ak pacient nemá príznaky je potrebné opakované vyšetrenie 

glykémie alebo oGTT. Hyperglykémie, ktoré nespĺňajú kritérium chronicity nemoţno 

nazývať diabetom (napríklad pri polytraumách alebo počas infekcií).  

   Presný počet detí a adolescentov s diabetom vo svete nie je známy, je však zrejmé, ţe 

počet prípadov ročne narastá. Diabetes 1. typu tvorí viac ako 90 % prípadov diabetu u detí 

a adolescentov. Na Slovensku u detí a adolescentov tvorí diabetes 1. typu viac ako 94 %, 

nasledovaný monogénovým diabetom a diabetom 2. typu.  

   V oblasti klasifikácie diabetu bola prelomom klasifikácia Americkej diabetologickej 

asociácie z roku 1997, ktorá sa s malými zmenami pouţíva dodnes. Rozdeľuje diabetes 

mellitus na diabetes mellitus 1. typu , diabetes mellitus 2. typu, iné špecifické typy diabetu 

a gestačný diabetes.  
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4. DIABETES MELLITUS 1. TYPU 

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je chronické ochorenie, vznikajúce v dôsledku 

selektívnej deštrukcie B-buniek pankreasu, ktorá vedie k absolútnemu nedostatku inzulínu 

a náchylnosti ku ketoacidóze. Pacienti sú celoţivotne závislí od podávania exogénneho 

inzulínu. 

 

4.1. EPIDEMIOLÓGIA 

Diabetes mellitus 1. typu je vo svete najčastejším typom diabetu u detí a adolescentov 

a tvorí viac ako 90 % prípadov diabetu v tejto skupine obyvateľstva. Výnimku tvoria len 

niektoré štáty USA a Japonsko, kde je najčastejší 2. typ diabetu (pozri niţšie). Spomedzi detí 

vo veku 0 – 14 rokov má, z celkovej populácie 1,5 miliardy detí, viac ako 490 000 detí 

diabetes 1. typu, čo znamená prevalenciu 32,7/100 000 (podľa Medzinárodnej diabetologickej 

federácie). Incidencia diabetu 1. typu u detí je 5,2 prípadov 100 000 detí ročne, pričom 

medziročne narastá o 3 percentá.  

Spomedzi krajín sveta je najvyššia incidencia diabetu 1. typu vo Fínsku (64/100 000), 

kým najniţšia v Číne (0,1/100 000). Celkovo nízka incidencia a prevalencia v krajinách 

Východnej Ázie je spôsobená iným genetickým pozadím v porovnaní európskou 

a severoamerickou populáciou (iné spektrum HLA antigénov). Na severnej pologuli 

incidencia diabetu 1. typu klesá smerom zo severu na juh. V Európe je tak najvyššia 

v Škandinávskych krajinách a vo Veľkej Británii. Výnimkou je Sardínia, kde je incidencia 

diabetu 1. typu druhá najvyššia na svete – hneď po Fínsku.  

Aj na Slovensku je diabetes 1. typu u detí a adolescentov najčastejším typom 

diabetu (viac ako 94 % prípadov, podľa údajov z Národné centra zdravotníckych informácií). 

Incidencia neustále stúpala aţ do roku 2004, odkedy osciluje medzi 13 a 17 prípadmi na 

100 000 detí. Prevalencia u detí do 15. roku ţivota je to 97,7/100 000. Spomedzi krajov je 

najvyššia prevalencia diabetu 1. typu v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najniţšia 

v Ţilinskom kraji.  

 

4.2. KLASIFIKÁCIA 

Diabetes mellitus 1. typu charakterizuje deštrukcia B-buniek vedúca k absolútnemu 

nedostatku inzulínu. Podľa príčiny deštrukcie rozoznávame 2 podtypy diabetu 1. typu: 

 Autoimunitný diabetes mellitus 1. typu (DM1A) 

 Idiopatický diabetes mellitus 1. typu (DM1I) 
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Autoimunitný typ diabetu 1. typu je orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie s 

T-lymfocytmi sprostredkovanou deštrukciou B-buniek pankreasu, ktorá postupne vedie k 

absolútnemu nedostatku inzulínu. Následne dochádza k poruchám metabolizmu sacharidov, 

tukov a ďalších metabolických dráh, do ktorých tento hormón zasahuje. Prítomnosť 

autoimunitnej reakcie sa dá dokázať prítomnosť autoprotilátok v krvi. V krajinách Európy 

tento podtyp tvorí viac ako 90 % diabetu 1. typu. V Afrike a Ázii je percentuálny podiel 

autoimunitného typu omnoho niţší. 

V súčasnosti sa diagnostikuje podtyp autoimunitného diabetu so začiatkom 

najčastejšie v dospelosti a postupným rozvojom ochorenia. Nazýva sa LADA (Latent 

Autoimmune Diabetes in Adults). Aj keď ide o podtyp autoimunitného DM1, niektorí autori 

ho nazývajú typ 1,5, pretoţe nesie určité črty aj diabetu 2. typu (napríklad genetické pozadie 

je skôr typické pre DM2 ako pre DM1). Pacienti s týmto typom diabetu nemajú tak silnú 

genetickú predispozíciu k diabetu 1. typu a autoimunitná deštrukcia B-buniek u nich prebieha 

omnoho pomalšie. Sekrécia inzulínu sa tak zachová aţ niekoľko rokov po diagnostikovaní 

ochorenia. Pretoţe v tomto období často pacienti nebývajú liečení inzulínom, ochorenie môţe 

byť chybne klasifikované ako diabetes 2. typu. Pacienti sú však väčšinou štíhli a nemajú 

známky inzulínovej rezistencie.   

Pri idiopatickom podtype nie sú prítomné známky autoimunitného procesu (chýbajú 

autoprotilátky v krvi). V Európskych krajinách sú ostatné klinické črty idiopatického podtypu 

diabetu 1. typu (postupne sa zniţujúci C-peptid, sklon ku ketoacidóze) prakticky neodlíšiteľné 

od autoimunitnej formy. Idiopatická deštrukcia B-buniek je  veľmi častá v krajinách Afriky 

a Juţnej Ázie. Prebieha často atypicky s veľkým rizikom ketoacidózy. V Japonsku sa 

vyskytuje iná, pomaly progredujúca forma idiopatického diabetu 1. typu, ktorá tvorí aţ 1/3 

prípadov diabetu 1. typu v tejto krajine. 

 

4.3. ETIOLÓGIA 

Nakoľko je etiológia a patogenéza idiopatickej formy diabetu 1. typu doteraz nie 

presne objasnená, v nasledujúcej časti sa budeme venovať autoimunitnej forme diabetu 1. 

typu.  

 Autoimunitný typ DM1 je polygénovým ochorením, kde významnú úlohu hrá 

spojenie genetiky a faktorov prostredia. Z hľadiska rozvoja ochorenia rozoznávame faktory 

rizikové a spúšťajúce. 
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4.3.1.  Rizikové faktory 

Medzi rizikové faktory vzniku autoimunitného diabetu 1. typu patria faktory genetické 

a faktory prostredia. 

 

Genetické faktory 

Aj keď sú genetické faktory vzniku diabetu 1. typu z hľadiska rizikových faktorov 

dominantné, sami o sebe nevedia vysvetliť vznik DM. Len 5-10 % pacientov má jedného 

z rodičov s diabetom 1. typu. Kým v beţnej populácii je riziko vzniku diabetu 1. typu 

pribliţne 0,5 %, v prípade matky s diabetom 1. typu je to 1,3 - 3,6 %, kým v prípade otca aţ 

3,6 – 8,5 %. Pri identických dvojčatách je riziko vzniku DM1 pre druhé dvojča okolo 36 %. 

Pre súrodencov je riziko 4 % pre vznik DM1 do veku 20 rokov a 9,6 % do veku 60 rokov.  

Genetické faktory vzniku diabetu 1. typu zahŕňajú v súčasnosti viac ako 50 génov, 

pričom abnormality 10 z nich signifikantne zvyšujú riziko vzniku a progresie diabetu 1. typu. 

Genetické abnormality väčšiny z týchto génov majú charakter polymorfizmov (na rozdiel od 

mutácie sa polymorfizmy nemusia jednoznačne spájať s určitým fenotypom).  Spomedzi 

genetických faktorov je rozhodujúcim HLA región (50 % genetického rizika), nasledovaný 

inzulínovým génom (10 % genetického rizika). Ostatné gény (napríklad NEUROD1, CTLA4, 

PTPN22) majú menší vplyv na vznik diabetu 1. typu; časť z nich určuje vznik sprievodného 

autoimunitného ochorenia (napríklad Hashimotovej tyroiditídy, celiakie a podobne). 

HLA región na chromozóme 6p21.3 má spomedzi genetických faktorov dominantné 

postavenie ( LOD skóre 213,2 ). Riziko vzniku DM1 určené HLA antigémni sa medzi 

jednotlivými ľuďmi líši aţ 1000-násobne. Zvýšené riziko DM-1 sprostredkujú najmä HLA 

antigény II. triedy, pričom alely s najvyšším rizikom sú HLA-DQB1*0302 (kóduje antigén 

HLA-DQ8), a HLADQB1*0201 (kóduje antigén HLA-DQ2). Ich výskyt v populácii závisí 

od krajiny. HLA-DQB1*0302 je častejší v Severnej Európe, kým HLADQB1*0201 v Juţnej. 

Protektívnou alelou je HLA-DQB1*0602 (kóduje antigén HLA-DQ6), ktorá riziko vzniku 

diabetu zniţuje pribliţne 2-3 násobne. Rizikové ale aj protektívne alely sa často spájajú 

s inými alelami triedy HLA a vytvárajú tzv. väzbovú nerovnováhu.  

 

Rizikové genotypy preto zahŕňajú: 

 HLA DRB1 * 03 - DQA1 0501 - DQB1 * 0201  

 HLA DRB1 * 04 - DQA1 0301 - DQB1 * 0302  
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Protektívny genotyp je: 

 HLA - DR02 -  DQA1 * 0102 - DQB1 * 0602  

 

Prítomnosť určitého genotypu vie ovplyvniť aj rýchlosť progresie ochorenia 

a prítomnosť určitých typov autoprotilátok. Kým genotyp HLA DRB1 * 03 - DQA1 0501 - 

DQB1 * 0201  sa častejšie spája s protilátkami proti glutamát dekarboxyláze (GADA) 

a pomalšou deštrukciou B-buniek, pre genotyp  HLA DRB1 * 04 - DQA1 0301 - DQB1 * 

0302 sú typické autoprotilátky proti inzulínu (IAA) a tyrozín fosfatáze (IA-2A) s rýchlou 

deštrukciou B-buniek. 

Rizikové aj protektívne genotypy sa nachádzajú tak v zdravej populácii, ako aj u ľudí 

s diabetom 1. typu. Riziko vzniku a rozvoja diabetu 1. typu preto nezávisí len od nosičstva 

týchto alel. Aj pri najrizikovejšom genotype (kombinácia rizikových alel HLA regiónu, 

inzulínového génu a PTPN22) je v beţnej populácii pravdepodobnosť vzniku diabetu 1. 

typu asi 6 %. Avšak pri rovnakom genotype a výskyte DM-1 u prvostupňového príbuzného 

je riziko vzniku DM-1 omnoho vyššie. 

Vzhľadom na súčasné moţnosti genetiky a preskúmanie ľudského genómu je 

nepravdepodobné, ţe by sa v budúcnosti objavil iný gén podobne silný ako HLA región. 

Celogenómové analýzy ale môţu prispieť k identifikácii ďalších menej vplyvných génov.   

 O vyuţití genetického vyšetrenia v klinickej praxi sa vedú stále diskusie. 

Vzhľadom na nízku pozitívnu prediktívnu hodnotu jednotlivých rizikových alebo 

protektívnych alel, sa vyšetrenie genotypu dá vyuţiť podľa súčasných odporučení ISPAD 

2014 len v rámci klinických štúdií. Na predikciu rizika vzniku diabetu sú genetické 

faktory samostatne nepouţiteľné (či uţ v beţnej populácii alebo aj u príbuzných ľudí 

s diabetom 1. typu).   

 

Negenetické faktory 

 Odlíšiť negenetické rizikové faktory od spúšťacích je veľmi ťaţké. Väčšina z nich sa 

povaţuje za spúšťače. Medzi negenetické faktory spájané s rizikom vzniku diabetu 1. typu 

patrí napríklad deficit vitamínu D, vyšší vek matky, pôrod cisárskym rezom, obmedzený 

kontakt s inými deťmi. Ich skutočný klinický význam je ale veľmi diskutabilný, nakoľko 

takmer na kaţdý z nich sú publikované štúdie, ktoré si navzájom odporujú. Nakoľko sa 

predpokladá, ţe vplyv týchto faktorov je najmä cez ovplyvnenie expresie určitých génov (tzv. 

epigenetické vplyvy), dá sa predpokladať ich najsilnejší vplyv v prvých dňoch aţ mesiacoch 
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po narodení. Negenetické faktory sa v porovnaní s genetickými javia slabšie a vedia 

modifikovať riziko DM-1 maximálne štvornásobne.  

 

4.3.2.  Faktory spúšťajúce diabetes 1. typu 

Aj keď rizikové faktory spolu vedia výrazne vplyvniť riziko vzniku DM-1, bez 

spúšťača sa toto riziko neprejaví.  

Doteraz jediným overeným spúšťačom je vírusová infekcia (parotitída, hepatitída, 

kongenitálna rubeola, infekčná mononukleóza, infekcia enterovírusmi). Sprvu sa uvaţovalo, 

ţe DM1 je priamym dôsledkom vírusovej infekcie ostrovčekov. V súčasnosti prevláda názor, 

ţe vírusová infekcia môţe indukovať autoimunitný proces v pankrease a to najmä  

prostredníctvom molekulového mimikry (podobnosť  bielkovín niektorých vírusov s 

antigénmi B-buniek). Spomedzi viacerých potenciálne patogénnych vírusov, sa najväčší 

význam pripisuje enterovírusom  - predovšetkým Coxsackie B3 a B4 pre podobnosť ich 

antigénov s glutamát dekarboxylázou v B-bunkách. Výskyt jednotlivých rizikových vírusov 

sa líši v rôznych populáciách, napríklad niektoré vírusy spájané s DM-1 vo Fínsku sa v našej 

populácii vyskytujú len raritne.  

Ďalšími moţnými spúšťačmi autoimunitnej reakcie sú povaţované niektoré 

potravinové antigény a chemické látky, kazeín kravského mlieka, nitráty a nitrity a glutén. Aj 

napriek veľkej diskusii (najmä zo strany rodičov pacientov) o očkovaní ako o moţnom 

spúšťači diabetu 1. typu, presvedčivé dôkazy vo forme veľkých štúdií doposiaľ chýbajú 

a ţiadne z medzinárodných odporučení tento faktor medzi potenciálne spúšťače nezahŕňa. 

Identifikovať skutočný spúšťač autoimunitného diabetu 1. typu je u konkrétneho 

dieťaťa zvyčajne nemoţné.  

 

4.4. PATOGENÉZA VZNIKU AUTOIMUNITNEJ REAKCIE 

Patogenéza autoimunitného diabetu 1. type je komplikovaných procesom, ktorý má aj 

v súčasnosti veľa nevyriešených problémov. Pre prehľadnosť a klinické ladenie týchto 

učebných textov budeme preto uvádzať len veľmi zjednodušený opis, ktorý nevysvetľuje 

patogenézu u všetkých ľudí s DM1A. Napríklad nie všetci pacienti s autoimunitným diabetom 

1. typu majú predispozičné HLA antigény, alebo preferenciu Th1, atď.  

 Základom patogenézy je autoimunitná deštrukcia B-buniek sprostredkovaná 

cytotoxickými T-lymfocytmi. Na to aby mohli T-lymfocyty napadnúť telu vlastné bunky, je 

potrebných viacero faktorov. 
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Vznik autoreaktívnych T-lymfocytov 

T-lymfocyty zrejú v thymuse, kde prechádzajú procesom pozitívnej a negatívnej 

selekcie. V pozitívnej selekcii sa ponechajú len tie T-lymfocyty, ktoré vedia prostredníctvom 

svojich receptorov (TCR) reagovať s imunogénnym fragmentom prezentovaným molekulami 

HLA II. triedy. V negatívnej selekcii sa vyradia T-lymfocyty, ktoré reagujú s telu vlastnými 

antigémnmi. HLA alely predisponujúce k diabetu 1. typu majú niţšiu afinitu k vybraným 

autoantigénom B-buniek, čim je zhoršená ich prezentácia zrejúcim T-lymfocytom. Vďaka 

tomu môţu autoreaktívne T-lymfocyty uniknúť negatívnej selekcii.  

Autorektívne T-lymfocyty sa nezriedka nachádzajú aj v tele zdravých jedincov. 

Nedochádza však k ich aktivácii. Organizmus to vie zabezpečiť navodením anergie 

autoreaktívnych buniek. Navodenie anergie môţe byť sprostredkované protektívnymi alelami 

HLA komplexu, naopak neschopnosť anergie spôsobujú predispozičné HLA alely. 

 

Aktivácia autoreaktívnych T-lymfocytov 

Na to aby sa spustila autoimunitná reakcia, je potrebná aktivácia a amplifikácia 

autoimunitnej odpovede. Medzi takéto amplifikátory môţu byť vírusy (napríklad Coxsackie), 

opakované poškodenie pankreatického tkaniva s uvoľnením antigénov do cirkulácie, ale 

potravinové antigény.   

Uvedený proces vzniku a aktivácie autoreaktívnych T-lymfocytov má mnoţstvo 

ďalších aktivátorov a inhibítorov. Preto u konkrétneho jednotlivca sa môţe aktivovať alebo 

deaktivovať v rôznych štádiách.  

 

Autoimunitná inzulitída 

Autoimunitná inzulitída znamená infiltráciu Langerhansových ostrovčekov pankreasu 

imunokompetentnými bunkami. Môţe mať dve formy:  

Non-deštruktívna (periinzulárna) inzulitída sa môţe vyskytovať u detí v priebehu 

niektorých vírusových infekcií. Vznikajú autoprotilátky proti viacerým štruktúram B-buniek, 

produkované B-lymfocytmi. Takáto forma inzulitídy nevedie k deštrukcii B-buniek, nakoľko 

nedochádza k masívnej aktivácii cytotoxických T-lymfocytov. Pacienti majú v infiltráte 

prevahu regulačných Th2 lymfocytov s produkciou Th2 profilu cytokínov (IL-4, IL-5, IL-9 

a podobne).   

Deštruktívna (intrainzulárna) inzulitída prebieha u geneticky predisponovaných 

jedincov. Infiltrát ostrovčekov tvoria najmä Th1 lymfocyty, NK bunky a cytotoxické T-
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lymfocyty. Bunky produkujú cytokíny akútnej zápalovej fázy (TNFα, IL-1, IL-6, IFNγ) 

a cytokíny Th1 spektra (IL-2, TNFβ a IFNγ). Rýchlosť deštrukcie sa u rôznych pacientov líši, 

čo môţe súvisieť s typom predispozície, aktivitou imunitného systému a charakterom 

spúšťača. Zvyčajne je od vzniku inzulitídy do klinickej manifestácie diabetu potrebných 

minimálne niekoľko týţdňov.  Deštruktívna inzulitída sa nedá zistiť inak ako histologicky. 

Počas deštruktívnej inzulitídy dochádza k aktivácii B-lymfocytov a k tvorbe autoprotilátok 

ako vedľajšie produktu. Vysoké titre autoprotilátok ale neznamenajú vysokú aktivitu 

deštruktívneho procesu – často to býva práve naopak. Pacienti s vysokými titrami protilátok, 

najmä antiGAD, majú často Th2 typ imunitnej odpovede s niţšou aktivitou cytotoxických T-

lymfocytov.  

Cirkulujúce autoprotilátky sú jediným klinicky pouţiteľným markerom autoimunitnej 

deštruktívnej inzulitídy. Vznikajú proti viacerým antigénom B-buniek. Medzi klinicky 

najdôleţitejšie patria protilátky : 

 ICA   – proti ostrovčekom 

 antiGAD – proti glutatát dekarboxyláze 

 IAA   – proti inzulínu 

 IA-2A  – proti tyrozín fosfatáze 

 IA-2βA – proti forínu 

 ZnT8A -  proti zinkovému transportéru 

 

Autoprotilátky proti inzulínu (IAA) sú veľmi špecifické a bývajú typicky pozitívne 

u detí s manifestáciou diabetu do veku 5 rokov. Autoprotilátky proti tyrozín fosfatáze (IA-

2A) sú menej špecifické a sú najčastejšie pozitívnymi atoprotilátkami u detí. Protilátky proti 

glutamát dekarboxyláze o molekulovej hmotnosti 65-tisíc daltonov (antiGAD, alebo 

antiGAD65, či GADA) sú častejšie pozitívne pri manifestácii diabetu u starších detí 

a dospelých. Sú typickými atuoprotilátkami pri diabete typu LADA. Protilátky proti 

ostrovčekom (ICA) boli prvými vyšetrovanými autoprotilátkami, ale v súčasnosti sa 

metodika ich stanovenia zmenila z RIA na ELISA. Analýza uvedených štyroch autoprotilátok 

je zahrnutá aj do medzinárodných odporučení.  

Autoprotilátky proti forínu (IA-2βA) a proti zinkovému transportéru (ZnT8A) 

patria medzi novšie markery autoimunitného procesu. Najmä protilátky proti zinkovému 

transportéru si uţ v súčasnosti našli miesto v rutinnej diagnostike viacerých laboratórií, 

nakoľko sa identifikovali u viacerých pacientov s DM1 a negatívnym nálezom ostatných 
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autoprotilátok. V odporúčaniach Austrálskej spoločnosti detských endokrinológov 

a diabetológov uţ nahradili autoprotilátky proti ostrovčekom.  

Aspoň jedna autoprotilátka býva pozitívna v 90 – 95 % detí s diabetom 1. typu 

v krajinách Európy. Dve bývajú pozitívne pribliţne dvoch tretín detí s DM1. 

 

4.5. MANIFESTÁCIA A KLINICKÝ PRIEBEH 

Zjednodušený klinický rozvoj diabetu 1. typu je uvedený na Obrázku 2.   
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Obrázok 2. Štádiá rozvoja diabetu 1. typu. Modifikované podľa Pelikánovej et al 2011. Na grafe je 

znázornená masa B-buniek, ktorá sa postupne v dôsledku autoimunitnej deštrukcie redukuje. Následkom je 

postupné zniţovanie sekrécie inzulínu, najskôr zaznamenateľný v ivGTT (intravenózny glukózovo-tolerančný 

test), neskôr v oGTT (orálny glukózovo-tolerančný test) vedúci k rozvoju diabetu. Neskôr sa pridruţia osmotické 

príznaky, pokles hmotnosti a v pribliţne 20 - 25 % prípadov  rozvoj ketoacidózy. Po diagnostikovaní ochorenia 

sa prechodne zvýši sekrécia inzulínu v období remisie, čo vedie k redukcii dávky exogénneho inzulínu. 

Deštrukcia B-buniek sa však nezastaví, čo vedie k postupnému vymiznutiu endogénnej sekrécie inzulínu. 

 

 

 

 

 



 30 

4.5.1.  Predklinické štádium   

U geneticky predisponovaného jedinca spúšťač (najčastejšie vírusová infekcia) začne 

autoimunitnú reakciu s inzulitídou a deštrukciou B-buniek pankreasu.  

Predklinické štádium charakterizuje spočiatku normálna, neskôr zníţená sekrécia 

inzulínu v prítomnosti známok autoimunitného procesu (pozri Obrázok 2). Ten vieme 

predpokladať pri pozitívnom náleze autoprotilátok, ale ich nález neposkytuje jednoznaţný 

dôkaz z rozvoji chronickej deštruktívnej inzulitídy (pozri vyššie). Autoimunitná inzulitída 

môţe byť aj tranzientná a prítomnosť jednej autoprotilátky má len minimálnu prognostikú 

hodnotu. Vyšetrenie autoprotilátok ani genetickej prodispozície sa mimo klinických 

štúdií neodporúča realizovať. V rámci klinických štúdií, sa pri pozitívnom náleze jednej 

alebo viacerých protilátok a neprítomnosti protektívneho genotypu HLA - DR02 -  DQA1 * 

0102 - DQB1 * 0602 sa odporúča realizovať intravenózny glukózovo-tolerančný test 

(ivGTT). Ak je počas neho porucha včasnej fázy sekrécie inzulínu (koncentrácia inzulínu pod 

10. percentil pre daný vek a pohlavie), je riziko manifestácie diabetu 1. typu do 5 rokov 

pribliţne 60 %. Pri normálnej včasnej fáze a prítomnosti 2 a viacerých autoprotilátok je  

riziko manifestácie diabetu 1. typu do 5 rokov pribliţne 25-50 %. 

V predklinickom štádiu diabetu 1. typu sa snaţilo viacero intervenčných štúdií 

oddialiť alebo predísť manifestácii ochorenia. Najväčšie štúdie sa týkali aplikácie 

nikotínamidu a inzulínu (per os alebo subkutánne). Ani jedna z nich nepreukázala 

signifikantný vplyv sledovaných medikamentov na oddialenie alebo prevenciu 

manifestácie diabetu.  V súčasnosti prebiehajú aj iné štúdie s cieľom prevencie diabetu 1. 

typu. Ide o pouţitie vitamínu D, hydrolyzátov kravského mlieka, opakované pouţitie 

inzulínu per os. Doterajšie výsledky sú ale nejednoznačné. Iné štúdie zistili, ţe včasný kontakt 

s určitými infekciami môţe redukovať riziko manifestácie DM-1. V súčasnosti sa mimo 

intervenčných štúdií neodporúča podávanie ţiadnych látok s cieľom ovplyvnenia 

manifestácie diabetu 1. typu.  

 

4.5.2.  Klinické štádium manifestácie 

Klinické príznaky závisia od fázy, kedy sa diabetes diagnostikuje. Stúpajúca 

závaţnosť príznakov je sprevádzaná kontinuálnym poklesom endogénnej sekrécie inzulínu 

(pokles C-peptidu). V čase manifestácie klinických príznakov diabetu má organizmus 

zvyčajne k dispozícii len 20 % z pôvodného počtu B-buniek (zvyšné sa uţ deštruovali 

v autoimunitnom procese), ktoré sú funkčne plne vyťaţené. Pri vzostupe nárokov na 
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produkciu inzulínu dochádza k ich funkčnému zlyhaniu. Preto príznakovému obdobiu 

najčastejšie predchádza vírusová infekcia alebo zvýšený stres.  

 

Príznaky v non-emergentnom štádiu 

Pre diabetes sú typické osmotické príznaky (polyúria a polydipsia) a strata 

hmotnosti. V tomto štádiu sa diagnostikuje väčšina prípadov diabetu 1. typu. 

Osmotické príznaky sa zjavujú zvyčajne ako prvé. Postupne sa zvyšujúca 

hyperglykémia v dôsledku nedostatku inzulínu vedie k zvýšenej koncentrácii glukózy 

v glomerulárnom filtráte v obličke. Keď koncentrácia glukózy presiahne kapacitu resorbčných 

mechanizmov v proximálnom tubule (prekročenie obličkového prahu – pribliţne pre glykémii 

10 mmol/l), dostáva sa vo zvýšenom mnoţstve do moču. Nakoľko ide o osmoticky aktívnu 

látku, zvyšuje sa aj objem vody v moči. Vzniká polyúria. Zvýšené straty vody ako aj zvýšená 

glykémia spôsobujú vzostup osmolarity séra, čo stimuluje osmoreceptory v hypotalame. Tie 

dávajú stimul smädovému centru. Vzniká polydipsia. Neskôr sa pridruţí chudnutie. 

Chudnutie vzniká  v dôsledku nedostatočného účinku inzulínu, ktorý má výrazný anabolický 

a antikatabolický efekt. Zlyháva aj transport glukózy do inzulín-dependentných tkanív, najmä 

svalov a tukového tkaniva. Výsledkom je nedostatok energie v bunkách týchto tkanív. 

Sprievodným znakom býva únava.  

Ďalšími príznakmi novomanifestovaného diabetu môţu byť pomočovanie 

(najčastejšie nočné), ktoré môţe byť mylne povaţované za príznak infekcie močových ciest 

alebo nadmerného pitia tekutín. Časté sú aj mykotické infekcie – vaginitídy u dievčat 

a balanitídy u chlapcov. Môţe sa vyskytovať aj iritabilita, zhoršenie prospechu, opakované 

koţné infekcie, neostré videnie a mnohé ďalšie nešpecifické príznaky.  

U dospelých pacientov opisovaná polyfágia sa vyskytuje zriedkavejšie a aj to len 

u starších detí a adolescentov. Malé deti reagujú skôr odmietaním stravy. Niektorí pacienti 

opisujú zvýšenú chuť na sladké jedlá, iní zas opačné pocity. 

Dĺţka trvania príznakov závisí od rýchlosti progresie ochorenia a od veku dieťaťa. 

U menších detí je anamnéza trvania príznakov zvyčajne kratšia; s rastúcim vekom sa môţe 

predlţovať aţ do 5-6 týţdňov u dospelých. Dĺţku trvania príznakov determinuje rýchlosť 

vzniku diabetickej ketoacidózy (pozri niţšie).  
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Príznaky v akútnom štádiu 

 Toto štádium diabetu zvyčajne zahŕňa klinické príznaky opísané vyššie a príznaky 

diabetickej ketoacidózy, pričom v tomto štádiu sa diagnostikuje 20-25 % pacientov 

s diabetom 1. typu.  

 Ketoacidózu (pozri podrobnejšie v časti o akútnych komplikáciách diabetu) 

charakterizuje závaţný deficit inzulínu, ktorý spúšťa proces lipolýzy a ketogenézy. Postupne 

sa hromadiace ketolátky v krv, spôsobujú acetonemický zápach z úst, vracanie (dráţdenie 

zakončení n. vagus) a bolesti brucha (dráţdením splanchnických nervov) veľmi zriedkavo aţ 

imitujúce doskovité brucho pri akútnej peritonitíde - diabetická pseudoperitonitída. Vzniká 

metabolická acidóza s kompenzačným frekventným, hlbokým dýchaním (Kussmaulove 

dýchanie) a tehlovo červenými (acidotickými) sliznicami v dutine ústnej. Vracanie pri 

pretrvávaní polyúrie a nemoţnosti zvýšeného pitia tekutín spôsobuje rýchly rozvoj 

dehydratácie, ktorá dosahuje stredný alebo závaţný stupeň. V najzávaţnejších prípadoch 

sa môţe rozvinúť hypotenzia a šok. Koţa je suchá, pacienti mávajú červené líca (flush). 

Prehlbuje sa únava, postupne sa rozvíja porucha vedomia. Prechod medzi somnolenciou, 

soporom a kómou je postupný a trvá niekoľko hodín. Výskyt kómy je u detí raritný.  

 Akútne štádium vyţaduje neodkladnú diagnostiku a liečbu pacienta. Ak by sa diabetes 

nediagnostikoval v tomto štádiu, neliečená ketoacidóza je fatálna. Na Slovensku v poslednom 

desaťročí nedošlo k úmrtiu dieťaťa v dôsledku zanedbania diagnostiky diabetu 1. typu. 

Mortalita v štádiu ketoacidózy je pribliţne 0,02 %. 

 

4.5.3.  Obdobie postiniciálnej remisie 

Po stanovení diagnózy a začatí liečby u 80 % dochádza k prechodnému zlepšeniu 

funkcie zvyšných B-buniek – obdobie postiniciálnej remisie (honeymoon phase). 

Charakterizuje ho vzostup endogénnej produkcie inzulínu v dôsledku „zregenerovania“ 

zvyšných B-buniek.  

Postiniciálna remisia je charakterizovaná poklesom potreby exogénneho inzulínu pod 

0,5 j/kg/deň pri hodnotách glykovaného hemoglobínu HbA1c pod 7 % (DCCT). Bzálne 

hodnoty C-peptidu sú v norme, t.j. signifikantne vyššie ako v čase diagnostikovania diabetu. 

Remisia je častejšia ak sa včas začne intenzívna liečba inzulínom; ketoacidóza a nízky 

vek pacienta šancu na jej rozvoj zniţuje. Obdobie remisie zvyčajne nastupuje najčastejšie po 

cca 5-8 dňoch a trvá niekoľko týţdňov aţ mesiacov. Počas tohto obdobia sú glykémie oveľa 

stabilnejšie, pri nízkych dávkach inzulínu.  
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V ojedinelých prípadoch dochádza k úplnej remisii. Glykémie sú v pásme 

normoglykémie aj pri vynechaní exogénneho inzulínu. Nakoľko sa nedokázal vplyv na 

priebeh ochorenia pichaním nízkych dávok inzulínu v predklinickej fáze, nepredpokladá sa 

protektívny účinok inzulínu ani v tejto fáze. Jediným efektom podávania inzulínu v tomto 

období je zachovanie denných zvykov liečby. 

Na obdobie remisie sa zameriava viacero intervenčných štúdií s cieľom zachovania 

endogénnej produkcie inzulínu čo najdlhšie. Doteraz publikované výsledky ale ţiadne zmeny 

v odporúčanom liečebnom postupe  nepriniesli.  

Dôleţitá je edukácia rodičov ako aj pacientov o dočasnosti trvania remisie. Napriek 

funkčnému zotaveniu sa B-buniek prebieha ich autoimunitná deštrukcia ďalej. U všetkých 

pacientov sa časom vyvinie potreba vyšších dávok inzulínu. V prípade zvýšenej spotreby 

inzulínu (napríklad počas infekcíí) sa môţe remisia skončiť pomerne rýchlo. Vtedy je 

potrebné zvýšenie dávky inzulínu.  

Poučenie o dočasnosti trvania remisie je nesmierne dôleţité pri totálnej remisii. Časť 

detí a najmä ich rodičov totiţ nadobúda pocit, ţe diabetes sa vyliečil. V ojedinelých prípadoch 

môţe nastať absurdná situácia, keď sa dieťa snaţí spraviť radosť svojim rodičom, a pri 

opätovnom objavení sa hyperglykémií si tajne aplikuje inzulín (u jednej pacientky tak vznikli 

závaţné hypoglykémie, pre ktoré ju rodičia nechávali vyšetrovať). 

 

4.5.4.  Chronická fáza ochorenia 

Kontinuálne prebiehajúca autoimunitná inzulitída vedie k postupnej deštruktcii 

všetkých B-buniek (čo vedie k vymiznutiu autoprotilátok). Klinicky sa to prejavuje 

zniţujúcou sa koncentráciou C-peptidu a zvyšovaním dávky inzulínu. Endogénna produkcia 

inzulínu zvyčajne vymizne do 3 (menej často do 5) rokov od stanovenia diagnózy diabetu. 

Zniţovanie endogénnej tvorby inzulínu spreváza aj vyššia labilita glykémií. najvýraznejšia je 

pri „brittle diabetes“. Pri vynechaní liečby inzulínom, alebo pri dlhšom poddávkovaní je 

riziko vzniku diabetickej ketoacidózy.  

V tejto fáze sa, v závislosti od kompenzácie ochorenia, začínajú prejavovať chronické 

komplikácie diabetu – najmä mikrovaskulárne. Pri nedostatočnej kompenzácii diabetu, 

neskorej diagnostike, alebo neadekvátnej liečbe dôjsť aţ k zlyhaniu funkcie niektorých 

orgánov (napr. obličiek, alebo očí).  

Na toto obdobie sa zameriava aj väčšina štúdií zameraných na obnovu endogénnej 

produkcie inzulínu transplantáciou ostrovčekov, alebo celého pankreasu (pozri niţšie). 
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4.6. DIAGNOSTIKA 

Cieľom je včasné stanovenie diagnózy s cieľom prevencie rozvoja ţivot ohrozujúcich 

situácií (najmä ketoacidózy). 

 

Stanovenie diagnózy diabetu v bezpríznakovom období 

Veľké prospektívne štúdie s deťmi s vysokým rizikom vzniku diabetu ukázali, ţe aţ 

v 75 % prípadov je moţné stanoviť diagnózu diabetu pred objavením sa akýchkoľvek 

príznakov. V tejto situácii sa diagnóza určí na základe vyšetrenia glykozúrie (pre 

jednoduchosť a neinvazívnosť testu) a nálezu hyperglykémie. V snahe predísť invazívnemu 

vyšetrovaniu pacientov sa glykémie analyzujú nalačno (pri diabete by mala byť nad 7,0 

mmol/l), alebo po jedle, či priebehu dňa (pri diabete by mala byť nad 11,1 mmol/l). 

Z hľadiska vývoja diabetu, hyperglykémia býva najskôr po jedle, aţ neskôr aj nalačno. 

V neprítomnosti príznakov pre diabetes svedčia aspoň dve hyperglykémie spĺňajúce 

kritériá diabetu v priebehu dvoch dní. Vyšetrenie glykémie na potvrdenie diagnózy diabetu 

by sa malo realizovať v laboratóriu, nie glukomerom v domácom prostredí. Výsledok 

hyperglykémie môţeme podporiť vyšetrením glykovaného hemoglobínu (HbA1c by mal byť 

pri diabete nad 6,5 % podľa DCCT). Orálny glukózovo-tolerančný test by sa mal 

indikovať len v nejasných prípadoch hyperglykémie. 

 

Stanovenie diagnózy diabetu na základe príznakov 

   Príznaky polyúrie, polydipsie a chudnutia sú nakoľko charakteristické pre diabetes, 

ţe na ich základe by mal vedieť spraviť diagnózu diabetu kaţdý lekár. V rámci vylúčenia 

u detí raritných prípadov diabetes insipidus alebo hyperkalciemie je vhodné vyšetriť moč 

testovacím prúţkom na prítomnosť glukózy. Ide o lacnú a neinvazívnu metódy, ktorej 

výsledok je dostupný ihneď (na rozdiel od glykémie, pretoţe väčšina obvodných lekárov 

posiela krv na vyšetrenie mimo ich zdravotného zariadenia a výsledok majú k dispozícii aţ 

o niekoľko hodín, alebo na ďalší deň). Vyšetrenie moču má aj výhodu stanovenia ketonúrie 

– pri zistení ketolátok, je nutné okamţité odoslanie pacienta do lôţkového zdravotníckeho 

zariadenia (optimálne zameraného aj na diagnostiku a liečbu detí s diabetom) s cieľom ďalšej 

diagnostiky a  liečby. Potvrdenie diagnózy diabetu prináša stanovenie glykémie. Nakoľko 

rozvoj diabetu 1. typu môţe byť od objavenia sa príznakov pomerne rýchly, neodporúča sa 

s vyšetrením glykémie čakať. Glykémiu preto stanovujeme čo najskôr po zistení 

príznakov a glykozúrie, bez ohľadu na čas alebo príjem potravy. Glykémia nad 11,1 mmol/l 
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z venóznej plazmy (alebo kapilárnej krvi) stanovená v laboratóriu potvrdzuje diagnózu 

diabetu. Ak nie je v ambulancii prvého kontaktu moţnosť laboratórneho vyšetrenia glykémie, 

môţe sa glykémia vyšetriť glukomerom; definitívne potvrdenie laboratóriom sa zrealizuje 

ihneď po príchode pacienta do nemocničného zariadenia. 

   Pri zistení ketonúrie alebo pri vracaní a iných príznakoch ketoacidózy je potrebné 

vyšetriť acidobázickú rovnováhu a ionogram (najmä sodík, draslík a chlór – ideálne 

z venóznej krvi). Ak sa diabetická ketoacidóza potvrdí, je potrebné doplniť ďalšie vyšetrenia 

z venóznej krvi (pozri niţšie).  

    

Potvrdenie diagnózy diabetu 1. typu 

   Diabetes mellitus 1. typu tvorí v našej populácii viac ako 90 % prípadov diabetu u detí 

a adolescentov. Pri diagnóze diabetu je preto diabetes 1. typu najpravdepodobnejší a vo 

väčšine prípadov (najmä v súvislosti s manifestáciou s príznakmi) sa odporúča v liečbe 

postupovať ako pri DM1, aţ kým sa táto diagnóza nepotvrdí alebo nevylúči. Potvrdenie 

diabetu 1. typu prichádza najskôr o niekoľko dní základe analýzy autoprotilátok. Nakoľko 

časť populácie môţe mať jednu alebo viac autoprotilátok pozitívnych aj bez diabetu, 

potvrdenie definitívne prináša aţ úplné zaniknutie endogénnej produkcie inzulínu 

(nemerateľne nízke koncentrácie C-peptidu) t.j. do troch aţ piatich rokov po manifestácii 

diabetu. Nemerateľne nízky C-peptid potvrdzuje aj diagnózu idiopatického diabetu 1. typu, 

nakoľko autoprotilátky sú negatívne.  

 

Skríning komplikácií 

   Diabetes mellitus 1. typu je chronické ochorenie, ktoré sa spája s rizikom závaţných 

komplikácií ako aj iných autoimunitných ochorení. V detskom veku ide najmä o akútne 

komplikácie, neskôr aj o chronické mikrovaskulárne komplikácie. Mikrovaskulárne 

komplikácie mávajú často asymptomatický začiatok, pričom v rozvinutom štádiu je ich liečba 

málo úspešná a finančne veľmi náročná. Preto je snaha o ich identifikáciu uţ v začiatočnom 

štádiu formou pravidelného skríningu u ľudí s DM-1. Z autoimunitných ochorení je to najmä 

celiakia a chronická autoimunitná tyroiditída. Bliţšie pozri kapitolu o komplikáciách. 
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4.7. DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA 

   Diagnóza diabetu 1. typu je u väčšiny detí a adolescentov pomerne jednoznačná, 

najmä ak začína v typickom veku s vrcholom vo veku 8 aţ 15 rokov (podla www.nczisk.sk). 

Vzhľadom na počet pacientov s týmto ochorením môţu v určitých situáciách vznikať 

diferenciálno-diagnostické ťaţkosti. 

 

Odlíšenie diabetu 1. typu od iných stavov bez hyperglykémie 

   Polyúria a polydipsia sa môţu vyskytovať v celom rade iných ochorení. Patria sem 

endokrinné príčiny ako je napríklad diabetes insipidus (centrálny aj nefrogénny), 

hyperparatyreóza, hypopituitarizmus, hypokorticizmus, Addisonova choroba, 

hypoaldosteronizmus, akromegália a mnohé ďalšie. Z nefrogénnych príčin sú to napríklad 

infekcie močových ciest, tubulopatie, intersticiálne nefritídy a iné príčiny chronickej 

obličkovej choroby. Polyúriu a polydispsiu vyvoláva aj primárna polydipsia (extenzívne 

pitie tekutín, čoho následkom vzniká polyúria), uţívanie diuretík, kofeínu, alkoholu, vysoké 

dávky niektorých vitamínov (napríklad vitamín C a riboflavín), stavy po 

supraventrikulárnych tachykardiách, chladová diuréza (zvýšená produkcia moču 

v chladnom prostredí) a mnohé ďalšie. Odlíšenie týchto stavov od diabetu je pomerne 

jednoduché, vyšetrením glykémie a glykozúrie. 

   Enuréza po dlhšom období močovej kontinencie býva často príznakom, ktorý 

znepokojí rodičov. Deti sú preto odosielané na vyšetrenie urológovi alebo nefrológovi. 

Podobne sa môţu byť deti s mykotickými vulvitídami alebo balanitídami liečené 

antimykotikami  alebo antibiotikami bez stanovenia správnej základnej diagnózy. Vyšetrenie 

moču je preto v oboch prípadoch kľúčové a stanoví diagnózu diabetu. 

   Najmä u malých detí (do 2 rokov) môţe byť stanovenie diagnózy oneskorené, 

nakoľko fáza osmotických príznakov môţe byť ťaţšie rozpoznateľná a rozvoj 

ketoacidózy je v tejto vekovej skupine veľmi rýchly. Diagnózu môţe komplikovať aj 

súčasne prebiehajúca infekcia alebo febrilný stav. Preto u malých detí ak majú príznaky 

únavy a majú stredný alebo závaţnejší stupeň dehydratácie je nutné stanoviť hodnotu 

glykémie. 

   Hypervetilácia počas ketoacidózy (Kussmaulovo dýchanie) môţe imitovať 

pneumóniu alebo bronchiálnu astmu. Neprítomnosť kašľa a normálny aukultačný nález 

často stačia na určenie správnej diagnózy. Časť pacientov ale môţe mať v čase manifestácie 
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diabetu a ketoacidózy zároveň aj infekciu dýchacích ciest. Dýchanie pri závaţných zápaloch 

pľúc je skôr tachydyspnoické – rozhodne nebýva tak hlboké ako pri ketoacidóze.  

   Vracanie pri ketoacidóze môţe myť mylne povaţované za príznak gastritídy alebo 

gastroenteritídy. 

   Bolesti brucha pri ketoacidóze môţu byť raritne natoľko intenzívne (sprevádzané 

doskovitým bruchom), ţe imitujú akútnu peritonitídu -. Stav sa nazýva diabetická 

pseudoperitonitída. Nezriedka sa stáva, ţe je takých pacient prijatý na chirurgické oddelenie 

s cieľom laparotómie. Súčasťou štandardných predoperaných protokolov sú vyšetrenia 

glykémie a moču – ktoré stanovia diagnózu diabetu. Na Slovensku sa rutiine stanovujú aj 

parametre acidobázickej rovnováhy. 

 

Odlíšenie iných typov diabetu a hyperglykémií 

   Ak sa diabetes 1. typu manifestuje v prvých šiestich mesiacoch ţivota (raritné 

prípady) je potrebné odlíšiť monogénové formy neonatálneho diabetu. Rovnako ako 

diabetes 1. typu sa môţu manifestovať osmotickými príznakmi (v tomto veku ťaţko 

zistiteľnými) a ketoacidózou. Hodnoty C-peptidu sú nemerateľne nízke. Diagnózu 

neonatálneho diabetu potvrdzuje DNA analýza s nálezom mutácie v analyzovanom géne. 

V publikovanom prípade manifestácie diabetu 1. typu v tomto období bola príčinou 

prenatálne prebiehajúca enterovírusová infekcia. Titre autoprotilátok v čase manifestácie 

diabetu boli vysoké.  

   Ak sa diabetes 1. typu manifestuje v priebehu detstva, je potrebné odlíšiť rôzne formy 

monogénového diabetu (pôvodne MODY), ktorá charakterizuje merateľný C-peptid 

a negatívne autoprotilátky. Pacienti s GCK-MODY majú od narodenia bezpríznakovú 

hyperglykémiu nalačno, bez tendencie sa zhoršovať a jeden z rodičov má podobné výsledky. 

Ak je pri DM-1 hyperglykémia nalačno, po jedle býva hyperglykémie často ešte výraznejšia. 

V nejasných prípadoch longitudinálne sledovanie jasne určí progresiu DM1. Pri HNF1A-

MODY a HNF4A-MODY je podobný vek manifestácie (najčastejšie vo veku 10 aţ 20 

rokov) ako pri DM1, majú ale miernejší začiatok, ketoacidóza sa v čase stanovenia 

diagnózy vôbec nevyskytuje. Pacienti v prípade liečby inzulínom potrebujú len nízke dávke 

dávky (zvyčajne do 0,3 j/kg/deň) a C-peptid majú merateľný aj po piatich rokoch trvania 

diabetu. U väčšiny pacientov má jeden z rodičov diabetes (na liečbe inzulínom alebo 

perorálnymi antidiabetikami). Pri HNF1B-MODY začína diabetes aţ v adolescencii 

a dospelosti, počas detstva sú zistiteľné abnormality obličiek (cysty). Ochorenie sa lieči  
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niţšími dávkami inzulínu. Podobne ako pri iných typoch monogénového diabetu, diagnózu 

potvrdí DNA analýza cieľového génu. Ostatné podtypy monogénového diabetu sú zriedkavé. 

   Pri manifestácii DM-1 u starších detí a najmä v adolescencii je nutné odlíšiť diabetes 

2. typu. Jeho výskyt v našej populácii je ale veľmi nízky. K odlíšeniu od DM1 môţe prispieť 

obezita, artériová hypertenzia, acanthosis nigricans (čierny pigment v koţných zhyboch – 

najmä na šiji), rizikové etnikum, negatívne autoprotilátky a normálne alebo zvýšené 

koncentrácie C-peptidu a rodinná anamnéza diabetu 2. typu so skorým začiatkom najmä 

u rodičov. Sedemdesiat päť percent adolescentov s DM2 má príbuzného s rovnakým typom 

diabetu v porovnaní len s 5 % pri DM1. Osmotické príznaky sa u detí a adolescentov 

s DM2 na Slovensku vyskytujú len výnimočne, nebýva chudnutie ani ketoacidóza. Naopak 

v zahraničí, najmä v USA, je pomerne vysoké percento novomanifestovaných prípadov 

s DM2 a ketoacidózou – aţ 1/3. Diagnostické ťaţkosti prináša vysoká prevalencia obezity 

u detí a adolescentov, pretoţe 10-25 % pacientov s novomanifestovaným DM1 je obéznych 

(údaj IDF-ISPAD 2011). Navyše u časti detí s diabetom 1. typu sa časom môţu rozvinúť 

príznaky metabolického syndrómu, inzulínovej rezistencie a diabetu 2. typu. 

   Stresové hyperglykémie sprevádzajú najmä rôzne infekcie a traumy. Môţu 

dosahovať aj hodnoty nad 15 mmol/l. Nebývajú sprevádzané osmotickými príznakmi 

a v priebehu niekoľkých hodín sa upravia. Podobná situácia býva pri gastroenteritídach, 

keď sa počas hypoglykémie podá veľký bolus glukózy. Následná hyperglykémia (aj 

v dôsledku aktivácie kontraregulačných hormónov) sa rýchlo spontánne upraví. Optimálne je 

u takýchto pacientov realizovať kontrolné vyšetrenie glykémie (optimálne aj oGTT) 

s odstupom 2-3 týţdňov po preliečení infekcie.  Autoprotilátky bývajú negatívne, C-peptid 

a HbA1c v norme.  

  

 

4.8. LIEČBA 

 Liečba diabetes mellitus 1. typu je pomerne široký pojeme. Nakoľko sme sa venovali 

moţnostiam  kauzálnej liečby diabetu 1. typu v predchádzajúcich kapitolách, v tejto kapitole 

sa budeme venovať chronickej liečbe, ktorej cieľom je dostať ochorenie pod kontrolu 

a zabezpečiť takú metabolickú kompenzáciu, ktorá by minimalizovala rizika chronických 

komplikácií. Liečbe akútnych komplikácií, ako je diabetická ketoacidóza, alebo 

hypoglykémie  sa venuje samostatná kapitola. 
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Chronická liečba diabetu 1. typu pozostáva z exogénnej aplikácie inzulínu, diéty 

a pohybu. Základom liečby je dôsledná edukácia pacienta a jeho rodičov s cieľom 

zvládnutia úprav liečebného reţimu pacientom na základe výsledkov domáceho merania 

glykémie a glykozúrie (self-monitoring a self-manaţment). Manaţment pacienta detským 

endokrinológom alebo diabetológom spočíva v pravidelných kontrolách glykemickej 

kompenzácie ochorenia (monitoruje sa hodnota glykovaného hemoglobínu HbA1c), 

parametrov lipidového metabolizmu a prevencie chronických komplikácií. Jednou 

z najdôleţitejších častí edukácie pacienta je znalosť zloţenia stravy a schopnosť určiť obsah 

sacharidov.. Nevyhnutnosť tejto zloţky podčiarkuje aj odporúčanie opakovej edukácie 

špecializovanou diétnou sestrou. Nakoľko ide o chronické ochorenie zasahujúce do 

kaţdodenného reţimu pacienta, má výrazný vplyv aj na psychiku. Do tímu ošetrujúceho 

personálu preto jednoznačne patrí aj skúsený psychológ.  

 

4.8.1.  Ciele chronickej liečby 

   Cieľom liečby diabetu je zabezpečiť vyrovnané glykémie bez vzostupov do pásma 

hyperglykémie ako aj poklesov do pásma hypoglykémie. Cieľom je zabezpečenie 

kompenzácie diabetu, ktorá minimalizuje riziko vzniku akútnych a chronických komplikácií 

DM, aby mohol pacient optimálne rásť, vyvíjať sa a ţiť plnohodnotný ţivot štandardnej dĺţky 

a kvality. Ciele kompenzácie diabetu sú uvedené v Tabuľke 3.  

 

   Na dosiahnutie uvedených cieľov je nutné dodrţiavať všetky súčasti liečby diabetu – 

striktné dodrţiavanie len jednej z nich nestačí. Pravidelná aplikácia inzulínu bez úpravy dávok 

podľa domáceho selfmonitoringu, diéty a pohyboveho reţimu nie je dostatočná. 
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Tabuľka 3. Úrovne kompenzácie diabetu (modifikové podľa ISPAD/IDF 2011). 

Úroveň kompenzácie 

Ideálna (dieťa bez 

diabetu) Optimálna Suboptimálna Riziková 

Klinická úroveň         

Hyperglykémie neprítomné bezpríznakové 

polyúria a 

polydipsia 

rozmazané videnie, 

neprospievanie, 

oneskorená puberta, 

koţné alebo 

generalizované infekcie, 

známky vaskulárnych 

komplikácií 

Hypoglykémie neprítomné 

ojedinele 

mierne 

hypoglykémie 

aj závaţné 

hypoglykémie 

s bezvedomím   

Biochemická úroveň         

Glykémia nalačno a 

pred jedlami (mmol/l) 3,6-5,6 5-8 nad 8 nad 9 

Glykémia po jedle 

(mmol/l) 4,5-7,0 5-10 10-14 nad 14 

Glykémia pred spaním 

(mmol/l) 4,0-5,6 6,7-10 

do 6,7 alebo 

nad 11 do 4,4 alebo nad 11 

Nočná glykémia 3,6-5,6 4,5-9 

do 4,2 alebo 

nad 9 do 4,0 alebo nad 11 

HbA1c -DCCT (%) 

/IFCC(mmol/mol) do 6,05 (do 43) do 7,5 (do 58) 7,5-9 (58-75) nad 9 (nad 75) 

 

   

4.8.2. Inzulín 

Inzulín je základom liečby diabetu 1. typu, nakoľko endogénna produkcia pacientom 

nestačí. Aplikácia exogénneho inzulínu sa riadi niekoľkými zásadami, vyplývajúcimi 

z fyziológie kinetiky a účinku inzulínu (pozri úvod o fyziológii sekrécie a účinku inzulínu).  

Z fyziológie vyplýva, ţe určitá koncentrácia inzulínu musí byť aj medzi jedlami, 

pričom počas a po príjme sacharidovej stravy sa musí adekvátne zvýšiť. Nakoľko ţiadna 

forma dostupného inzulínu nevie pri jednej aplikácii napodobniť uvedený fyziologický stav, 

je potrebné aplikovať inzulín viackrát denne.  

 

Druhy inzulínu 

 Jednotlivé druhy inzulínov sa od seba líšia len farmakokinetickými vlastnosťami – 

rýchlosťou uvoľňovania aktívneho inzulínu, t.j. dĺţkou účinku; farmakodynamické vlastnosti 

(t.j. schopnosť väzby na inzulínový receptor) majú rovnaké.  
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 Cesta podania inzulínu je výlučne parenterálna. Aj keď boli snahy o vyvinutie 

inhalačného inzulínu, v súčasnosti sú k dispozícii len prípravky na intravenózne alebo 

subkutánne podávanie. 

 Zvieracie inzulíny sa na Slovensku uţ nepouţívajú a sú dostupné len humánne 

inzulíny (identické s telu vlastným inzulínom) a inzulínové analógy (majú zmenenú alebo 

pridanú jednu alebo viac aminokyselín) v jednotnej koncentrácii 100 medzinárodných 

jednotiek v 1 ml roztoku. Inzulíny sa vyrábajú vpravením inzulínového génu do DNA 

baktérie (E. coli), alebo kvasinky (sacharomycety), ktoré inzulín produkujú. Následne sa 

inzulín prečistí. 

 Prandiálne inzulíny sa poţívajú na pokrytie sacharidov prijatých v potrave. Majú 

kratší účinok a pokrývajú 1-2 jedlá. Krátko pôsobiace humánne inzulíny (nazývané aj 

„regular“ – patrí medzi ne napríklad Actrapid HM, Humulin R a mnohé ďalšie) po 

subkutánnom podaní začnú pôsobiť za pribliţne 30 minút, najsilnejší efekt je za cca 2 hodiny 

a účinok trvá spolu 5-8 hodín. Účinkom pokrývajú zvyčajne 1 hlavné a 1 malé jedlo 

s odstupom pribliţne 2 hodiny (napríklad raňajky a desiatu, alebo obed a olovrant). 

Vzhľadom na nástup účinku, by sa tento druh inzulínu mal pri optimálnej glykémii aplikovať 

20 minút pred jedlom (pri vyššej glykémie sa môţe odstup aplikácie inzulínu od jedla 

predĺţiť). Pri intravenóznom podávaní (pri ketoacidóze alebo počas operácie) začnú pôsobiť 

do 15 minút od aplikácie s maximom účinku medzi 15-30 minútami a celkovou dĺţkou 

pôsobenia 30-60 minút. Ultrakrátko pôsobiace inzulínové analógy (inzulín lispro – 

Humalog, inzulín aspart – NovoRapid, inzulín glulizín – Apidra) majú rýchlejší nástup 

účinku, uţ za 10 minút, maximum účinku je za 1 hodinu po aplikácii a dĺţku trvania účinku 3-

5 hodín. Pokrývajú svojim účinkom len jedno jedlo. 

 Bazálne inzulíny sa pouţívajú na pokrytie bazálnej potreby inzulínu. Stredne dlho 

pôsobiace humánne inzulíny (nazývané aj NPH /Neutral Protamin Hagedorn/ – patrí sem 

Insulatard HM, Humulin N a ďalšie) začnú pôsobiť za 1,5 hodiny, najsilnejší efekt je po 4 aţ 

10 hodinách a účinok trvá spolu 12-16 hodín. Bazálne inzulínové analógy majú v porovnaní 

s klasickými NPH inzulínmi bezvrcholový, dlhší účinok (16-24 hodín), menšiu medzidňovú 

variabilitu a niţšie riziko hypoglykémií. Patrí medzi ne napríklad inzulín detemir (Levemir) 

a inzulín glargín (Lantus).  

 Na rozdiel od dospelých ľudí s DM-1 sa u detí mixované inzulíny (zmes krátko a dlho 

pôsobiaceho inzulínu, alebo krátko pôsobiaci inzulín s dvojfázovým vylučovaním) takmer 

nepouţívajú. 
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Dĺţka pôsobenia inzulínu je dávkovo závislá – čím vyššia jednorazová dávka – tým 

dlhší účinok. Zároveň rovnaká dávka rozdelená na dve časti aplikovaná na dve miesta má 

silnejší a kratší účinok ako pri aplikácii spolu. Súvisí to s lepším a rýchlejším vstrebávaním 

z dvoch aplikačných miest. Preto 1 + 1 jednotka inzulínu majú efekt ako 3 jednotky 

aplikované spolu.  

 

Technika aplikácie inzulínu 

 Inzulín je moţné aplikovať rôznymi spôsobmi. Prvým z nich je aplikácia inzulínu 

vnútroţilovo. Táto moţnosť sa vyuţíva najmä pri liečbe diabetickej ketoacidózy. Druhou 

moţnosťou je aplikácia inzulínu subkutánne, čo sa vyuţíva pri chronickej liečbe diabetu.

 Odporúčanými miestami aplikácie inzulínu sú brucho (laterálne od pupku), 

vonkajšia strana ramien, gluteálna oblasť a vonkajšia časť stehna (Obrázok 3). Jednotlivé 

miesta sa líšia rýchlosťou nástupu účinku a dĺţkou trvania – najrýchlejšie nastupuje 

a najkratšie trvá účinok po aplikácii do brucha, potom ramien, zadku a najpomalšie nastupuje 

a najdlhšie trvá pri aplikácii do stehna. Niektoré centrá odporúčajú aplikovať prandiálne 

inzulíny do brucha alebo ramena a bazálne do stehna, alebo inzulín v rovnakú dennú dobu 

aplikovať do rovnakého miesta (napríklad ráno do brucha...). V rámci jednotlivých miest 

body aplikácie striedame – najlepšie cca 2 cm od seba a meníme aj strany (ľavú a pravú). 

Cieľom je predísť vzniku lipohypertrofií (pozri komplikácie liečby).  

 

Obrázok 3. Miesta subkutánnej aplikácie inzulínu. Modifikované podľa 

http://childabusemd.com/appendices/appendix-C.shtml. 

 

 Spôsoby aplikácie inzulínu. Poznáme viaceré aplikačné spôsoby. Najstarším z nich je 

aplikácia pomocou inzulínovej striekačky. Tento spôsob sa v súčasnosti vyuţíva najmä 

u malých detí, kde je potrebné aplikovať veľmi nízke dávky inzulínu  (aj menej ako jednu 

http://childabusemd.com/appendices/appendix-C.shtml


 43 

jednotku). Výhodou je aj u detí, kde sa podávajú naraz 2 rôzne druhy inzulínu (v striekačke sa 

zmiešajú a aplikujú sa v jednom vpichu). U starších detí, adolescentov a dospelých sa tento 

spôsob vyuţíva v súčasnosti uţ len zriedkavo. V týchto vekových skupinách sa častejšie 

pouţíva aplikácia pomocou inzulínových pier.  Ide o  aplikačné zariadenia, ktoré obsahujú 

vymeniteľné náplne. V takejto náplni sa nachádza 300 jednotiek inzulínu. Ďalšou výhodou 

inzulínových pier je aj kratšia a tenšia ihla. Technika aplikácie je podobná ako pri 

inzulínových striekačkách, rozdiel je len v tom, ţe po pichnutí je potrebné počkať pribliţne 20 

sekúnd, kým sa inzulín cez tenšiu ihlu dostane do podkoţia. Najnovším spôsobom aplikácie 

inzulínu do podkoţia je aplikácia pomocou inzulínovej pumpy. Inzulínová pumpa je 

elektronické zariadenie, ktoré pomocou mechanického piestu vytlačí inzulín zo zásobníka cez 

plastovú hadičku do kanyly, ktorá sa nachádza v podkoţí. Liečba pomocou inzulínovej 

pumpy má viaceré výhody. Nie je potrebná podkoţná injekcia inzulínu niekoľkokrát denne - 

kanyla  pumpy sa mení jedenkrát za 3 dni. Inzulínová pumpa umoţňuje aj nastavenia rôznej 

bazálnej dávky na kaţdú hodinu, čím, na rozdiel od aplikácie inzulínu striekačkami alebo 

perami, sa stav blíţi fyziologickej sekrécii.   

 

Typy inzulínových reţimov 

  V diabetologickej terminológii sa môţeme stretnúť s dvoma základnými typmi 

inzulínových reţimov. Ide o konvenčný inzulínový reţim a intenzifikovaný inzulínový reţim. 

Konvenčný inzulínový reţim charakterizuje aplikácia inzulínu menej ako 3 x denne 

s adekvátnym počtom kontrol glykémie. Intenzifikovaný inzulínový reţim je 

charakterizovaný zvyčajne aplikáciou inzulínu štyri a viac-krát denne a intenzívnym 

monitorovaním glykémie, ako aj odpadu cukru a acetónu v moči.  U detí sa vyuţíva  takmer 

výlučne intenzifikovanej inzulínový  reţim, aj keď v niektorých prípadoch sa môţe inzulín 

aplikovať aj menej ako 4 x denne. Najčastejšími systémami aplikácie inzulínu v rámci 

intenzifikovaného reţimu sú bazál-bolus a aplikácia inzulínu systémom kontinuálnej 

subkutánnej inzulínovej infúzie. 

Reţim aplikácie inzulínu bazál-bolus.  Ide o najčastejšie pouţívaný systém aplikácie 

inzulínu u detí s diabetom 1. typu na Slovensku, pričom vyuţíva na aplikáciu inzulínu 

inzulínové pero. Systém charakterizuje kombinácia stredne dlho, alebo dlho pôsobiaceho 

inzulínu, či inzulínového analógu (zabezpečuje  bazálnu  potrebu inzulínu) s rýchlo 

pôsobiacim inzulínom alebo inzulínovým analógom.  Bazálny inzulín sa aplikuje zvyčajne 

jedenkrát denne, vo väčšine prípadov pred spaním. Krátko pôsobiaci inzulín sa aplikuje pred 

hlavnými jedlami, tj. 3-krát denne. U detí pred pubertou sa pouţíva krátko pôsobiaci inzulín 
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regular, ktorý umoţňuje konzumáciu hlavného jedla po aplikácii a malého jedla s odstup 2 

hodín po aplikácií inzulínu. V takomto prípade pacient jedáva 6-krátdenne, pri aplikácii 

inzulínu regular 3-krát denne. Ú časti adolescentov, ktorým nevyhovuje konzumácia stravy 6-

krát denne, sa namiesto inzulínu regular pouţíva krátko pôsobiaci inzulínový analog. 

V takomto prípade pacient jedáva toľkokrát, koľkokrát si aplikuje inzulín. Alternatívami 

systému bazál bolus môţe byť aplikácia bazálneho inzulínu 2-krát denne, tj. ráno  a pred 

spaním, presun aplikácie bazálneho inzulín na ráno, alebo pridanie štvrtej dávky krátko 

pôsobiaceho inzulínu pred olovrant. Pri reţime bazál-bolus tvorí bazálny inzulín zvyčajne 30 

% dennej dávky inzulínu, zvyšok sú bolusy. 

Menej časté modifikácie systému bazál-bolus. Vyuţívajú sa u malých detí alebo 

v špecifických situáciách, ako je napríklad čiastočná postiniciálna remisia. U veľmi malých 

detí (najmä do 2 rokov) sa niekedy vyuţíva aplikácia bazálneho (NPH) inzulínu spolu 

s inzulínom regular 3-krát denne.  U detí v čiastočnej postiniciálnej remisii je niekedy potreba 

iba malého mnoţstva exogénneho inzulínu, preto sa pouţívajú rôzne modifikácie systému 

bazál-bolus. 

Aplikácia inzulínu systémom kontinuálnej subkutánnej inzulínovej infúzie 

(inzulínovou pumpou). V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov  dvadsiateho 

storočia sa začali vyvíjať spôsoby aplikácie inzulínov, ktoré by oslobodili pacienta od nutnosti 

aplikovať si inzulín injekčným spôsobom niekoľkokrát denne. Výsledkom tohto snaţenia bolo 

vyvinutie inzulínovej pumpy, ktorá aplikuje inzulín subkutánne pomocou teplónovej kanyly, 

ktorá sa zavádza do podkoţia jedenkrát za 3 dni. Aplikácii inzulínu pomocou inzulínovej 

pumpy vyuţíva určité výhody reţimu bazál-bolus. Na rozdiel od tohto reţimu, pumpa 

pokrýva bazálnu aj prandiálnu potrebu organizmu jedným inzulínom. Najčastejšie ide 

o inzulínový analóg, ktorého hlavnou výhodou je rýchlosť začiatku účinku a celková kratšia 

doba trvania účinku, z čoho vyplýva väčšia flexibilita pri dávkovaní. Inzulínová pumpa 

umoţňuje naprogramovanie na kaţdú hodinu inej dávky inzulínu. Inzulínová pumpa túto 

dávku rozdelí do malých dávok, ktoré aplikuje kaţdých 5 minút. Prandiálna potreba inzulínu 

sa zabezpečuje bolusom inzulínu, ktorý si pacient sám aplikuje pred jedlom. Aplikácia takého 

bolusu spočíva v zadaní dávky inzulínu inzulínovej pumpe, ktorá túto dávku aplikuje 

rovnakým spôsobom pri bazálnej dávke cez kanylu v podkoţí.  Pri aplikácii inzulínu pumpou 

tvorí bazálny inzulín zvyčajne aţ 50 % dennej dávky inzulínu. Reţim pomocou inzulínovej 

pumpy umoţňuje pacientom najväčší flexibilitu.  

V súčasnosti pretrváva snaha integrovať systém aplikácie inzulínu pomocou 

inzulínovej pumpy, ktorá umoţňuje aj komunikáciu s glukomerom a v niektorých prípadoch 
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aj výpočet bolusovej dávky inzulínu na základe aktuálnej glykémie, mnoţstva sacharidov, 

ktoré pacient plánuje skonzumovať a určitých vloţených koeficientov (faktor citlivosti na 

inzulín a inzulínovo-sacharidový pomer). Medzi ďalšie inovácie patrí aj schopnosť zastavenia 

sa pumpy počas hypoglykémie, ako aj varovné signály vysielané pumpou pri rýchlej zmenej 

glykémie.  

Niektoré inzulínov pumpy umoţňujú aj komunikáciu so systémom kontinuálneho 

merania glukózy v interstíciu (systém CGM) , pričom takto namerané hodnoty sa kontinuálne 

prenášajú do inzulínovej pumpy. Uvedenému princípu sa hovorí polouzatvorený systém 

aplikácie inzulínu. V súčasnosti viaceré spoločnosti pracujú na vytvorení uzavretého systému 

aplikácie inzulínu, ktorý by bol nezávislý od pacienta. 

Vzhľadom na flexibilitu a technické výhody aplikácie inzulínu inzulínovou  pumpou, 

sa u väčšiny pacientov zlepší celková kompenzácia diabetu, poklesne hodnota glykovaného 

hemoglobínu,  a najmä sa stabilizujú  glykemické výkyvy.  Naopak riziková aplikácia 

inzulínu pomocou inzulínovej pumpy, môţe byť u detí so zlou spoluprácou a pri veľmi zlej 

metabolickej kompenzácii ochorenia.  Počas liečby môţe dôjsť k zalomeniu teflónovej kanyly 

v podkoţí, čo je sprevádzané vzostupom glykémie, pretoţe sa inzulín do tela nedostáva. V 

prípade zlej metabolickej kompenzácie, pacient nemusí takýto vzostup glykémie zaevidovať, 

čo môţe spôsobiť rozvoj diabetickej ketoacidózy. Vo väčšine krajín Európy je liečba 

inzulínovou pumpou indikovaná pre všetky detí s DM-1, ktoré sú schopné samé, alebo 

s pomocou rodičov, obsluhu  pumpy zvládnuť. Na Slovensku je liečba inzulínovou pumpou 

u detí s DM-1 indikovaná najmä v prípade nedostatočnej kompenzácie  ochorenia pri liečbe 

inzulínovými perami, závaţné, alebo nočné hypoglykémie, syndróm neuvedomovania si 

hypoglykémie a silný fenomén brieţdenia.  

 

Denná dávka inzulínu 

  Denná potreba inzulínu u detí s DM-1 je zvyčajne vyššia ako u dospelých s DM-1. 

Kým u dospelého pacienta s DM-1 sa denná dávka pohybuje okolo 0,6 j/kg/deň, u detí je 

v priemere 0,8-1,0 j/kg/deň, pričom potreba inzulínu závisí aj od štádia ochorenia. Počas 

prvých dní od diagnostikovania diabetu 1. typu, je potrebná dávka inzulínu pribliţne 1,0 

j/kg/deň. Zvyčajne po 1-3 týţdňoch sa rozvíja postiniciálna remisia, kedy dávka inzulínu by 

mala byť pod 0,5 j/kg/deň. V ojedinelých prípadoch dochádza k totálnej remisii, kedy sa 

liečba inzulínom prerušuje úplne na určité obdobie (zvyčajne kratšie ako 2 roky). Po ukončení 

remisie sa potreba inzulínu opäť zvyšuje. Do 5 rokov od manifestácie môţu mať pacienti 

určitú produkciu inzulínu, ktorá ovplyvňuje celkovú dennú dávku. Po tomto období je pacient 
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odkázaný len na exogénny inzulín, pričom denná dávky sa pohybuje okolo 0,6-1,0 j/kg/deň.  

Počas obdobia puberty sa môţe dávka inzulínu prechodne ešte zvýšiť (ojedinele aţ do 2 

j/kg/deň), čo súvisí s vyššími koncentráciami kontraregulačných hormónov, vyššou dávkou 

stravy ako aj horšou spoluprácou s pacientom v tomto období. Celkovo je snaha zabezpečiť 

optimálnu kompenzáciu ochorenia na čo najniţších dávkach inzulínu, pretoţe aj zvýšená 

inzulinémia je riziková - ide najmä zvýšený výskyt hypoglykémií, zmeny hmotnosti, ako aj 

rýchlejší rozvoj aterosklerózy. 

 

Úprava dávok inzulínu 

Základné nastavenie inzulínovej dennej dávky spraví lekár. Je snaha prispôsobiť 

inzulínový reţim potrebám pacienta nie opačne. Nakoľko je však vysoká medzidňová  

variabilita inzulínovej dávky (vzhľadom na stravu a pohybovú aktivitu)  mal by si dávku 

inzulínu upravovať aj pacient, prípadne jeho rodičia. Dávka inzulínu sa upravuje na základe 

výsledkov meraných glykémii predchádzajúcich dní, aktuálnej glykémie, stravy a následnej 

pohybovej aktivity. Dávka inzulínu by sa mala meniť podľa štandardne dohodnutých 

princípov s ošetrujúcim lekárom. Bazálna dávka inzulínu (alebo NPH inzulín) sa upravuje ak 

sú glykémie nevyhovujúce najmä počas noci a ráno, menej často pred jedlami počas dňa. 

Bolusy inzulínu viac reagujú na zmenu reţimu u pacienta a mali by sa upravovať v závislosti 

od mnoţstva konzumovaných sacharidov a pohybovej aktivity.  

Kaţdodenná úprava dávky inzulínu. Nakoľko reţim dieťaťa s DM-1 je len ojedinele 

rovnaký kaţdý deň, aj dávka inzulínu sa mení. Ovplyvňuje ju najmä strava a pohybová 

aktivita. 

Úprava dávky inzulínu v závislosti od stravy. Výška bolusu inzulínu podaného pred 

jedlom závisí od obsahu sacharidov s strave, úvodnej glykémie a čiastočne od plánovanej 

následnej aktivity. Pri systéme bazál-bolus si pacient (alebo jeho rodičia) upravuje dávku 

bolusu podľa predchádzajúcich dní, pričom ak v predcháduajúcich dňoch glykémia po jedle 

v danú dobu neprimerane stúpala, dávka sa zvýši, ak príliš klesala, naopak sa dávka zníţi. 

Bolus sa zvyšuje aj keď plánuje pacient zjesť viac sacharidov, alebo ak úvodná glykémia je 

vyššia od optimálna (pozri stať o kompenzácii diabetu). Tento postup vyţaduje určitú 

skúsenosť zo strany pacienta a jeho rodičov. V súčasnosti sú k dispozícii aj bolusové 

kalkulačky, ktoré sú zabudované v niektorých inzulínových pumpách. Pri pouţití takéhoto 

výpočtu musíme vedieť dve veci. Prvou z nich je pomer inzulínu k sacharidom, ktorý nám 

hovorí o tom koľko jednotiek inzulínu potrebujeme na pokrytie jednej sacharidovej jednotky 

(pribliţne 10 g sacharidov), aby sa glykémia udrţala v cieľovom rozmedzí. Tento pomer 
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závisí od inzulínovej rezistencie, ktorá sa mení v priebehu dňa. Najvyššia je ráno, kedy je 

najvyššia koncentrácia kontraregulačných  hormónov,  klesá na obed, mierne stúpne večer 

a najniţšia je v noci.  Na základe tohto pomeru môţeme odhadnúť dávku inzulínu vzhľadom 

na plánované jedlá v jednotlivých častiach dňa. Priemerné mnoţstvo inzulínu potrebného na 

pokrytie 10 g sacharidov (jednej sacharidovej jednotky)  je najčastejšie v rozmedzí 1 aţ 2 

jednotky.  Druhou vecou, ktorú by sme mali vedieť, je aký pokles glykémie nám zabezpečí  

jedna  jednotka inzulínu bez ohľadu na stravu, tzv. faktor senzitivity inzulínu. Zvyčajne 1 

jednotka inzulínu spôsobí pokles glykémie o 2-3 mmol/l u starších detí, kým u mladších je 

tento pokles väčší (závisí to od celkovej dennej dávky inzulínu). Túto znalosť vyuţijeme pri 

tzv. korekčnom boluse, ktorý sa pouţíva keď nameraná glykémia pred jedlom nie je 

optimálna. Od nameranej glykémie odpočítame cieľovú (napríklad 5,6 mmol/l) a vydelíme 

hodnotou inzulínovej senzitivity. Napríklad: (11,6 mmol/l – 5,6 mmol/l) / 3 mmol/l = 2. 

Hodnota znamená počet jednotiek inzulínu, ktoré je potrebné aplikovať aby glykémia z 11,6 

mmol/l klesla na 5,6 mmol/l. Výpočet ale nezohľadňuje konzumované sacharidy. Preto 

k hodnote musíme pripočítať dávku inzulínu na pokrytie sacharidov v strave – napríklad pri 

plánovaní konzumácie 60 g sacharidov a inzulínovo – sacharidovom pomere 2, sú to 3 

jednotky. Spolu inzulínový bolus by mal v tomto prípade obsahovať 5 jednotiek inzulínu. 

Korekčnom bolusy sa pouţíva najčastejšie spolu s bolusom na pokrytie sacharidov v strave, aj 

keď niektoré centra odporúčajú ich pouţiť aj  v období medzi konzumáciou jedál pri veľkom 

vzostupe glykémie.  

Prispôsobenie dávky inzulínu počas pohybovej aktivity. Zvýšená spotreba energie 

počas cvičenia ovplyvňuje glykémie. Tento fakt je dôleţité rešpektovať aj pri liečbe diabetu. 

Vplyv cvičenia na glykémie môţe byť rôzny. Veľmi mierna intenzita cvičenia môţe 

glykémiu zvyšovať, stredná intenzita glykémiu zniţuje a vysoká intenzita spojená so stresom 

glykémie výrazne zvyšuje. Na túto skutočnosť musí pacient reagovať uţ pred začatím 

cvičenia. Pri strednej intenzite sa pred cvičením podávajú rýchlo pôsobiace sacharidy, 

zniţuje sa dávka inzulínu, alebo sa oba postupy kombinujú.  

Fyziologické odchýlky dlhodobo ovplyvňujúce dávku inzulínu. Medzi základné 

problémy nastavenia na inzulínovej dávky môţu patriť jemné fyziologické odchýlky 

vylučovania a účinku inzulínu u jednotlivých detí. Patrí sem napr. fenomén brieţdenia 

fenomén stmievanie. Fenoménom brieţdenia (dawn fenomén) nazývame zvýšenie 

inzulínovej rezistencie a následne aj potreby inzulínu a v dôsledku zvýšeného vylučovania 

hormónov pôsobiacich proti inzulínu v skorých ranných hodinách. Ide najmä o efekt 

kortikoidov a rastového hormónu. Tento fenomén nie je u všetkých pacientov rovnako 
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intenzívny. Deti so silným fenoménom brieţdenia potrebujú zvýšenie dávky inzulínu 

v skorých ranných hodinách. Pouţitím klasického reţimu bazál-bolus to vieme dosiahnuť len 

veľmi ťaţko. Ideálne je preto pouţitie aplikácie inzulínu inzulínovou pumpou, ktorá 

umoţňuje zvýšenie dávky inzulínu v ranných hodinách, bez ovplyvnenia dávkovania v iných 

časoch. Ďalším fenoménom je fenomén stmievania sa (dark fenomén), ktorý sa vyskytuje 

vo večerných hodinách, a taktieţ zvyšuje potrebuje inzulínu. U detí so silným fenoménom 

stmievania sa je riešením pridanie olovrantovej dávky inzulínu.  

Somogyiho fenomén tieţ charakterizuje vzostup glykémie. Ide o zvýšenie glykémie  

po predchádzajúcej hypoglykémii v dôsledku vylúčenia hormónov pôsobiacich proti 

inzulínu. Intenzita tohto fenoménu závisí od jednotlivca. Dávku inzulínu je potrebné 

nasledujúci deň v časte hypoglykémie zníţiť. 

Prispôsobenie dávky inzulínu počas infekcie alebo choroby. Akútne ochorenie 

môţe mať výrazný vplyv na glykemickú kompenzáciu u detí s DM-1. Vplyv má jednak 

zníţený príjem strany počas infekcie a naopak aj zvýšená inzulínová rezistencia v dôsledku 

zvýšeného vylučovania hormónov pôsobiacich proti inzulínu. V dôsledku zníţeného 

kalorického príjmu a zvýšenej inzulínovej rezistencie je zvýšené riziko aj diabetickej 

ketoacidózy. Preto je potrebné prispôsobiť potrebám organizmu aj dávkovanie inzulínu. Pri 

dobrom kalorickom príjme dávku inzulínu zvyčajne zvyšujeme, pri nízkom príjme 

sacharidov sa snaţíme podávať energiu a aspoň vo forme tekutín a aplikovať zníţené dávky 

inzulínu, ktoré ale zabránia ketogenéze a vzniku ketoacidózy. Pokiaľ nevieme zabezpečiť 

určitý prísun energie a inzulínu napríklad pri vracaní, je potrebné pacienta odoslať do 

nemocnice na infúznu liečbu.  

Úprava dávok inzulínu počas chirurgického zákroku. Chirurgický zákrok 

predstavuje zvýšené riziko pre pacienta s diabetom nakoľko niekoľko hodín pred ním nie je 

moţné prijímať potravu, čo zniţuje aj moţnosť adekvátnej aplikácie inzulínu. Veľmi krátke 

zákroky zvyčajne nevyţadujú výraznejšiu úpravu dávkovania, zvyčajne stačí podať 

štandardnú dávku inzulínu a adekvátne mnoţstvo sacharidov podať vo forme infúzie. Dlhšie 

a náročnejšie zákroky vyţadujú podávanie glukózy a inzulínu vo forme infúzie a  

monitorovanie glykémií počas operácie. Dôleţitá je aj spolupráca chirurga s diabetológom. 

 

4.8.3. Diéta 

Nakoľko sú glykémie priamo ovplyvňované stravou, diéta  je neoddeliteľnou súčasťou 

liečby diabetu 1. typu. Pohľad na liečbou diétou sa v priebehu desaťročí neustále menil. Vo 



 49 

všeobecnosti moţno povedať, ţe je snaha prispôsobiť stravu potrebám jednotlivca. Nakoľko 

ide o komplexnú a komplikovanú čas liečby DM-1, špecializovaná diétna sestra by mala byť 

súčasťou ošetrujúceho tímu. Komplexná edukácia o diéte by mala byť pacientovi poskytnutá 

pri manifestácii diabetu, a potom minimálne raz ročne by mali byť informácie o diéte 

dopĺňané a aktualizované. Diétny reţim by mal byť individuálne prispôsobený potrebám 

pacienta. Cieľom diétneho manaţmentu podľa ISPAD a IDF je podporovať zdravie, 

dodrţiavať zásady vyváţenej, a bohatej stravy s dostatkom esenciálnych ţivín a zabezpečiť 

dostatočný energetický príjem, ktorý je zárukou optimálneho rastu, vývoja a zdravia. 

Dôleţitá je aj rovnováha medzi príjmom potravín, metabolickými nárokmi organizmu a 

energetickým výdajom na dosiahnutie optimálnej kompenzácii diabetu. Výberom jedál pred 

konzumáciou sa dajú aj minimalizovať glykemické výkyvy.  

Diétny plán by mala zostavovať skúsená diétna sestra a mal by zohľadňovať 

individuálne potreby dieťaťa. Diétnemu plánu by sa mal prispôsobiť aj inzulínový reţim.  

Diétny plán by sa mal pravidelne revidovať. Funkčnosť plánu by sa mala pravidelne 

overovať analýzou nameraných glykémií, ako aj pravidelným meraním, váţením a výpočtom 

BMI kaţdé 3 mesiace. 

Optimálne zloţenie stravy. Optimálne zvolená strava u detí s diabetom 1. typu by 

mala vyť zloţená z pohľadu celkového energetického príjmu:  

 50 aţ 55 % energie by mali tvoriť sacharidy (obsah sacharózy by mal byť 

maximálne 10 % celkového energetického príjmu) 

 35 % tuky (z toho menej ako 10 % nasýtený tuk, menej ako 10 % 

polynenasýtené mastné kyseliny, viac ako 10 % mono nasýtené 

mononenasýtené mastné kyseliny - aţ 20 % celkovej dennej energie, omega 3 

mastné kyseliny 0,15 g na deň 

 10 aţ 15 % proteíny  

 vláknina u detí vo veku nad 1 rok pribliţne 3 g/kg hmotnosti 

 

Strava by mala byť bohatá na vitamíny, minerály a antioxidanty. Pravidelné pridávanie 

vitamínových doplnkov sa neodporúča pri dodrţiavaní bohatej a vyváţenej zdravej stravy. 

Substitúcia vitamínom D u malých detí zohľadňuje všeobecné normy pre deti a mládeţ. 

Substitúcia týmto vitamínom u starších detí sa odporúča v prípade zistenia jeho nedostatku. 

Alkohol a jeho konzumácia u detí s diabetom býva nebezpečná vzhľadom na jeho efekt na 

glykémie. Niektoré formy alkoholických nápojov môţu glykémie zvyšovať, destiláty s 
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vysokým obsahom alkoholu glykémiu zvyčajne zniţujú a spôsobujú zvýšené riziko 

hypoglykémie. Preto môţe byť konzumácia alkoholu u detí a adolescentov s diabetom 1. 

typu nebezpečná. 

 

Náhradné sladidlá 

Pouţitie náhradných sladidiel je aj u detí a adolescentov prijateľné, diskutabilné je ich 

pouţitie v priebehu gravidity. Umelé sladidlá moţno rozdeliť do dvoch skupín: započítateľné 

a nezapočítateľné sladidlá.  

Započítateľné sladidlá sú na báze iného sacharidu ako jej glukóza, pričom majú 

pribliţne rovnakú energetickú hodnotu ako glukóza a pacient si ich musí započítať do príjmu 

sacharidov (a v prípade liečby inzulínom aj upraviť dávku inzulínu). Patrí sem napríklad 

fruktóza a sorbit. Ich konzumácia vo väčších mnoţstvách sa ale neodporúča, nakoľko môţu 

mať viaceré neţiaduce účinku. Pri fruktóze je to najmä vzostup koncentrácií 

triacylglycerolov, sorbit naopak môţe spôsobovať zaţívacie ťaţkosti.  

Nezapočítateľné sladidlá majú zvyčajne nízku kalorickú hodnotu a pouţívajú sa 

niekedy aj pri obéznych pacientoch. Patrí sem napríklad sacharín, aspartam a acesulfam. 

Umelé sladidlá tejto skupiny nie potrebné započítať do celkového denného príjmu sacharidov. 

 

Diétne potraviny 

Začlenenie špeciálnych diabetických výrobkov do diéty nie je nutné. Potraviny 

označené ako „dia“ alebo „diétne“ obsahujú zvyčajne náhradné sladidlá namiesto glukózy. 

Toto však neznamená, ţe sú tieto potraviny zdravšie, pretoţe často obsahujú pomerne veľa 

tukov a energie. Rozhodne by nemali byť konzumované pacientom s diabetom v 

neobmedzenom mnoţstve. Pri ich konzumácii potrebné sa riadiť aj informáciami o zloţení 

uvedenými na obale, ako je obsah sacharidov, tukov a bielkovín. 

 

Plánovanie stravy a počítanie obsahu sacharidov v strave 

Odporúčaná strava u pacientov s diabetom 1. typu je v podstate racionálna strava s 

obmedzením voľných mono a disacharidov. Pre dosiahnutie optimálnej kompenzácie diabetu 

je nevyhnutná znalosť zloţenia jedál aj ich dôsledné plánovanie vzhľadom na zvolený 

inzulínových reţim. Z hľadiska dosiahnutia optimálnej kompenzácie je nevyhnutné, aby 

pacient vedel prepočítať obsah sacharidov v konzumovanej strave. Na vyhodnotenie obsahu 

sacharidov sa pouţíva hodnota v gramoch, alebo častejšie výpočet pomocou sacharidových 

jednotiek. Jedna sacharidov jednotka zodpovedá 10 g sacharidov. Počet stravných jednotiek 
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za deň by malo rešpektovať zvolený inzulínových reţimov u dieťaťa. U detí, ktoré sú 

nastavené na reţim bazá-bolus s pouţitím rýchlo pôsobiaceho humánneho inzulínu 

aplikovaného 3× denne, je počet správnych jednotiek 6 za deň. U adolescentov, ktorí 

pouţívajú rýchlo pôsobiaci inzulínový analóg počet jedál zodpovedá počtu inzulínových 

aplikácií. Najväčšiu flexibilitu diétneho reţimu umoţňuje inzulínová pumpa, kedy sa dá 

počet jedál najlepšie prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa, pričom systém umoţňuje 

aj určitú medzidňovú variabilitu. 

Glykemický index a glykemická záťaţ. Rôzne potraviny s rovnakým obsahom 

sacharidov môţu mať rôzny vplyv na glykémie. Miera vzostupu glykémie závisí od 

mnoţstva konzumovaných sacharidov, ale aj od obsahu vlákniny, konzistencie, teploty, 

spôsobu úpravy potraviny, obsahu tuku a iných zloţiek. Pouţitie glykemického indexu 

a glykemickej záťaţe môţe uľahčiť výber optimálnych potravín vzhľadom na cieľovú 

glykémiu. Glykemický index hodnotí kvantitatívne glykémiu po konzumácii potravín ako 

plochu pod krivkou a je definovaný ako percento odpovedajúcej plochy pod glykemickou 

krivkou po uţití adekvátneho mnoţstva sacharidov referenčnej potraviny (zvyčajne glukózy). 

Glykemická záťaţ sa počíta ako súčin mnoţstva sacharidov v danej potravine 

a glykemického indexu. Viaceré štúdie dokázali, ţe pouţitie potravín s nízkym glykemickým 

indexom má priaznivý vplyv je na kompenzáciu diabetu dospelých, ako aj u detí. Preto, ak je 

to moţné, je vhodné uprednostniť potraviny s niţším glykemickým indexom pred 

potravinami s vysokým glykemickým indexom. Celý diétny plán musí rešpektovať 

odporučené denné mnoţstvo sacharidov. 

 

4.8.4. Pohybová aktivita 

Fyzická aktivita je veľmi prospešná pre deti a adolescentov s diabetom 1. typu. 

Cvičenie má viaceré priaznivé účinky pre pacientov s diabetom, ako je redukcia mnoţstva 

tukového tkaniva, zvyšovanie vyuţiteľnosti glukózy svalmi, zniţovanie potreby inzulínu 

a optimalizácia metabolických pochodov. Preto oslobodenie detí s diabetom 1. typu od 

telesnej výchovy v škole je úplne nezmyselné. Napriek uvedeným pozitívnym účinkom 

fyzickej aktivity, je potrebné pri nej dodrţiavať určité zásady, nakoľko pohybová aktivita 

ovplyvňuje glykémiu. Riziko vzniku hypoglykémie je zvýšené, nielen počas pohybovej 

aktivity, ale aj po jej skončení (v závislosti od typu pohybovej aktivity aţ do 24 hodín po jej 

skončení). Pacient by si mal pritom pred začiatkom pohybové aktivity zmerať glykémiu. Pri 

plánovanej pohybovej aktivite je vhodné upraviť aj dávku inzulínu (pozri aj vyššie). Pri 
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reţime bazál-bolus je to zníţenie dávky inzulínu regular podávaného pred fyzickou aktivitou. 

Podobne môţeme postupovať aj pri liečbe inzulínovou pumpou, ktorá navyše umoţňuje aj 

zníţenie bazálnej dávky, či úplné zastavenie dodávky inzulínu. Pred alebo počas náročnejšej 

fyzickej aktivite sa odporúča konzumovať 1-1,5 g sacharidov na kilogram hmotnosti na 

hodinu. Počas pohybovej aktivite by sa mali konzumovať tekutiny bez obsahu cukru ako 

prevencia dehydratácie. Veľmi náročná fyzická aktivita najmä v spojení so stresom (napr. 

ligové zápasy) môţe byť spojená s rýchlym vzostupom glykémie. Cvičenie môţe byť 

nebezpečné ak je glykémia pred fyzickou aktivitou vysoká (viac ako 14 mmol/l), pretoţe sa 

počas cvičenia môţe ešte výrazne zvýšiť. V takomto prípade je vhodné glykémiu najskôr 

zníţiť a odloţiť fyzickú aktivitu na neskôr. Ak sa počas cvičenia vyskytne hypoglykémia, 

aktivita by sa mala prerušiť a zaujať štandardný postup pri liečbe hypoglykémie. Po 

intenzívnom cvičení je hodné aj dôslednejšie monitorovanie glykémie v priebehu následných 

hodín, pretoţe je zvýšené riziko nočných hypoglykémií. 

 

4.8.5. Manaţment a monitoring  dieťaťa s diabetom 

Manaţment a monitoring dieťaťa s diabetom zahŕňa časť ambulantnú, ktorá je 

poskytovaná špecializovaným personálom, a časť domácu, ktorá je vykonávaná pacientom a 

jeho rodičmi. 

 

Odborná špecializovaná starostlivosť o dieťa s diabetom 

Dieťa s diabetom vyţaduje komplexnú starostlivosť špecializovaného personálu. 

Takýto tím ľudí by mal zahŕňať lekára so špecializáciou z detskej endokrinológie, 

špecializovanú zdravotnú sestru, diétnu sestru a psychológa. Po zistení diabetu by mal tento 

tím ľudí poskytnúť pacientovi aj jeho rodičom základnú edukáciu, ktorá by mala obsahovať 

informácie týkajúce sa ochorenia a základov liečby v domácom prostredí. 

Dieťa a adolescent s diabetom 1. typu by mali byť ambulantne sledovaní na overenie 

kompenzácie diabetu a prevenciu akútnych a chronických komplikácií. Počas týchto kontrol 

sa vykonáva aj úprava, či zmena inzulínového reţimu. Z laboratórnych parametrov sa sledujú 

hodnoty glykémií, glykemických profilov, glykozúrie a ketonúrie v rámci výsledkov 

domáceho self-monitoringu, biochemické parametre (renálna funkcia, lipidogram a.i.) 

a hodnota glykovaného hemoglobínu. Pravidelne sa robí aj skríning pridruţených ochorení 

(pozri niţšie). 
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Glykovaný hemoglobín (HbA1c) je najdôleţitejším parametrom dlhodobej 

kompenzácie diabetu. Jeho hodnota zohľadňuje hodnoty glykémií za obdobie dvoch aţ troch 

mesiacov. Glykácia je fyziologický stav, ktorý sa vyskytuje aj u zdravých ľudí. Ide 

o neenzymatický  proces, kedy sa glukóza viaţe na hemoglobín, a mení jeho fyziologické 

funkcie. Glykovaný hemoglobín dobre viaţe kyslík, ale podobne ako fetálny hemoglobín, len 

ťaţko kyslík uvoľňuje. Preto je takýto hemoglobín na transport kyslíka v normálnych 

podmienkach nevhodný. Jeho hodnotu však vyuţívame na monitorovanie kompenzácie 

diabetu, pretoţe  vyššie glykémie znamenajú vyššiu hodnotu glykovaného hemoglobínu. 

Hodnoty glykovaného hemoglobínu u zdravých ľudí sú zvyčajne niţšie ako 5,8 % (podľa 

DCCT - Diabetes Control and Complications Trial). Cieľové hodnoty glykovaného 

hemoglobínu u detí s diabetom 1. typu by mali byť niţšie ako 7,5 % (pozri stať o cieľoch 

liečby). za podrobnejšie pozrieme tabuľku vyššie). Z viacerých štúdií ale vyplýva, ţe hodnoty 

HbA1c pod 6,5 % môţu byť sprevádzané zvýšeným rizikom hypoglykémií a zvyšujú aj 

mortalitu. Glykovaný hemoglobín sa vyšetruje zvyčajne kaţdé 3 mesiace počas pravidelných 

kontrol u detského diabetológa a endokrinológa.  

 

Self-monitoring a self-manaţment 

Liečba diabetu 1. typu vyţaduje monitoring aktuálnej kompenzácie ochorenia aj 

v domácom prostredí niekoľkokrát denne s úpravou reţimu a liečby je na základe výsledkov 

selfmonitoringu. Tieto úkony by mal vykonávať pacient, respektíve jeho rodičia po zaškolení 

odborným personálom. 

Monitorovanie glykémie a odpadov glukózy a acetónu v moči patria medzi 

základné parametre selfmonitoringu. Monitorovanie glykémie v domácom prostredí sa 

realizuje pomocou glukomera a  jednorazových testačných prúţkov. Frekvencia a čas 

jednotlivých meraní sa prispôsobujú individuálnym potrebám pacienta ako aj jeho doterajším 

výsledkom a stavu jeho organizmu. Zvyčajne to bývajú 3-4 merania denne. Zvyčajné časy 

merania glykémie počas veľkého profilu (cca 1-krat za 1-2 týţdne) sú ráno nalačno, pred 

hlavnými jedlami, 2 hodiny po jedlách, pred spaním a počas noci.  Meranie glykozúrie 

a ketonúrie v moči sa robí zvyčajne ráno. Zisťovanie ketolátok má navyše význam pri 

identifikácii rizikových období pre vznik ketoacidózy – hladovanie, vracanie, bolesť brucha, 

rýchle dýchanie, alebo dlhšie trvajúca neočakávaná hyperglykémie nad 14 mmol/l. 

V súčasnosti sa na tento cieľ viac odporúča testovanie ketolátok krvi špeciálnymi testačnými 

prúţkami vkladanými do glukometrov.  
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Kontinuálne monitorovanie koncentrácie glukózy. Nakoľko zmeny glykémie 

u pacientov s diabetom 1. typu môţu byť veľmi rýchle, ani opakované vyšetrenie glykémie 

(napr. počas glykemického profilu) nemusí zachytiť všetky výkyvy. Veľmi časté pichanie do 

prstov s cieľom odberu krvi na vyšetrenie glykémie môţe byť nepríjemné a zaťaţujúce pre 

pacienta. V snahe vyriešiť oba problémy súčasne, sa vyvinuli systémy kontinuálneho 

monitorovania koncentrácie glukózy (CGMS). Ide o systém, ktorý pomocou teflónovej 

kanyly zavedenej v podkoţí, na ktorej prebieha enzymatická reakcia s vyuţitím glukokinázy, 

vyhodnocuje koncentráciu glukózy v medzibunkovej tekutine a ukladá nameranú hodnotu 

kaţdých 1-5 minúť do pamäte meracieho zariadenia. V závislosti od typu meracieho 

zariadenia je tento systém schopný merať hodnoty 3 aţ 7 dní (v individuálnych prípadoch aj 

omnoho dlhšie). Zariadenia priebeţne zobrazujú výsledky nameraných hodnôt na displeji, 

alebo ich ukladajú do pamäte a sú k dispozícii lekárovi za pomoci špeciálneho softwaru. 

Systém kontinuálneho monitorovania hladiny glukózy poskytuje pacientovi omnoho viac 

informácií ako beţné vyšetrenie pomocou glukomeru, navyše je ideálny na vyhľadávanie 

nočnej hypoglykémie. Niektoré zariadenia komunikujú aj s inzulínovou pumpou. Výsledky 

zaznamenané týmto systémom môţe následne aj pomocou špecifického programu 

analyzovať aj lekár. 

Domáci self-monitoringu. Kaţdý pacient, respektíve jeho rodič by mal viesť 

podrobný záznam o výsledkoch selfmonitoring ako aj o liečbe diabetu. Najčastejšie 

pouţívaným systémom je značenie hodnôt do denníka pacientov s diabetom, kde sa značia 

hodnoty nameranej glykémie, odpadu glukózy a acetónu v moči, dávky aplikovaných 

inzulínov a epizódy hypoglykémie či iných komplikácií. V súčasnosti sú k dispozícii aj 

elektronické evidencie výsledkov domáceho selfmonitoring, niektoré z nich sú k dispozícii 

v rámci softvérového vybavenia inzulínových púmp.  

Self-manaţment. Na základe nameraných hodnôt počas selfmonitoringu a plánovanej 

aktivity by si mal pacient upraviť liečebný reţim, najmä pri spôsobiť dávku inzulínu 

aktuálnej situácii.  

 

Zlepšenie nedostatočnej kompenzácie diabetu 

U detí sa častejšie ako u dospelých vyskytujú vyššie glykémie a hodnoty glykovaného 

hemoglobínu nad odporúčané hodnoty. Príčin môţe byť viacero, preto je nutná komunikácia 

medzi pacientom jeho rodičmi a lekárom. Identifikácia príčin nedostatočnej kompenzácie a 

ich odstránenie môţe byť niekedy dlhodobý proces. Medzi časté príčiny patrí nedodrţiavanie 

diétneho reţimu pacientom, ako je pravidelnosť stravovania, konzumácia nadmerného 
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mnoţstva stravy, či konzumácia sladkostí. V snahe vyhnúť sa dodrţiavaniu pravidelného 

reţimu, má časť pacientov snahu o konfabuláciu výsledkov, aplikáciu akcesórnych dávok 

inzulínu, manipulovanie s výsledkami domáceho self-monitoringu  (ojedinele aj v spolupráci 

s rodičmi). Cieľom lekára je identifikovať problém, opakovane edukovať pacienta a jeho 

rodičov v snahe zlepšiť metabolickú kompenzáciu diabetu.  

V dôsledku nepravidelného reţimu často dochádza k rozkolísaniu glykémií, 

hypoglykémie sa striedajú s následnými hypoglykémiami. Úprava tohto stavu často nebýva 

jednoduchá. Zvyčajne je potrebné v takýchto prípadoch robiť úpravu dávkovania inzulínu 

postupne. V niektorých prípadoch sú hodnoty glykémií výrazne rozkolísané (najmä u 

psychicky labilnejších pacientov). Takých glykemicky nestabilný typ diabetu sa niekedy 

označuje ako brittle diabetes.  

 

 

4.9. PROGNÓZA 

Pri dobrej edukácii a spolupráci zo strany pacienta a jeho rodičov, môţu mať deti 

a adolescenti takmer plnohodnotný ţivot. Pacient môţe vnímať zníţenie kvality ţivota pre 

nutnosť pravidelných úkonov spojených s liečbou (kontroly glykémie, aplikácia inzulínu, 

plánovaná strava, pravidelné kontroly lekárom a podobne).  

Nedostatočná kompenzácia diabetu a nerešpektovanie liečebných odporúčaní 

pacientom (alebo jeho rodičmi) zvyšuje riziko akútnych (najmä závaţné hypoglykémie 

a diabetická ketoacidóza) a chronických (retinopatia, nefropatia, neuropatia) komplikácií, 

ktoré môţu výrazne ovplyvniť kvalitu ţivota pacienta. Akútne komplikácie môţu pri 

oneskorenej diagnostike alebo neadekvátnej liečbe viesť k ohrozeniu ţivota.  

 

 

4.10. SÚHRN  

Diabetes mellitus 1. typu (DM-1) je chronické ochorenie, vznikajúce v dôsledku 

selektívnej deštrukcie B-buniek pankreasu, ktorá vedie k absolútnemu nedostatku inzulínu 

a náchylnosti ku ketoacidóze. Pacienti sú celoţivotne závislí od podávania exogénneho 

inzulínu. 

Diabetes mellitus 1. typu je vo svete najčastejším typom diabetu u detí a adolescentov 

a tvorí viac ako 90 % prípadov diabetu v tejto skupine obyvateľstva. Spomedzi krajín sveta je 

najvyššia incidencia diabetu 1. typu vo Fínsku (64/100 000), kým najniţšia v Číne (0,1/100 
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000). Na Slovensku je diabetes 1. typu u detí a adolescentov najčastejším typom diabetu (viac 

ako 94 % prípadov). Incidencia t.č. osciluje medzi 13 a 17 prípadmi na 100 000 detí. 

Prevalencia u detí do 15. roku ţivota je to 97,7/100 000.  

Podľa príčiny deštrukcie rozoznávame 2 podtypy diabetu 1. typu: autoimunitný (90 % 

prípadov) a idiopatický. Podtyp autoimunitného diabetu so začiatkom najčastejšie v dospelosti 

a postupným rozvojom ochorenia sa nazýva sa LADA. V etiológii autoimunitného typu DM-1 

hrá úlohu spojenie genetiky a faktorov prostredia. Aj keď sú genetické faktory vzniku diabetu 

1. typu z hľadiska rizikových faktorov dominantné (proti negenetickým), sami o sebe nevedia 

vysvetliť vznik diabetu. Len 5-10 % pacientov má jedného z rodičov s diabetom 1. typu. 

Riziko prenosu na potomkov je nízke. V beţnej populácii (obaja zdraví rodičia) je riziko detí 

s DM-1 asi 0,5 %. Pri jednom rodičovi s DM-1 je to 2-5 %, pri oboch rodičoch pribliţne 30 

%. Gény spájané s DM-1 sú hlavne z HLA. Rizikovými alelami sú HLA DQ2 a HLA DQ8, 

ochronnou je HLA-DQ6. Na predikciu rizika vzniku diabetu sú genetické faktory samostatne 

nepouţiteľné.  Medzi negenetické faktory spúšťajúce diabetes 1. typu patrí najmä vírusová 

infekcia (najmä enterovírusmi  - predovšetkým Coxsackie B3 a B4.  

V patogenéze pravdepodobne prekonaná infekcia spustí autoimunitný proces a začína 

sa infiltrácia Langerhansových ostrovčekov imunitnými bunkami – inzulitída, ktorá ničí B-

bunky. Tá sa nedá inak zistiť len histologicky, preto sa zisťujú len prejavy humorálnej 

imunity – autoprolátky ( IAA, IA-2A, GADA a  ZnT8A).  

Vývoj ochorenia: 1. Predklinické štádium a 2. klinické štádium manifestácie, ktoré má 

non-emergentné štádium (príznaky polyúria a polydipsia a strata hmotnosti) a akútne štádium 

(príznaky diabetickej ketoacidózy). Po stanovení diagnózy a začatí liečby u 80 % dochádza 

k prechodnému zlepšeniu funkcie zvyšných B-buniek – obdobie postiniciálnej remisie 

(honeymoon phase). Kontinuálne prebiehajúca autoimunitná inzulitída vedie k postupnej 

deštrukcii všetkých B-buniek čo spôsobuje vymiznutie autoprotilátok). Endogénna produkcia 

inzulínu zvyčajne vymizne do 3 (menej často do 5) rokov od stanovenia diagnózy diabetu. 

V tejto fáze sa, v závislosti od kompenzácie ochorenia, začínajú prejavovať chronické 

komplikácie diabetu  

Cieľom diagnostiky je včasné stanovenie diagnózy (ideálne v bezpríznakovom 

období) s cieľom prevencie rozvoja ţivot ohrozujúcich situácií, najmä diabetickej 

ketoacidózy. V bezpríznakovom období je základom diagnóy vyšetrenie glykozúrie a  

potvrdenie hyperglykémie. V príznakovom období diagnostika sa zakladá na prítomnosti 

polyúrie, polydipsie a chudnutia. Pri zistení ketonúrie alebo pri vracaní a iných príznakoch 

ketoacidózy je potrebné vyšetriť acidobázickú rovnováhu a ionogram. DM-1 potvrdzuje nález 
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autoprotilátok a/alebo úplné zaniknutie endogénnej produkcie inzulínu do troch aţ piatich 

rokov po manifestácii diabetu.  

   DM-1 je potrebné odlíšiť od iných stavov polyúrie a polydipsie  (diabetes insipidus, 

hyperparatyreóza, hypopituitarizmus, hypokorticizmus, Addisonova choroba, 

hypoaldosteronizmus a iné) a iných typov diabetu a hyperglykémií. Monogénové formy 

diabetu odlíši neprítomnosť autoprotilátok a nález mutácie DNA analýzou, diabetes 2. typu. 

neprítomnosť metabolického syndrómu a prítomnosť autoprotilátok, stresové hyperglykémie 

nemajú chronický charakter.  

   Chronická liečba diabetu 1. typu pozostáva z exogénnej aplikácie inzulínu, diéty 

a pohybu. Základom liečby je dôsledná edukácia pacienta a jeho rodičov s cieľom zvládnutia 

úprav liečebného reţimu pacientom na základe výsledkov domáceho merania glykémie 

a glykozúrie (selfmonitoring a selfmanaţment). Manaţment pacienta detským 

endokrinológom alebo diabetológom spočíva v pravidelných kontrolách glykemickej 

kompenzácie ochorenia. Monitoruje sa hodnota glykovaného hemoglobínu HbA1c – 

optimálne by mala byť do 7,5 %, parametre lipidového metabolizmu a dôleţitá je aj prevencia 

chronických komplikácií.  

   Inzulín je základom liečby diabetu 1. typu, podáva sa subkutánne striekačkou, 

inzulínovým perom, alebo inzulínovou pumpou. Podľa účinku delíme inzulíny na krátko 

pôsobiace a stredne a dlho pôsobiace. V liečbe ich kombinuje v rezime bazál-bolus, alebo 

pouţívane len ultra krátko pôsobiace (inzulínové analógy) aplikované inzulínovou pumpou. 

Diéta pri DM-1 je plánovaná racionálna strava s obmedzením voľných monosacharidov. 

Počet jedál závisí od typu inzulínu a inzulínového reţimu, ktoré sa prispôsobujú konkrétnemu 

pacientovi.  Pohyb, hlavne aeróbny, pôsobí celkovo priaznivo na kompenzáciu diabetu a je 

súčasťou liečby.  Prognóza závisí od metabolickej kompenzácie, dĺţky trvania ochorenia 

a rozvoja komplikácií. 
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5. OBEZITA, METABOLICKÝ SYNDRÓM A DIABETES 

MELLITUS 2. TYPU  

 

   V súčasnosti rýchlo rastúca prevalencia obezity u detí a adolescentov zvyšuje aj 

výskyt jej metabolických následkov, medzi ktoré patria metabolický syndróm a v rámci neho 

aj diabetes 2. typu. Nakoľko ide o o vzájomne prepojené ochorenia z hľadiska etiológie, 

patogenézy, klinických prejavov, diagnostiky a liečby, budeme sa im venovať v tejto kapitole 

súčasne.  

 

5.1. DEFINÍCIE 

5.1.1. Definícia obezity 

Obezitu charakterizuje zvýšené ukladanie tuku v organizme, čo vedie k zhoršovaniu 

zdravotného stavu jedinca. U dospelých sa hodnotí ako BMI (body mass index – hmotnosť 

v kilogramoch/druhá mocnina výšky v metroch), pričom BMI 25-29,9 kg/m
2 

je hodnotené ako 

nadhmotnosť, BMI nad 30 kg/m
2
 ako obezita. U detí je hodnotenie o niečo zloţitejšie, pretoţe 

sa musí posudzovať nielen výška a hmotnosť, ale do úvahy sa musí brať aj pohlavie a vek 

dieťaťa.  

 

5.1.2. Definícia metabolického syndrómu 

   Metabolický syndróm (označovaný aj ako Reavenov syndróm alebo syndróm X) 

charakterizuje na podklade centrálnej obezity vznikajúca inzulínová rezistencia s rozvojom 

ďalších príznakov ako je hyperglykémia, dyslipidémia, artériová hypertenzia, acanthosis 

nigricans a nealkoholová steatóza pečene. 

 

5.1.3.Definícia diabetu 2. typu 

   Diabetes mellitus 2. typu (DM-2) je definovaný ako stav, keď sekrécia inzulínu nie je 

schopná plniť zvýšené poţiadavky na inzulín spôsobené inzulínovou rezistenciou. 

V širších súvislostiach chápeme diabetes 2. typu ako jeden z prejavov metabolického 

syndrómu. Vzhľadom na jeho v minulosti veľmi nízku prevalenciu u detí a adolescentov sú 

časté prípady, keď sa nesprávne povaţuje za diabetes 1. typu.  
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5.2. EPIDEMIOLÓGIA 

5.2.1. Prevalencia obezity  

V USA sa prevalencia obezity v rokoch 1971-2000 strojnásobila, pričom od roku 2000 

sa udrţuje pribliţne na úrovni 16 % detí od 6 do 19 rokov a ďalších vyše 30 % má 

nadhmotnosť. Ešte vyššia prevalencia je medzi niektorými etnickými skupinami, ako sú Pima 

Indiáni, Hispánci, americkí Indiáni, Afroameričania  a deti indického a arabského pôvodu v 

krajinách Západnej Európy. V Európe sa aj u kaukazoidnej populácie zaznamenal výrazný 

nárast obezity a nadhmotnosti u detí, najmä za posledných desať rokov. Kaţdý rok pribúda 

v Európe minimálne 400 000 detí s nadhmotnosťou, z ktorých vyše 85 000 spĺňa kritériá 

obezity. To znamená, ţe kaţdé piate európske dieťa má nadhmotnosť, čo predstavuje 14 

miliónov detí. Situácia je najhoršia v krajinách okolo Stredozemného mora (Malta, Gibraltar, 

Španielsko, Portugalsko, Taliansko), kde je výskyt obezity a nadhmotnosti u vyše 30% detí vo 

veku medzi 7.-11. rokom ţivota. Vo väčšine ostatných západoeurópskych krajín prevalencia 

nadhmotnosti presahuje 20 %. Výskyt nadhmotnosti a obezity v Strednej Európe predstavuje 

podľa publikovaných údajov menej ako 20 % detskej populácie. Na Slovensku sa udáva 

prevalencia nadhmotnosti a obezity 12,5 % u chlapcov a 12,1 % u dievčat vo veku 7-18 rokov 

(z toho 7,8 % chlapcov a 6,9 % dievčat spĺňa kritérium obezity).  

 

5.2.2. Prevalencia metabolického syndrómu 

S nárastom prevalencie obezity súvisí aj nárast detí a adolescentov s metabolickým 

syndrómom. V USA má v súčasnosti uţ 3-4 % detí a adolescentov metabolický syndróm. 

V Európskej únii sa predpokladá výskyt metabolického syndrómu u cca 550 000 detí a 

adolescentov.  Prevalencia je najvyššia v krajinách s vysokým výskytom detskej obezity.  

 

5.2.3. Prevalencia diabetu 2. typu 

Výskyt diabetu 2. typu v populácii detí a adolescentov sa v globálnom meradle 

neustále zvyšuje, avšak jeho prevalencia sa v jednotlivých krajinách veľmi líši. V Spojených 

štátoch amerických je prevalencia diabetu 2. typu pribliţne 6/100 000 amerických detí a 

adolescentov  vo veku 12-19 rokov. V niektorých častiach USA sa prevalencia DM-2 za 

posledných 10 rokov aţ zdesaťnásobila, pričom celkovo diabetes 2. typu tvorí pribliţne 40% 

detí s diabetom. 
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   Výrazný vzostup incidencie a prevalencie DM 2. typu v detskom a adolescentnom 

veku sa pozoroval aj v Austrálii, na Novom Zélande a v Kanade.  V Ázii je tieţ zvýšený 

výskyt DM-2 u detí a adolescentov. V Thajsku malo v rokoch 1986-1995 len 5 % z celkového 

počtu detí s diabetom diabetes 2. typu, kým v rokoch 1996-1999 to bolo uţ 17,9 % 

a v súčasnosti je to aţ 50 %. V Japonsku stúpla incidencia DM 2 u detí za posledných 20 

rokoch viac ako 30-násobne a medzi deťmi školského veku tvorí 2. typ diabetu aţ 60 % 

všetkých prípadov diabetu.  

   Pomer chlapcov a dievčat tieţ závisí od etnika pohybuje sa od 1:4 aţ 1:6 u amerických 

Indiánov aţ k 1:1 u detí v Líbii. V USA je celkový pomer u detí 1:1,6. 

Ochorenie je častejšie medzi príslušníkmi etnických menšín.  Vysoká prevalencia 

DM-2 je u Indiánov kmeňa Pima, kde v roku 1976 bola u detí vo veku 10 aţ  14 rokov do 1  

% a u adolescentov 2-3%. Do roku 1996 sa zdvojnásobila na 2-3% (u 10 aţ 14 ročných) a  

4-5% (u adolescentov). V USA má aţ 76% detí a adolescentov s diabetom medzi pôvodnými 

obyvateľmi DM-2.  

Vysokú prevalenciu DM-2 u detí majú aj príslušníci etnických menšín, ţijúcich 

v novej krajine, kde zmenili svoju pôvodnú ţivotosprávu. Sem patria predovšetkým mladí 

Afroameričania. Prevalencia DM-2 u nich dosahuje aţ 4 %. V USA má spomedzi detí 

s diabetom DM-2 22 % hispánskych detí, 33 % afroamerických a aţ 40 % u detí obyvateľstva 

s pôvodom z Ázie. Na porovnanie u bielych detí nehispánskeho pôvodu je to len 6 %. 

Podobná situácia je vo Veľkej Británii u prisťahovalcov z Indie, Pakistanu a Arabských 

krajín.    

Aj v Európe pozorujeme zvýšený výskyt DM-2 v detskom veku. Tento nárast 

koreluje so zvýšeným nárastom nadhmotnosti a obezity u európskych detí a adolescentov  

Najvyššia prevalencia je v štátoch západnej Európy, ale výskyt DM-2 stúpa uţ aj v strednej a 

východnej Európe a nie je striktne obmedzený na etnické menšiny. V multicentrickej štúdii 

(s názvom: „Type 2 diabetes and impared glucose tolerance in European children and 

adolescents with obesity“) obéznych detí, ktoré mali ešte aspoň jeden rizikový faktor vzniku 

DM-2, t.j. rodinný výskyt DM-2, príznaky inzulínovej rezistencie, acanthosis nigricans, 

dyslipidémiu, hypertenziu, polycystické ováriá alebo etnickú predispozíciu sa vykonal orálny 

glukózovo-tolerančný test s nálezom porušenej glukózovej tolerancie u 36,3 % z nich 

a diabetu 2. typu u 5,9 % detí.  

   Na Slovensku je výskyt diabetu 2. typu u detí a adolescentov veľmi nízky. Podľa 

Národného registra detí s diabetom, 2 % spomedzi detí s diabetom má diabetes 2. typu. 
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Prevaţujú však obavy, ţe výskyt nahmotnosti a obezity a s ním súvisiaci výskyt DM-2 u detí 

a adolescentov na Slovensku začne narastať podobne ako je to v štátoch Západnej Európy. 

 

5.3. ETIOLÓGIA 

5.3.1. Etiológia obezity  

 Obezita môţe byť primárnou súčasťou klinického obrazu  - na báze genetického 

podkladu (polygénová, monogénová a syndrómová) alebo vzniká sekundárne (poruchy 

endokrinného systému – ako napríklad hypotyreóza, Cushingov syndróm, alebo uţívaním 

liekov - najmä psychofarmák). Sekundárne príčiny obezity sú zriedkavé a na rozvoji 

metabolického syndrómu a diabetu 2. typu u detí sa podieľajú len veľmi malou mierou. 

Častejšie sú monogénové a syndrómové typy obezity, ktorým sa budeme okrajovo venovať aj 

v tejto časti. Veľká väčšina obezít u detí (aj dospelých) ale vzniká na polygénovom podklade 

a je z hľadiska stúpajúcej prevalencie DM-2 rozhodujúca, preto sa jej bude venovať aj v tejto 

kapitole najväčšia pozornosť.  

Syndrómová obezita 

Syndrómová obezita zahŕňa ochorenia, pri ktorých je obezita len jedným z klinických 

príznakov v rámci syndrómu. Inými príznakmi sú často mentálna retardácia, dysmorfické črty  

a orgánovo-špecifické vývojové abnormality. V súčasnosti je opísaných viac ako 20 

syndrómov asociovaných s obezitou. Medzi najčastejšie uvedené syndrómy spojené 

s obezitou patrí najmä Prader-Williho syndróm, zriedkavo aj Bardet-Biedlov syndróm a 

Borjeson-Forsman-Lehmanov syndróm. Prader-Williho syndróm je najčastejším typom 

syndrómovej obezity s výskytom 1:25 000 ţivonarodených detí. Z genetického hľadiska ide o  

heterogénnu skupinu ochorení – môţe ísť o imprintingové mutácie, translokáciu, paternálnu 

deléciu 15q11q13 alebo maternálnu uniparentálnu dizómiu v tomto lokuse. Klinicky sa v 

prvom roku ţivota prejaví hypotóniou, hypogonadizmom a neprospievaním; neskôr sa 

v dôsledku neselektívnej hyperfágie rozvíja morbídna obezita. Pacienti majú faciálnu 

dysmorfiu (mandľové oči, rybie ústa), malé dlane a mentálnu retardáciu rôzneho stupňa, čo je 

indikáciou liečby rastovým hormónom. Bardet-Biedlov syndróm  je zriedkavejší (1:125 000 

aţ 1:175 000 detí) a prenáša sa autozómovo recesívne. Doteraz sa opísali mutácie v 12 

rozličných génoch (BBS1-BBS12), ktoré kódujú proteíny zahrnuté v rozvoji a funkcii 

primárnych cílií. Klinicky je v detstve typická obezita, pigmentová retinopatia, polydaktýlia, 

ochorenie obličiek, hypogenitalizmus a poruchy učenia sa. Borjeson-Forsmann-Lehmanov 

syndróm je zriedkavé ochorenie, vyskytujúce sa  hlavne u chlapcov (ţeny sú prenášačky). Je 
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podmienený mutáciou v géne PHF6, ktorý sa zúčastňuje na raste a proliferácii buniek. 

Klinicky je charakterizovaný intelektuálnym deficitom, centrálnou obezitou, gynekomastiou, 

charakteristickými črtami tváre (hlboko posadené oči, úzke čelo, nadočnicové oblúky, ptóza 

a veľké, mäsité ušnice), hypogonadizmom, krátkymi palcami a špicatými prstami.  

  

Monogénová obezita  

 Monogénová obezita je skupinou ochorení, ktoré sú podmienené mutáciou v jednom z 

génov zasahujúcich do leptín-melanokortínovej osi. Táto os je nevyhnutná pre navodenie 

pocitu sýtosti v organizme, to znamená, ţe u ľudí s mutáciou v niektorom z génov kódujúcom 

enzým alebo receptor tejto osinie je navodený dostatočný pocit sýtosti po jedle, čo vedie 

k extrémnej hyperfágii a uţ v prvých mesiacoch alebo rokoch ţivota často k závaţnej obezite 

(homozygoti majú závaţnejší fenotyp ako heterozygoti). Typicky nemávajú mentálnu 

retardáciu, či dysmorfné črty, môţeme však u nich nájsť niektoré špecifické príznaky 

(napríklad emočná labilita, poruchy správania či učenia sa) a poruchy endokrinného systému 

(hypogonadizmus alebo hypotyreózu).  

 Diagnostika spočíva v identifikácii mutovaného génu metódami DNA analýzy, pričom  

indikované na genetické vyšetrenie sú deti so včasným začiatkom obezity (do 5. roku ţivota).  

Podľa odhadov monogénová obezita tvorí do 5 % všetkých pacientov s obezitou. Najčastejšie 

sú mutácie génu pre melanokortínový receptor 4 (MC4R), ktoré tvoria v SR pribliţne 1 % 

detí s obezitou (ale vo Francúzsku, Veľkej Británii a Belgicku je to viac ako 5 %). Okrem 

obezity býva aj akcelerovaný rast a typická je inzulínová rezistencia,, aj keď diabetes sa 

zväčša rozvíja aţ v 3. - 4. dekáde ţivota. V súčasnosti liečba spočíva v prísnych reţimových 

opatreniach, ale v blízkej budúcnosti sa očakáva moţnosť farmakoterapie agonistami MC4R, 

ktoré sú uţ v štádiu klinického skúšania. 

 V roku 2013 sa publikovali aj pacienti s mutáciami génu SIM1 (transkripčný faktor 

v hypotalame), ktorí mali  podobné charakteristiky  ako nosiči  MC4R mutácií. Ostatné 

príčiny monogénovej obezity sú oveľa zriedkavejšie. Mutácie génu pre leptín sú zriedkavé, 

ale z klinického pohľadu veľmi zaujímavé. Leptín je proteín produkovaný tukovým tkanivom 

a pôsobí ako signál sýtosti, čím sa podieľa na regulácii telesnej hmotnosti. Okrem toho 

ovplyvňuje aj rozvoj puberty a fertilitu. Homozygoti pre mutáciu leptínového génu majú 

závaţnú hyperfágiu od prvých dní ţivota s rozvojom morbídnej obezity. Súčasťou klinického 

obrazu deficitu leptínu je aj inzulínová rezistencia, hypotalamická hypotyreóza, časté 

respiračné infekcie (v dôsledku zníţenia počtu a poruchy funkcie T-lymfocytov) a  

oneskorený alebo chýbajúci nástup puberty. V súčasnosti ide o jediný kauzálne liečiteľný typ 
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monogénovej obezity  - liečba je moţná ľudským rekombinantným leptínom, pričom veľmi 

rýchlo dochádza k úprave hmotnosti, chorobnosti aj endokrinných funkcií (puberty). Mutácie 

leptínového receptoru  sú o niečo častejšie, pacienti majú podobný klinický obraz ako pri 

deficite leptínu, navyše majú zväčša niţšiu finálnu výšku a nereagujú na liečbu leptínom. 

Mutácie v géne pre pro-opiomelanokortín charakterizuje okrem obezity aj porucha 

adrenálnej osi (kortizolu), bledá pokoţka a červené vlasy, kým mutácie v géne kódujúcom 

prohormón konvertázu 1 refraktérna neonatálna hnačka malabsorbčného typu. Mutácie 

neurotropného faktora derivovaného z mozgu a tyrozín kinázového receptora  

charakterizuje obezita, retardácia psychomotorického vývoja a poruchy správania sa.   

 

Polygénová obezita 

 Genetické faktory sa aj v prípade polygénovej obezity zdajú byť rozhodujúce. Veľké 

štúdie s adoptovanými deťmi zistili, ţe dedičnosť BMI sa pohybuje medzi 40 a 70 %. 

Významným rizikovým faktorom je rodinný výskyt obezity. Ak je jeden z rodičov obézny, 

riziko obezity u dieťaťa sa aţ strojnásobí, pri obezite oboch rodičoch aţ desaťnásobí. 

Z pohľadu genetiky sa na vzniku polygénovej obezity zúčastňuje viacero génov (napríklad 

MC4R, SH2B1, KCTD15, MTCH2, BDNF). Najsilnejšia asociácia s polygénovou obezitou 

(ale aj s metabolickým syndrómom a diabetom 2. typu) je pri géne  FTO (Fatt mass and 

obesity associated). Tieto gény majú jednotlivo iba malý efekt na telesnú hmotnosť 

(„najsilnejší“ z nich FTO gén pridá 1-2 kg tuku na hmotnosti u dospelých heterozygotov pre 

rizikový variant a 3 kg pre homozygotov). Na klinické prejavenie sa je preto potrebná súhra 

viacerých poškodených génov s faktormi prostredia.  

Negenetické faktory. Nízka pôrodná hmotnosť spojená s intrauterinnou rastovou 

retardáciou predisponuje k obezite (a metabolickému syndrómu) v neskoršom veku. Počas 

detstva sú niektoré obdobia veľmi rizikové pre rýchly nárast hmotnosti, patrí sem najmä 

dojčenské obdobie a  puberta, kedy aj za fyziologických okolností stúpa inzulínová rezistencia 

a predisponuje tak na zvyšovanie hmotnosti. Počas II.-IV. štádia puberty podľa Tannera je 

inzulínová senzitivita zníţená a hodnoty glykémie nalačno sú preto vyššie. Rizikové faktory 

prostredia sú úzko prepojené so socioekonomickým stavom rodiny, v ktorej dieťa vyrastá. Zo 

stravovacích a pohybových návykov v domácom prostredí vychádzajú aj návyky dieťaťa. 

Riziková je nadmerná konzumácia mastných a vypráţaných jedál, „fast food“ a sladkostí 

v kombinácii s malým príjmom zeleniny a ovocia v jedálničku. Závratné sociálne zmeny 

posledných desaťročí zmenili nielen diétne, ale aj pohybové návyky detí. Podľa mnohých 

prieskumov sú deti v súčasnosti oveľa menej pohybovo aktívne. Svoju úlohu môţe zohrávať 
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aj nedostatok spánku a zvýšené pozeranie televízie, či hranie počítačových hier. Sumárne 

moţno povedať, ţe na vznik obezity je potrená spoluúčasť genetických faktorov a faktorov 

prostredia. Ani najsilnejšia genetická predispozícia nie je schopná spôsobiť obezitu bez 

„adekvátneho“ (alebo lepšie povedané neadekvátne vysokého) kalorického príjmu. Ďalšou 

dôleţitou skutočnosťou je,  ţe práve gény ovplyvňujú distribúciu tuku u obéznych ľudí 

a určujú, u koho bude centrálny typ obezity, ktorý je z hľadiska rozvoja metabolického 

syndrómu najrizikovejší.  

 

5.3.2. Etiológia metabolického syndrómu a diabetu 2. typu 

Diabetes 2. typu sa povaţuje za jeden z príznakov metabolického syndrómu, preto 

rizikové faktory ich vzniku nemoţno oddeliť. Nakoľko základným znakom metabolického 

syndrómu podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) je centrálna obezita, rizikové 

faktory metabolického syndrómu a obezity sú z veľkej časti zhodné. V tejto časti sa preto 

spomínajú len tie, ktoré neboli zahrnuté v časti o obezite.  

Genetické faktory majú významnú  úlohu v rozvoji hyperinzulinémie a inzulínovej 

rezistencie (sú základom metabolického syndrómu) a poruchy sekrécie inzulínu (ktorá vedie 

k progresii do diabetu 2. typu). Genetická predipozícia, podobne ako pri obezite, má 

polygénový charakter (t.j. je potrebná účasť faktov prostredia na klinické prejavenie sa 

ochorenia). Doteraz sa identifikovalo viac ako 60 génov asociovaných so zvýšeným rizikom 

metabolického syndrómu a diabetu 2. typu. Medzi gény, ktorých polymorfizmy zniţujú 

inzulínovú senzitivitu (a zvyšujú inzulínovú rezistenciu) patrí napríklad gén pre PPARγ, ktorý 

sa podieľa na tvorbe a diferenciácii adipocytov, ako aj gén pre substrát inzulínového receptora 

1. Väčšina génov sa asociuje práve so zníţenou sekréciou inzulínu (napríklad TCF7L2, 

KCNJ11, HNF1A a mnohé ďalšie).  Súhrnne moţno povedať, ţe rodinný výskyt pri diabete 2. 

typu je omnoho častejší ako pri DM-1 (75 % detí s DM-2 má príbuzného s DM-2, kým pri 

DM-1 je rodinný výskyt DM-1 len u 5 % detí a adolescentov). Dôleţitý je aj údaj, kto 

z príbuzných má DM-2, pretoţe je silnejšia predispozícia, ak má DM-2 matka ako otec (na 

rozdiel od DM-1). 

Negenetické faktory sú charakterizovaná podobne ako pri obezite najmä prejedaním 

sa, nesprávnym zloţením stravy a fyzickou inaktivitou. Rizikovým faktorom je aj 

intrauterinná rastová retardácia, ktorá predisponuje u časti detí k nízkej výške, včasnému 

začiatku puberty a k vzniku obezity, metabolického syndrómu a diabetu 2. typu.  
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5.4. PATOGENÉZA 

5.4.1. Patogenéza obezity 

 Základ patogenézy obezity je pomerne jednoduchý – nepomer medzi vysokým 

energetickým príjmom a nízkym energetickým výdajom. Príjem a výdaj energie sú 

organizmom úskostlivo stráţené. Reguluje ich mozog, ktorý spracúva signály z krvi 

(glukóza), gastrointestinálneho traktu (neuropeptidy) a tuku (leptín). Cez centrum sýtosti 

a hladu sa reguluje príjem potravy a cez reguláciu metabolizmu (autonómne nervy, 

neurotransmitery, štítne hormóny) sa ovplyvňuje výdaj energie. Leptín je hormónom sýtosti, 

ktorý aktivuje aj tyroidálnu os (stimuluje produkciu TRH v mozgu a dejodázy na periférii). 

Pri obezite sa leptín produkuje vo zvýšených koncentráciách, ale vzniká na neho rezistencia 

(podobne ako na inzulín). Leprínová rezistencia spôsobuje zníţenie pocitu sýtosti a podľa 

niektorých štúdií aj zníţenú premena fT4 na fT3. Zväčšená masa tukového tkaniva produkuje 

aj mnohé ďalšie hormóny (tukové tkanivo je mimoriadne aktívny endokrinný orgán). 

Výsledkom týchto zmien je zvyšovanie príjmu a zniţovanie výdaja energie.  

 

5.4.2. Patogenéza metabolického syndrómu 

Nie kaţdý obézny človek je automaticky aj váţne metabolicky chorý (aj keď malé 

zmeny sú takmer u  kaţdého). Rýchlosť rozvoja a progresie metabolickej poruchy závisí od 

distribúcie tuku (typu obezity), genetických faktorov a intenzity faktorov vonkajšieho 

prostredia (inaktivita a prejedanie sa).  

Spomedzi typov obezity je najrizikovejšia centrálna obezita s nadmernou 

akumuláciou viscerálneho tuku. Podnet na centrálnu akumulácii tuku nie je presne známy, ale 

uvaţuje sa najmä o primárnej poruche adipocytov, ktoré v periférnom tukovom tkanive nie sú 

schopné ďalšej akumulácie tuku. Táto porucha pravdepodobne vedie k indukcii centrálneho 

(viscerálneho) a ektopického (napríklad v pečeni a svale) ukladania tuku. V patogenéze 

centrálnej obezity sa uplatňujú aj zvýšené koncentrácie mastných kyselín v portálnej krvi 

a endokrinná aktivita tukového tkaniva, ktorá odráţa primárnu poruchu adipocytov (zvýšená 

produkcia glukokortikoidov a estrogénov). Tukové tkanivo produkuje aj látky, ktoré 

akcelerujú rozvoj metabolického syndrómu. Klesá produkcia adiponektínu, ktorý má silný 

protizápalový efekt. Naopak stúpajú koncentrácie rezistínu (zvyšuje inzulínovú rezistenciu) 

a zápalových markerov (TNFα a CRP). Výsledkom je subklinický zápal a akcelerácia 

aterosklerózy a orgánovej dysfunkcie.  
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Podstatou metabolického syndrómu je inzulínová rezistencia, ktorú vo väčšine 

prípadov podmieňuje centrálna obezita (s výnimkou raritných monogénových foriem 

inzulínovej rezistencie, kde sú pacienti štíhli). Je veľa teórií vzniku inzulínovej rezistencie, 

preto na tomto mieste prezentujeme len jednu zjednodušenú verziu. Za normálnych okolností 

je organizmus schopný intracelulárne koncentrácie voľných mastných kyselín udrţať vo 

fyziologickom rozmedzí. Zvýšené mnoţstvo mastných kyselín sa buď vyuţije na tvorbu 

energie, alebo sa uloţí vo forme tuku do zásob. Pri obezite od určitého momentu nie je telo 

schopné zvýšené koncentrácie mastných kyselín spracovať. Nie je ich schopné všetky vyuţiť 

na energiu (zvyčajne to podmieňuje aj telesná inaktivita) a rovnako sa  uţ neukladajú do 

zásob (primárna porucha adipocytov). Ich zvýšené koncentrácie v bunkách preto začínajú 

ovplyvňovať vnútrobunkový metabolizmus a na viacerých úrovniach bránia metabolizmu 

glukózy, aby sa prednostne mohli na energiu vyuţiť mastné kyseliny. Zníţi sa najmä prísun 

glukózy do buniek, čo spôsobí vzostup koncentrácie glukózy v krvi. Glykémia je ale prísne 

stráţená. Pri je zvýšení sa vylúči viac inzulínu, čo zvýši opäť prísun glukózy do buniek a 

posunie metabolizmus opäť v prospech glukózy. Celý proces sa zopakuje na vyššej úrovni. 

Výsledkom je, ţe je potrebné oveľa väčšie mnoţstvo inzulínu na rovnaký metabolický efekt – 

vzniká inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia. Inzulínová rezistencia sa preto môţe chápať 

aj ako faktor brániaci nadmerným hmotnostným prírastkom.  

Inzulínová rezistencia  sa okrem tukového tkaniva rozvíja aj v iných orgánoch 

(napríklad pankreas, sval, črevo, pečeň) a podmieňuje vznik ďalších prejavov metabolického 

syndrómu, kam patrí hyperglykémia, dyslipidémia, artériová hypertenzia, steatóza pečene, 

hyperurikémia, poruchy hemokoagulácie, syndróm polycystických ovárií a mnohé ďalšie 

(napríklad spánkové apnoe, albuminúria a iné). 

Dyslipidémiu pri metabolickom syndróme charakterizuje najmä vzostup 

triacylglycerolov a pokles HDL cholesterolu. Oba deje akcelerujú rozvoj aterosklerózy. 

Vzostup triacylglycerolov je priamym následkom inzulínovej rezistencie. Inzulínová 

rezistencia spôsobuje totiţ nadmernú produkciu častíc VLDL (Very Low Density 

Lipoproteins) v pečeni (fyziologicky inzulín ich produkciu zniţuje – pri inzulínovej 

rezistencii tento účinok je oslabený). Vplyv na zvýšenú tvorbu VLDL má aj zvýšená ponuka 

mastných kyselín v dôsledku kontinuálnej lipolýzy v periférnom tukovom tkanive (pri 

inzulínovej rezistencii je nedostatočná blokáda lipolýzy inzulínom cez hormóm-senzitívnu 

lipázu). VLDL častice sú pri inzulínovej rezistencii väčšie a s vyšším obsahom 

triacylglycerolov, čím sa zvýšia ich proaterogénne účinky. Navyše ich degradácia je zníţená 

pre zníţenie koncentrácie lipoproteínovej lipázy (jej produkciu aktivuje inzulín, čo pri 
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inzulínovej rezistencii viazne). Výsledkom je vznik malých denzných LDL častíc so silným 

proaterogénnym efektom, lebo sa degradujú makrofágmi a formujú aterogénny plát. 

Pokles HDL-cholesterolu (najmä jeho anti-aterogénnych frakcií) spôsobuje vzostup 

triacylglycerolov. Tie sú vychytávané DL časticami, čo spôsobuje ich skrátenú ţivotnosť 

a rýchlejšiu degradáciu v pečeni.  

Artériová rezistencia má rovnako súvis s inzulínovou rezistenciou. U väčšiny 

detských pacientov s esenciálnou hypertenziou je prítomná inzulínová rezistencia (najčastejšie 

aj s obezitou v rámci metabolického syndrómu). Je viacero mechanizmov vzniku hypertenzie 

v dôsledku inzulínovej rezistencie: 1. hyperinzulinémia spôsobuje zvýšenú aktiváciu 

sympatikového nervového systému (ktorý zvyšuje srdcový výdaj aj frekvenciu), 2. inzulín 

zvyšuje reabsorpciu sodíka a vody v distálnom tubule (čo zvyšuje cirkulujúci objem krvi), 3. 

cez ovplyvnenie iónových púmp zvyšuje intracelulárnu koncentráciu Ca
2+

, čo v hladkom 

svale cievnych stien spôsobuje zvýšenú vnímateľnosť na presorické podnety, 4. inzulínová 

rezistencia poškodzuje funkciu endotelu, čím zvyšuje sklon k vazokonstrikcii (aj cez aktiváciu 

renín-angiotenzínového systému), 5. inzulín je aj rastovým faktorom – spôsobuje rast 

cievnych stien. 

Nealkoholová steatóza pečene patrí medzi časté prejavy metabolického syndrómu. 

Vzniká v dôsledku centrálneho a ektopického ukladania tuku v dôsledku centrálnej obezity 

a inzulínovej rezistencie.  Jej vznik a   progresiu ovplyvňujú aj genetické faktory.  

Syndróm polycystických ovárií sa tieţ spája s metabolickým syndrómom 

a inzulínovou rezistenciou. Hyperinzulinémia totiţ stimuluje ovariálnu produkciu 

androgénov. 

Hyperurikémia pri inzulínovej rezistencii vzniká zníţeným vylučovaním kyseliny 

močovej obličkami. Má antioxidatívne účinky, čim nemoţno vylúčiť jej ochrannú úlohu pri 

metabolickom syndróme.  

   Zvýšená tvorba trombov pri metabolickom syndróme vzniká v dôsledku zvýšenej 

agregabilite trombocytov, endotelovej dysfunkcii a poruchou fibrinolýzy.   

 

5.4.3. Patogenéza diabetu 2. typu 

 Hyperglykémia je jednou zo základných zloţiek metabolického syndrómu, pričom 

zvyčajne začína ako hraničná glykémia nalačno (IFG) alebo porušená glukózová tolerancia 

(IGT) a aţ neskôr u časti pacientov progreduje do diabetu 2. typu.  
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Na vzniku hyperglykémie sa podieľa viacero mechanizmov: 1. zníţené vychytávanie 

glukózy v pečeni (v dôsledku inzulínovej rezistencie) a v iných tkanivách (napríklad kostrový 

sval – aj v dôsledku inzulínovej rezistencie a telesnej inaktivity), 2. zvýšená produkcia 

glukózy pečeňou (kvôli inzulínovej rezistencii) a 3. zvýšená produkcia inzulínu vzhľadom na 

poţiadavky organizmu. Bez zníţenej sekrécie inzulínu hyperglykémia pri inzulínovej 

rezistencii nevzniká. Uplatňuje sa tu okrem genetických faktorov (pozri vyššie) aj funkčné 

preťaţenie B-buniek (v dôsledku zvýšených nárokov na produkciu inzulínu), inzulínová 

rezistencia v B-bunkách a zníţená produkcia inzulínových sekretagog črevom (najmä GLP-1). 

  

 

5.5.  KLINICKÝ OBRAZ 

5.5.1. Klinický obraz obezity  

   Pri obezite vzniká zväčšenie objemu tela v dôsledku nadmerného hromadenia 

tukového tkaniva. Konkrétna distribúcia tuku je prísne individuálna. Rozoznávame difúznu 

obezitu s rovnomerným ukladaním tuku a centrálnu obezitu s ukladaním tuku najmä 

v oblasti trupu. Najmä pri rýchlom vzostupe hmotnosti sa vyskytujú ruţové aţ ruţovo-fialové 

strie, najčastejšie v oblasti laterálnych častí brucha, na stehnách a gluteách a na ramenách.   

V dôsledku obezity (zvýšenej hmotnosti) sa u deti dá pozorovať najmä valgózne postavenie 

kolien (tvar X) a pozdĺţne ploché nohy. V dôsledku obezity môţe byť u detí zjavná emočná 

labilita a separácia z kolektívu (v dôsledku posmievania sa inými deťmi).  

   V laboratórnom obraze sú najčastejšie odchýlky v dôsledku rozvoja metabolického 

syndrómu  (pozri niţšie). 

 

5.5.2. Klinický obraz metabolického syndrómu 

   Subjektívne sa detskí pacienti cítia často zdraví. Psychické zmeny bývajú podobné ako 

pri obezite. 

   Vo fyzikálnom vyšetrení býva najčastejšie centrálny typ obezity a okrem vyššie 

spomínaných nálezov môţe byť prítomné zvýšené ukladanie tuku v oblasti dolnej krčnej 

a hornej hrudnej chrbtice (buffalo hump). V dôsledku inzulínovej rezistencie sa rozvíja 

acanthosis nigricans – zmena farby koţe v kolorite vypratého čierneho trička. Zmeny 

začínajú na dorzálnej strane krku v mieste ohybu koţe, neskôr sa objavujú aj v pazuchách 
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a iných miestach ohybu koţe. Tmavá farba je spôsobená stenčením povrchového epitelu, 

ktorý obsahuje keratín. 

   Z merateľných parametrov býva artériová hypertenzia, často začínajúca ako denná 

normotenzia s chýbaním fyziologického poklesu tlaku v nočných hodinách (non-dipper). 

   V laboratórnom obraze býva dyslipidémia - zvýšená koncentrácia triacylglycerolov, 

zníţený HDL-cholesterol. 

   Nealkoholovú steatózu pečene charakterizuje vzostup hepatálnych aminotransferáz 

a ultrasonografický nález stukovatenia pečene. Je to veľmi častý nález pri metabolickom 

syndróme.  

   Častým laboratórnym nálezom býva aj hyperurikémia, zvýšené prokoagulačné 

faktory (fibrinogén a inhibítor aktivátora plazminogénu), známky subklinického zápalu 

(zvýšené leukocyty v krvi a hsCRP).  

   Inzulínová rezistencia sa prejavuje nadprodukciou inzulínu pri normálnej glykémii, 

nalačno býva koncentrácia inzulínu viac ako 20 mIU/l, po stimulácii (oGTT) viac ako 90 

mIU/l. 

   Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je tieţ súčasťou metabolického syndrómu. 

Charakterizuje ho nadprodukcia androgénov (spôsobená inzulínovou rezistenciou) 

s hirzutizmom  a poruchami menštruačného cyklu.  

   Syndróm spánkového apnoe býva tieţ súčasťou metabolického syndrómu 

a charakterizujú ho poruchy dýchanie počas spánku spôsobené obštrukciou dýchacích ciest.  

 

5.5.3. Klinický obraz diabetu 2. typu  

Dáta z rôznych štátov a etník ukazujú, ţe výskyt diabetu 2. typu u malých detí  a detí 

do puberty je raritný. Incidencia vekom stúpa, pričom v detskej a adolescentnej populácii je 

priemerný vek začiatku 13,5 roka (údaj z odporúčaní ISPAD 2009), čo pravdepodobne súvisí 

so vzostupom inzulínovej rezistencie počas puberty. U nás je diagnostikovanie diabetu 2. typu 

pred 10. rokom ţivota nepravdepodobné.  

Vo väčšine etník sa diabetes 2. typu spája s nadhmotnosťou alebo obezitou. 

V Japonsku má ale 30 % detí a adolescentov s DM2 normálnu hmotnosť; na Taiwane je to aţ 

50 %. Naopak v Talianku je vysoký výskyt obezity u detí (vyše 30 %) ale prekvapivo nízka 

prevalencia diabetu 2. typu, len 0,2 %. V našom etniku je klinický obraz diabetu 2. typu 

zvyčajne zhodný s metabolickým syndrómom, pričom sa navyše pridávajú prejavy 

a komplikácie spôsobené chronickou hyperglykémiou.  
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V zahraničí sa pri manifestácii diabetu 2. typu opisuje častý výskyt osmotických 

príznakov (polyúria a polydispsia) a aţ v 1/3 prípadov sa pri manifestácii opisuje ketóza alebo 

ketoacidóza. V našej populácii sa väčšina detí s DM2 diagnostikuje vo fáze bez klinických 

prejavov hyperglykémie, preto sú osmotické prejavy veľmi zriedkavé (a to len pri dlhom 

priebehu bez diagnostikovania a liečby), podobne aj a ketóza s ketoacidózou. Na rozdiel od 

manifestácie ochorenia v dospelom veku, sa chronické mikrovaskulárne komplikácie u detí 

s diabetom 2. typu v čase diagnózy vyskytujú zriedkavejšie. Výnimku tvorí len nefropatia s 

albuminúriou (mikro-  ale aj makro – albumínúria), ktorá sa môţe vyskytovať aţ u cca 6 % 

pacientov. 

V ďalšom priebehu ochorenia sa v závislosti od kompenzácie diabetu, začínajú 

prejavovať chronické komplikácie – najmä mikrovaskulárne. Pri nedostatočnej kompenzácii 

diabetu, neskorej diagnostike, alebo neadekvátnej liečbe môţe dôjsť aţ k zlyhaniu funkcie 

niektorých orgánov (napr. obličiek, alebo očí). Ischemické komplikácie (infarkt myokardu, 

cievne mozgové príhody) v dôsledku pokročilej aterosklerózy sa u detí zvyčajne nevyskytujú. 

 

5.5.4.  Chronická fáza ochorenia 

V prípade obezity rýchlosť rozvoja jednotlivých príznakov závisí od stupňa obezity, 

distribúcie tuku, ţivotosprávy a genetických faktorov. Včas a intenzívne aplikované zmeny 

ţivotného štýlu môţu riziko rozvoja čŕt metabolického syndrómu signifikantne zníţiť. Pri 

rozvinutom metabolickom syndróme je progresia podobne závislá od východiskového stavu, 

ţivotného štýlu a genetických faktorov. Regresia príznakov je tieţ moţná.  

Pri diabete 2. typu bez terapeutického ovplyvnenia býva nárast hmotnosti zvyčajne len 

vo včasnej fáze ochorenia. V čase manifestácie osmotickými príznakmi sa hmotnosť uţ 

nezvyšuje, pri ketóze alebo ketoacidóze klesá. Rozvoj diabetu má vplyv aj na ostatné zloţky 

metabolického syndrómu, pričom urýchľuje ich rozvoj a zhoršuje ich stupeň. Vekom 

postupne endogénna sekrécia klesá, preto časť ľudí s DM2 vyţaduje pri dlhšom trvaní 

ochorenia substitúciu inzulínu. Rýchlosť poklesu endogénnej produkcie závisí od rôznych 

faktorov, najmä genetických. Najrýchlejší pokles tvorby inzulínu býva u pacientov s DM2 

a pozitívnymi pankreatickými autoprotilátkami.  Rozvoj komplikácií závisí najmä od 

kompenzácie diabetu, ale býva skôr od času manifestácie ochorenia ako pri diabete 1. typu. 
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5.6. DIAGNOSTIKA 

Cieľom je včasné stanovenie diagnózy s cieľom predídenia rozvoja ţivot ohrozujúcich 

komplikácií. 

 

5.6.1. Diagnostika obezity 

 Diagnostika obezity sa zakladá na zhodnotení hmotnosti k výške, najmä 

proporcionality tela a BMI (body mass index). Pouţitie samotnej hmotnosti sa u detí nad 3 

roky spája s veľkým rizikom nepresnosti hodnotenia. 

Pri hodnotení proporcionality tela sa berie do úvahy len hmotnosť a výška a hodnoty 

sa vnesú do percentilových grafov. Vyšetrenie proporcionality tela u detí sa často pouţíva 

v klinickej praxi ako skríningové vyšetrenie. Uprednostňujeme ho pred stanovením BMI 

u detí do 3 rokov.  

Hodnotenie BMI zohľadňuje nielen výšku a hmotnosť, ale aj vek dieťaťa. BMI sa 

vekom mení, preto hodnoty sa vyjadrujú vo forme percentilov alebo z-skóre (prepočet na 

smerodajnú odchýlku). Normy na určenie nadhmotnosti a obezity u detí nad 3 roky sa 

vzťahujú práve na BMI.  

Normy pre BMI u detí sú všeobecne diskutovanou otázkou. V snahe vytvoriť 

celosvetovo pouţiteľné tabuľky a grafy, organizácia IOTF (International Obesity Task Force) 

zohľadnila normy niekoľkých rôznych krajín. Za hranicu nadhmotnosti pouţila ekvivalent 

hodnoty 25 kg/m
2
 u dospelých (90. percentil), a pre obezitu ekvivalent hodnoty 30 kg/m

2
 

u dospelých (97. percentil). Výsledkom je, ţe hranica nadhmotnosti je niţšia ako vo väčšine 

národných noriem v Európe,a naopak hranica obezity je veľmi vysoko (spĺňa ju málo detí). 

Preto sa tieto normy pouţívajú len pri nadnárodných štúdiách a v publikáciách (pre ľahšiu 

porovnateľnosť s inými krajinami). Na lokálnej úrovni je vhodné pouţívať národné normy. 

Na Slovensku však nie sú k dispozícii normy pre celý detský vek (chýbajú pre deti do 6 

rokov), preto sa častejšie poţívajú normy z Českej republiky. Pretoţe sa BMI aj v detskej 

v populácii neustále zvyšuje (čo nie je fyziologické), je pouţitie najnovších noriem 

diskutabilné (na rozdiel od výšky, kde je pouţitie najnovších noriem vhodné). Preto sa 

pouţívajú najčastejšie hodnoty z celonárodných prieskumov z rokov 1991 alebo 2001 

(neskoršie celonárodné prieskumy v ČR uţ aj tak neboli). V našich podmienkach sa za 

nadhmotnosť pokladá BMI nad 90. percentil, za obezitu nad 97. percentil (v niektorých 

krajinách je to inak – napríklad v USA je to 85. percentil pre nadhmotnosť a 95. pre obezitu). 
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Pre ďalšiu diagnostiku, manaţment a liečbu je veľmi dôleţitá etiológia nadhmotnosti 

a obezity.  Je potrebné zistiť výskyt obezity v rodine pacienta (ideálne zaznamenaním výšky 

a hmotnosti príbuzných a vypočítaním BMI) a vek jej manifestácie. Genetické faktory sa totiţ 

uplatňujú v obezitogénnom prostredí aj vo vyšších generáciách. Nezriedka bývajú obézni 

všetci členovia jednej domácnosti (vrátane domácich zvierat). Ak je dieťa jediným obéznym 

členom domácnosti, treba pátrať po príčine. Môţe ísť o psychickú príčinu, uţívanie liekov, 

endokrinopatie, syndrómy alebo recesívne dedičné formy monogénovej obezity. Pre 

autozómovo dominantné formy monogénovej obezity je typický výskyt obezity v jednej vetve 

rodiny (matkinej alebo otcovej). Dôleţité je aj zistenie veku začiatku obezity – polygénové 

formy začínajú častejšie po 5. roku ţivota, monogénové do 5. roku, aj keď aj vo veku do 5 

rokov je drvivá väčšina polygénových foriem.  

Pre diagnostiku endokrinných príčin je dôleţité vyšetrenie hormonálneho profilu 

(najmä tyroidálnych hormónov a kortizolu). Syndrómové formy obezity sa diagnostikujú na 

základe typických čŕt (dysmorfia, mentálny deficit) a potvrdzuje ich genetické vyšetrenie 

a DNA analýzy. Monogénové formy sú klinicky ťaţko odlíšiteľné od polygénových 

a diagnózu prináša aţ DNA analýza cieľového génu (na Slovensku na www.diabgene.sk). 

 

5.6.2. Diagnostika metabolického syndrómu 

Diagnóza metabolického syndrómu podľa IDF (International Diabetes Federation) sa 

u detí zakladá na prítomnosti centrálnej obezity a minimálne dvoch z nasledujúcich 

príznakov:  hyperglykémia, hypertenzia, zvýšené triacyglyceroly a zníţený HDL-cholesterol 

(Tabuľka 4). Pri posudzovaní metabolického syndrómu sa zohľadňuje aj vek detí – deti vo 

veku 16 a viac rokov sú diagnostikovaní na základe rovnakých kritérií ako dospelí, kým u detí 

vo veku 10 aţ 16 rokov je rozdiel oproti dospelým len v obvode pása (Tabuľka 4). U detí do 

10 rokov sa nedá hovoriť o metabolickom syndróme, ale v prípade prítomnosti príznakov 

a rizikových faktorov u prvostupňových príbuzných (diabetes 2. typu alebo metabolický 

syndróm) je potrebné ďalšie sledovanie a diagnostika. 
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Tabuľka 4. Kritériá metabolického syndrómu u detí a adolescentov podľa 

Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF 2007) 
Veková 

skupina 

Centrálna 

obezita 

(obvod pásu) 

Triacylglyceroly HDL-

cholesterol 

Krvný tlak Glykémia nalačno (mmol/l) 

alebo diabetes 2. typu 

6 ≤ 10 ≥ 90. percentil 

Metabolický syndróm v tejto vekovej kategórii nediagnostikujeme, ale ak je 

pozitívna rodinná anamnéza na metabolický syndróm, diabetes, dyslipidémiu, 

hypertenziu, kardiovaskulárne ochorenia, je potrebné ďalšie sledovanie 

10 ≤ 16 ≥ 90. percentil ≥ 1,7 mmol/l 1,03 mmol/l ≥130/85 mmHg ≥ 5,6 mmol/l 

16 + 

 

IDF kritéria MS pre dospelých: 

 Centrálna obezita (charakterizovaná obvodom pásu ≥ 94 cm pre muţov, ≥ 80 cm pre ţeny, súbeţne 

sa vyskytujúca s aspoň dvoma nasledujúcimi faktormi: 

 - triacylglyceroly ≥ 1,7 mmol/l 

 - zníţený HDL cholesterol < 1,03 mmol/l u muţov, < 1,29 mmol/l u ţien 

 - zvýšený krvný tlak ≥ 130/85 mmHg alebo liečená diagnostikovaná hypertenzia 

 - glykémia ≥ 5,6 mmol/l alebo diagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu 

  

Aj keď sa u dospelých vyskytujú prípady metabolického syndrómu bez obezity (avšak 

s inzulínovou rezistenciou), konsenzus IDF rozhodol, ţe sa bude povaţovať u detí centrálna 

obezita za podmienku „sine qua non“.  Podľa odporúčaní sa centrálna obezita má 

diagnostikovať na základe obvodu pása. V klinickej  praxi sa síce často pouţíva ako náhrada 

údaj o nadhmotnosti alebo obezite, ale nie je to v súlade s kritériami IDF.  

V kritériách sa ako hranica hypertenzie uvádza hodnota viac ako 130/85 mmHg pre 

všetky deti nad 10 rokov. Tieto hodnoty sú uvedené pre jednoduchosť a pouţiteľnosť všade 

na svete. Nevýhodou je ťaţšia reprodukovateľnosť. Hodnotu krvného tlaku ovplyvňuje vek 

a výška detí a zvýšená psychická labilita (hypertenzia bieleho plášťa). Pri jednorazovom 

meraní (priemer 2. a 3. merania pomocou tlakomeru) môţe byť vplyv psychickej zloţky 

veľký.  Na získanie presnejších údajov je preto vhodné 24-hodinové monitorovanie krvného 

tlaku (podľa Holtera). Vyšetrenie odlíši hypertenziu bieleho plášťa ako aj maskovanú 

hypertenziu (normotenzia pri jednorazovom meraní). Ako hypertenzia sa hodnotí priemer 

denných alebo nočných hodnôt vyšší ako 95. percentil vzhľadom na výšku (alebo vek) alebo 

viac ako 25 % hodnôt meraní nad 95. percentil. Prehypertenzia je priemer medzi 90. a 95. 

percentilom. Pacienti s metabolickým syndrómom nemávajú často fyziologický pokles 

krvného tlaku v noci (minimálne 10 mmHg oproti priemernému tlaku cez deň), ktorý tieţ 

odhalí len 24-hodinový monitoring.   
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Za hyperglykémiu ako súčasť metabolického syndrómu sa povaţuje abnormalita 

v zmysle hraničnej glykémie nalačno (glykémia nad 5,6 mmol/l) alebo diabetu 2. typu 

(nalačno viac ako 7 mmol/l, po záťaţi viac ako 11,1 mmol/l). O porušenej glukózovej 

tolerancii (glykémia medzi 7,8 a 11,1 mmol/l v 120. minúte oGTT) sa IDF kritériá síce 

nezmieňujú, ale časť národných diabetologických spoločností ju uţ do svojich kritérií 

implementovala (napríklad v Českej republike). Samotné stanovenie len glykémie nalačno je 

však málo výpovedné, nakoľko u väčšiny detí s metabolickým syndrómom býva táto hodnota 

v norme. Zlatým štandardom je preto orálny glukózovo-tolerančný test. Aj keď sa v rámci 

vyšetrenia detským endokrinológom často vyšetruje glykémia v 0. 30., 60., 120. a 180. minúte 

testu, z hľadiska diagnostického (podľa IDF aj ISPAD) sa pouţíva len hodnota nalačno 

a v 120. minúte.   

Dyslipidémia pri metabolickom syndróme je charakterizovaná koncentráciou 

triacylglycerolov nad 1,7 mmol/l a zníţeným HDL cholesterolom pod 1,03 mmol/l 

u muţov a pod 1,29 mmol/l u ţien. 

   Syndróm polycystických ovárií (PCOS) sa diagnostikuje na základe oligomenorey 

alebo amenorey s biochemickými alebo klinickými známkami nadprodukcie 

androgénov. Nález cýst na ováriách nie je podmienkou stanovenia diagnózy.  

   Syndróm spánkového apnoe sa diagnostikuje polysomnografickým vyšetrením.  

Posúdenie inzulínovej rezistencie sa síce často robí v rámci diagnostiky 

metabolického syndrómu, ale nepatrí medzi diagnostické príznaky. Za inzulínovú 

rezistenciu sa povaţujú hodnoty inzulínu nalačno viac ako 20 mIU/l a po stimulácii (oGTT) 

viac ako 90 mIU/l. 

 

Posúdenie zloţiek metabolického syndrómu by malo byť rutinnou súčasťou 

vyšetrenia dieťaťa s nadhmotnosťou a obezitou. Malo by zahŕňať vyšetrenie krvného tlaku 

(tlakomerom), glykémiu nalačno, inzulín nalačno, lipidový profil, kreatinín, kyselinu močovú 

a hormonálny profil na vylúčenie endokrinnej príčiny obezity. Pri objavení sa iných zloţenie 

metabolického syndrómu (laboratórnych alebo klinických – acanthosis nigricans) alebo 

rodinnej záťaţi (metabolický syndróm, diabetes 2. typu) by sa pri veku dieťaťa nad 10 rokov 

(pri jasných rizikových faktoroch aj v niţšom veku) malo vyšetrenie rozšíriť aj o oGTT a 24-

hodinové monitorovanie krvného tlaku. Pri potvrdení metabolického syndrómu je vhodné aj 

vyšetrenie mikroalbuminúrie a sonografie brucha a ovárií (steatóza pečene, polycystické 

ováriá), ktoré je potrebné kaţdoročne opakovať. 
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5.6.3. Diagnostika diabetu 2. typu 

Ako uţ bolo spomenuté v rámci metabolického syndrómu, aj diagnostika diabetu 2. 

typu sa vo väčšine prípadom zakladá na cielenom vyšetrení bezpríznakových rizikových osôb. 

Len malá časť prípadov diabetu 2. typu na Slovensku má typické príznaky diabetes mellitus.  

 

Stanovenie diagnózy diabetu v bezpríznakovom období 

Vyšetrenie sa realizuje u detí s nadhmotnosťou alebo obezitou a inými črtami 

metabolického syndrómu alebo anamnézou metabolického syndrómu alebo diabetu 2. typu 

v rodine. Vyšetrenie glykémie nalačno (pre IFG svedčí hodnota nad 5,6 mmol/l a pre diabetes 

nad 7,0 mmol/l) a glykozúrie je prvým krokom v snahe identifikovať pacientov s jasným 

diabetom. Pri hodnote hyperglykémie je vhodné doplniť hodnotu po jedle (pre diabetes 

svedčia glykémie nad 11,1 mmol/l). V neprítomnosti príznakov sú pre diagnózu diabetu 

potrebné aspoň dve hyperglykémie spĺňajúce kritériá diabetu v priebehu dvoch dní. 

Výsledok hyperglykémie môţeme podporiť vyšetrením glykovaného hemoglobínu (HbA1c 

by mal byť pri diabete nad 6,5 % podľa DCCT). Glykémia nalačno a glykozúria ale bývajú 

vo väčšine prípadov diabetu 2. typu pozitívne aţ po dlhšom trvaní ochorenia; v prvých 

štádiách sú zvyčajne v norme. Navyše glykémia nalačno môţe byť niekedy aj pod 3,5 mmol/l, 

čo je spôsobené hyperinzulinémiou a niţšou inzulínovou rezistenciou nalačno. Údaje 

z najväčšej Európskej štúdie skríningu porúch tolerancie glukózy u detí, hovoria o zachytení 

hyperglykémie nalačno len u 32 % detí, kde bol pomocou oGTT potvrdený diabetes alebo 

IGT. Na Slovensku sa síce v súčasnosti realizuje celo populačný skríning diabetu u detí 

formou vyšetrenia glykémie nalačno vo veku 11 a 17 rokov, ale uţ zo spomínaných dôvodov 

je na diagnostiku diabetu 2. typu pouţiteľný len málokedy. Rozhodujúce pre stanovenie 

diagnózy diabetu 2. typu je preto vyšetrenie glykémie po záťaţi. Štandardne sa realizuje 

orálny glukózovo-tolerančný test (opis testu pozri vyššie). Hyperglykémie u detí 

s metabolickým syndrómom sú najčastejšie v pásme poruchy glukózovej tolerancie (v 120. 

minúte oGTT medzi 7,8 a 11,1 mmol/l), hodnoty nad 11,1 sú veľmi zriedkavé. Vyšetrenie je 

rovnako vhodné doplniť stanovením glykovaného hemoglobínu.  

 

Stanovenie diagnózy diabetu 2. typu na základe príznakov 

   Príznaky polyúrie, polydipsie a chudnutia sú u detí s diabetom 2. typu na Slovensku 

v čase diagnózy zriedkavé. V krajinách s vysokým výskytom diabetu 2. typu sa ale väčšina 

detí diagnostikuje práve v tomto štádiu. Postup je rovnaký ako pri diabete 1. typu 
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(podrobnejšie pozri tam) a spočíva vo vyšetrení glykozúrie a glykémie (náhodnej, ak nie je 

pacient nalačno).  Z niektorých štúdií z USA vyplýva, ţe aţ 1/3 detí s diabetom 2. typu má 

v čase diagnózy ketózu alebo ketoacidózu. Preto je v prípade príznakov nutné vyšetriť aj 

parametre acidobázickej rovnováhy.  

 

Vyšetrenie u pacienta s novodiagnostikovaným diabetom 2. typu by okrem vyšetrenia 

zloţiek metabolického syndrómu malo zahŕňať aj stanovenie mikroalbumínúrie a vyšetrenie 

na syndróm spánkového apnoe. Ostatné komplikácie diabetu sú v čase diagnózy diabetu 2. 

typu u detí zriedkavejšie.  

 

   Potvrdenie diagnózy diabetu 2. typu sa zakladá na prítomnosti metabolického 

syndrómu a neprítomnosti autoprotilátok. Nakoľko patríme medzi krajiny s jasnou 

prevalenciou diabetu 1. typu, skríning autoprotilátok by mal byť rutinnou súčasťou vyšetrenia 

novodiagnostikovaného dieťaťa s diabetom 2. typu. Pretoţe výskyt obezity a metabolického 

syndrómu u detí narastá (v zahraničí je 10-25 % detí s diabetom 1. typu obéznych v čase 

manifestácie), je niekedy ťaţké určiť presnú líniu medzi diabetom 1. a 2. typu. Črty diabetu 2. 

typu sa môţu rozvinúť aj u pacienta s jasným 1. typom diabetu. Zvyšuje sa dávka inzulínu 

v dôsledku narastania hmotnosti a inzulínovej rezistencie a rozvíjajú sa príznaky 

metabolického syndrómu. Naopak u pacienta s diabetom 2. typu môţu byť pozitívne 

pankreatické autoprotilátky. V takých prípadoch to indikuje skorší prechod na inzulín v liečbe 

a potrebu vyšetrenia pridruţených autoimunitných ochorení (chronická autimunitná 

tyreroitída, celiakia). Niektorí autori takého prípady označujú ako dvojitý (double) diabetes.   

 

 

5.7. DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA 

   Diabetes mellitus 2. typu je na Slovensku zriedkavým typom diabetu u detí 

a adolescentov a jeho začiatok do 10. roku ţivota je v našej populácii nepravdepodobný. 

U adolescentov s rizikovou anamnézou však na toto ochorenie musíme myslieť. 

   Odlíšenie diabetu 2. typu od iných stavov bez hyperglykémie je podobné ako pri 

diabete 1. typu.  

Odlíšenie iných typov diabetu a hyperglykémií 

   Vzhľadom na vysokú prevalenciu a rozdielny manaţment je potrebné odlíšiť najmä 

diabetes 1. typu. Pri typickom priebehu diabetu 1. a 2. typu je odlíšenie pomerne jednoduché. 
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Pri diabete 2. typu je základnou črtou metabolický syndróm, zachovaná sekrécia inzulínu a C-

peptidu viac ako 3 roky od manifestácie ochorenia a neprítomnosť známok autoimunitnej 

pankreatitídy. Aj keď v SR je minimum prípadov detí s DM2, ktoré majú v čase diagnózy 

osmotické príznaky, chudnutie alebo ketoacidózu, nemoţno odlíšenie DM1 postaviť na 

týchto údajoch, nakoľko sa v zahraničí u detí s DM-2 vyskytujú pomerne často (svedčí to ale 

pre včasné stanovenie diagnózy DM2 u detí v SR).  

   V súčasnosti veľmi diskutovaným problémom je prekrývanie sa charakteristických čŕt 

DM1 a DM2 u niektorých detí. Nakoľko ide dve rôzne ochorenia, môţe ich mať jeden človek 

aj súčasne.  

   Odlíšenie monogénových foriem diabetu je postavené na prítomnosti metabolického 

syndrómu pri DM2. Rodinný výskyt ako pomôcka na odlíšenie je ťaţšie pouţiteľný, pretoţe 

sa vyskytuje pri oboch prípadoch diabetu. Pri monogénovom diabete býva ale typický 

autozómovo-dominantný výskyt (len jeden z rodičov má diabetes rovnakého typu ako dieťa), 

kým pri DM-2 mávajú diabetes často obaja rodičia.  

  

 

5.8. LIEČBA  

5.8.1. Liečba obezity 

Liečba beţnej obezity závisí na jej etiológii, veku dieťaťa, jej stupňa a prítomnosti 

komplikácií. Základom terapie je v prvom rade zmena ţivotného štýlu v zmysle ovplyvnenia 

energetického príjmu upravením stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity. Pokiaľ ide o obezitu 

ťaţko reagujúcu na reţimové opatrenia, respektíve ťaţkú obezitu s komplikáciami aţ 

morbídnu obezitu, či uţ s komplikáciami alebo bez nich, je potrebné zváţiť v individuálnych 

prípadoch farmakoterapiu alebo bariatrickú chirurgiu. Liečba obezity by mala prebiehať 

multidisciplinárne v spolupráci lekára, diétnej sestry, fyzioterapeuta, psychológa 

a samozrejme rodiny dieťaťa. 

Pri liečbe detskej obezity je treba mať na zreteli, ţe detské telo je v štádiu vývoja, a preto 

nie je ţiaduca neúmerná energetická reštrikcia s rýchlym alebo nadmerným hmotnostným 

úbytkom. Preto sa odporúča nasledovný postup: 

 deti < 7. roku ţivota bez zdravotných ťaţkostí – udrţanie telesnej hmotnosti (s 

narastajúcou výškou dôjde k poklesu BMI)   

 deti >7. rok ţivota alebo deti < 7. roku ţivota so zdravotnými komplikáciami, 

pokiaľ ešte nie je dokončený telesný vývoj – cielený a pomalý hmotnostný úbytok – 
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odporúča sa 0,5 kg/mesiac. Prvotný cieľ je redukcie telesnej hmotnosti o 10 % 

a udrţanie tejto hmotnosti po dobu 6 mesiacov, aţ potom by mal nasledovať ďalší 

hmotnostný úbytok. 

 adolescenti s ukončeným telesným vývojom (uzavretie rastových štrbín) – liečba 

rovnaká ako u dospelých obéznych – odporúčaný hmotnostný úbytok 2 kg/mesiac (0,5 

kg/týţdeň). Vyšší úbytok sa neodporúča kvôli tzv. jo-jo efektu, po ktorom by mohol 

nastať ešte výraznejší hmotnostný prírastok, ale vzhľadom na psychickú labilitu najmä 

v tomto období aj ako prevencia „spustenia“ poruchy príjmu potravy (mentálna 

anorexia, bulímia). 

 

Výţivové odporúčania 

Úspešná prevencia a liečba obezity je zaloţená na celkovej a dlhodobej zmene 

stravovacích návykov,  nie na krátkodobých  diétach. Treba si uvedomiť, ţe kľúčoví v tomto 

ohľade sú rodičia, ktorí jedlo nakupujú, pripravujú, ale takisto aj dávajú deťom príklad 

stravovania do ţivota. Preto by sa v zásade stravovacie zmeny mali týkať celej rodiny. Je 

dôleţité, aby rodičia uprednostňovali ovocie a zeleninu pred potravinami s vysokým podielom 

cukrov a tuku, obmedzili sladké nápoje, sladkosti, jedenie vo fast-foodoch, alebo jedenie 

počas sledovania televízie, kedy si dieťa neuvedomuje skutočnú potrebu jedla. Pokiaľ je to 

moţné, je lepšie, ak rodina jedáva v určitých časoch a spolu. Jedlo, uţ vôbec nie sladkosti, by 

nemali byť pouţívané ako odmena. Participácia zvyšku rodiny na nových stravovacích 

zvyklostiach aspoň do určitej miery (teda napríklad variť to isté respektíve podobné jedlá aj 

pre zvyšok rodiny) je veľmi dôleţitá, aby sa u obézneho dieťaťa minimalizovali pocity 

izolácie či menejcennosti.  

Základom stravovacieho reţimu by mali byť 3 hlavné jedlá (vrátane raňajok) a dve 

medzijedlá, zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny, nízkotučné mliečne výrobky (u detí 

starších ako 7 rokov) a pitie nesladených nápojov (najlepšie vody). Ďalšie odporúčania sú 

uvedené v tabuľke 5.  
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Tabuľka 5. Základné pravidlá jedálničku u detí s obezitou  

Základné pravidlá jedálničku 

 chutná a pestrá strava rozdelená do 5-6 porcií, nevynechávať raňajky, nejesť 

v nočných hodinách, nehladovať 

 obmedziť príjem tukov – uprednostňovať nízkotučné mliečne výrobky, ryby, chudé 

mäso, rastlinné tuky pred ţivočíšnymi 

 konzumácia dostatku zeleniny (500 g/deň)  a ovocia (150-250 g/deň), minimálne 1x 

týţdenne strukoviny 

 preferovať celozrnné a grahamové pečivo pred bielym 

 sladkosti konzumovať výnimočne 

 dodrţovanie pitného reţimu – uprednostňovať pitnú vodu, dţúsy u detí do 7 rokov 

max. 180 ml/deň, od 7 rokov max 350 ml/deň, sladené nápoje vynechať 

 pri tepelnej úprave jedál uprednostňovať varenie, dusenie, pečenie, bez pridaného tuku 

a zahusťovania múkou 

 

Fyzická aktivita a behaviorálne zmeny  

Pokiaľ má byť redukcia hmotnosti dlhodobá a úspešná, mala by byť zmena 

stravovacích zvyklostí vţdy spojená so zvýšením fyzickej aktivity. Je to preto, ţe 

metabolizmus reaguje na kalorickú reštrikciu zníţením bazálneho energetického výdaja 

s následným zníţením utilizácie kalórií. Fyzická aktivita spôsobuje redukciu viscerálneho 

tuku a celkovej tukovej hmoty, zvýšenie svalovej masy a dochádza aj k zvýšeniu bazálneho 

metabolizmu, čo prispieva k udrţiavaniu negatívnej kalorickej bilancii. Okrem zniţovania 

telesnej hmotnosti má cvičenie mnoţstvo výhod pôsobiacich proti rozvoju komorbidít 

spojených s obezitou: priaznivo ovplyvňuje dyslipidémiu (zníţenie LDL, TG a zvýšenie 

HDL), zniţuje krvný tlak, zlepšuje inzulínovú senzitivitu, endoteliálnu funkciu a samozrejme 

prispieva k celkovému zlepšeniu psychického stavu.   

Americká kardiologická asociácia (American Heart Association) odporúča u detí 

starších ako 2 roky minimálne 30-minútovú pohybovú aktivitu stredne ťaţkého stupňa kaţdý 

deň, pričom táto aktivita by mala byť pre dieťa príjemná a radostná. Odporučené je prihliadať 

na individuálne rozdiely a tomu prispôsobiť typ, stupeň záťaţe a frekvenciu cvičenia. 

Samozrejme, ţe dieťaťu s ťaţkou obezitou by nemal byť odporučený na začiatku napríklad 

beh alebo iné aktivity vyţadujúce vysokú záťaţ, pretoţe to môţe byť pre dieťa nemoţné a 

frustrujúce a odradí ho hneď na začiatku. Preto je lepšie začať s rýchlejšou chôdzou, pri ktorej 

sa môţe dosiahnuť maximálny energetický výdaj a postupne intenzitu a dobu cvičenia 

zvyšovať. Preto v prípade stredne ťaţkej aţ ťaţkej obezity by cvičenie aspoň spočiatku 

manaţovať fyzioterapeut.  
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Rovnako dôleţité a efektívne je však nielen vykonávanie zvýšenej fyzickej aktivity, 

ale aj obmedzenie návykov vedúcich k sedavému spôsobu ţivota. Prakticky to znamená 

implementovať čo najviac pohybu do kaţdodenných aktivít, ako napríklad: chodenie pešo 

do/zo školy (alebo časť cesty),  obmedziť pouţívanie výťahov, účasť detí na rôznych 

po/mimoškolských aktivitách či krúţkoch spojených s fyzickou aktivitou, zvýšenie aktivít vo 

vonkajšom prostredí,  spoločné rodinné aktivity spojiť aj s pohybom, neospravedlňovať deti 

z hodín telesnej výchovy (pokiaľ nie je prítomná váţna medicínska kontraindikácia), 

obmedziť pozeranie televízie, hranie sa na počítači či hranie videohier na maximálne 2 hodiny 

denne (pričom deti do dvoch rokov by nemali sledovať televíziu vôbec). Televízia by nemala 

byť v detskej izbe a pri jej sledovaní nie je vhodné dávať dieťaťu  pochutiny alebo iné 

vysokokalorické pokrmy či sladené nápoje.   

 

Psychoterapia 

Psychoterapia by mala byť de facto u všetkých obéznych pacientov ako jeden z 

podporných pilierov úspešnej redukcie telesnej hmotnosti.  Bohuţiaľ nie vţdy sa jej prikladá 

adekvátny význam a nie vţdy je moţné ju pre pacienta zabezpečiť. Avšak, aspoň pacienti 

s ťaţkou aţ morbídnou obezitou alebo pri opakovane neúspešných pokusoch o redukciu 

telesnej hmotnosti, či pri podozrení na psychické problémy dieťaťa spôsobujúce obezitu alebo 

z nej vyplývajúce, by mala byť vyuţitá vţdy. Vyuţíva sa najmä kognitívno-behaviorálna 

terapia a realizuje sa buď individuálne alebo skupinovo.   

 

Farmakoterapia 

Farmakoterapia beţnej obezity je indikovaná u adolescentov s ukončeným rastom, 

ktorí napriek intenzívnym reţimovým opatreniam nezníţili svoju hmotnosť. V minulosti 

pouţívaný sibutramin patrí medzi psychostimulanciá, ktorý prostredníctvom centrálnej 

inhibície vychytávania serotonínu, dopamínu a norepinefrínu zniţuje chuť do jedla. Pre 

neţiaduce účinky (hypertenzia, zvýšenie tepovej frekvencie, anxieta, suchosť v ústach, 

poruchy spánku, zápcha) bolo jeho pouţívanie v členských krajinách EU, Nórsku a Islande 

v roku 2010 pozastavené. 

V súčasnosti u nás ako jediný pri beţnej obezite (bez diabetu 2. typu) moţno pouţiť 

orlistat (inhibítor lipázy zabraňujúci vstrebávaniu tukov v čreve). Tento môţe byť pouţitý 

u detí od 12. roku ţivota, v prípade obéznych detí s ťaţkou obezitou alebo uţ prítomnými 

komplikáciami môţe byť zváţený aj v niţšom veku (10. rok). Odporúčané dávkovanie je 120 

mg  3–krát denne s jedlom, a nakoľko orlistat zniţuje absorpciu vitamínov rozpustných 
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v tukoch, odporúča sa kombinovať s uţívaním vitamínov A, D, E a K. Neţiaduce účinky 

vyplývajúce z malabsorpcie tukov sú steatorea, hnačka a flatulencia. Tieto neţiaduce účinky 

sa zvyšujú so zvýšeným príjmom tukov a sú často dôvodom zníţenej compliance pacienta 

a predčasného ukončenia liečby.  

Najmä adolescenti zvyknú často experimentovať s rastlinnými prípravkami typu 

efedra alebo ma huang (často pouţívaný v kombinácii s kofeínom) alebo zelený čaj, pričom 

sa ukázalo, ţe síce redukujú telesnú hmotnosť ale vzhľadom na potenciálne závaţné 

neţiaduce účinky  (hrozia adverzné reakcie vrátane hypertenzie, arytmie, infarktu alebo náhlej 

smrti) je ich pouţitie u detí kontraindikované. Chróm je povaţovaný za bezpečný prostriedok 

pri  zniţovaní chuti na sladké, vedecké štúdie však jeho efektivitu nepotvrdili.      

U obéznych detí s diabetom 2. typu alebo u dievčat so syndrómom polycystických 

ovárií od 10. roku ţivota je moţné pouţiť metformín, ktorý podporuje hmotnostný úbytok 

a chráni pred rozvojom metabolického syndrómu zniţovaním inzulínovej rezistencie. 

Liečba syndrómovej alebo sekundárnej obezity by mala byť vedená špecialistom 

(najmä pediatrickým endokrinológom). V prípadoch, kedy je to moţné (napr. hypotyreóza, 

Cushingov syndróm) sa okrem reţimových opatrení nasadzuje kauzálna liečba. Pacienti s 

Prader-Williho syndrómom sú indikovaní na liečbu rastovým hormónom, nakoľko má 

popisovaný pozitívny efekt na telesné zloţenie, výšku ako aj psychomotorický vývoj (na 

strane druhej však niektoré štúdie uvádzajú výskyt spánkového apnoe u jeho uţívateľov). 

V prípade monogénových foriem obezity poznáme v súčasnosti jedinú kauzálnu 

liečbu pre mutácie génu pre leptín (leptínová deficiencia), kedy sa podáva subkutánne 

rekombinantný ľudský leptín po dobu 24 mesiacov, čo vedie nielen k výraznej redukcii 

telesnej hmotnosti, ale pozitívnemu ovplyvneniu imunitného systému (pri deficiencii leptínu 

dochádza k poruche T-lymfocytov), normalizácii hormónov štítnej ţľazy a primeranému 

nástupu puberty. Ostatné typy monogénovej obezity (najčastejšie mutácie 

v melanokortínovom receptore) v súčasnosti existujú lieky fungujúce na báze agonistov 

melanokortínových receptorov, tieto však sú ešte v klinickom skúšaní.    

 

Bariatrická chirurgia 

Bariatrická chirurgia má byť zváţená ako posledná moţnosť pre adolescentov, 

u ktorých zlyhala konzervatívna liečba a spĺňajú tieto kritériá: 

 ≥ 13. rok ţivota (podľa vestníka MZ SR v 15. roku kostného veku), u ktorých bola 

dosiahnutá finálna výška a sú uzavreté rastové štrbiny, u dievčat po nástupe menarché 
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 s BMI ≥40 kg/m
2
 a váţnymi komorbiditami (diabetes 2. typu, syndróm spánkového 

apnoe, pseudotumor cerebri), alebo 

 s BMI ≥50  kg/m
2
 a menej závaţnými komorbiditami (arteriálna hypertenzia, 

artropatia, dyslipidémia, steatóza pečene, gastroezofageálny reflux)  

Na vykonanie bariatrického zákroku je potrebný súhlas hlavného odborníka MZ SR 

pre pediatrickú endokrinológiu, vo vybraných pracoviskách udelením výnimky z veku, 

súhlasom zdravotnej poisťovne a potvrdením spôsobilosti psychológom. Dievčatá by rok po 

zákroku nemali otehotnieť. 

Bariatrický zákrok by mal byť prevedený vo vysokošpecializovanom centre. Do úvahy 

v súčasnosti pripadajú tri typy zákrokov, ktoré sú na Slovensku povolené  a to je: 1. zavedenie 

intragastrického balóniku, gastrická bandáţ a gastrická stimulácia. V zahraničí, vrátane 

Českej republiky, sa u detí vyuţívajú dva typy zákrokov, a to gastrická bandáţ a gastrický 

bypass (najmä v USA). Obidve metódy sú vysoko efektívne.  

Metóda adjustabilnej gastrickej bandáţe je zaloţená na princípe naloţenia 

silikónového prstenca (bandáţe) na hornú časť ţalúdka, tesne pod spojenie s paţerákom,  čím 

sa vytvorí malý rezervoár o veľkosti 15-20 ml a teda sa výrazne zníţi aj mnoţstvo 

prijímaného jedla. Výhodou je jej regulovateľnosť ako aj reverzibilita, čiţe je moţné ju 

kedykoľvek znovu odňať. Touto metódou je moţná redukcia telesnej hmotnosti o 40-50 %.  

Najmenej invazívnou je gastrická stimulácia (implantable gastric stimulator), kedy je 

do hladkej svaloviny ţalúdka umiestnené teliesko vytvárajúce elektrické stimuly, ktoré vedú 

k zníţeniu chuti do jedla. Operácia je jednoduchá, má minimálne riziká i výskyt komplikácií, 

avšak jej efekt je niţší v porovnaní s tradičnými metódami. Nutné sú však ďalšie štúdie, preto 

táto metóda u nás zatiaľ pouţívaná nie je. 

Intragastrický balón sa povaţuje zväčša za doplnok chirurgickej liečby a zavádza sa  

u morbídne obéznych pacientov, ktorí majú vysoké operačné riziko, aby zredukovali svoju 

hmotnosť pred samotným bariatrickým zákrokom. Ide o silikónový balón, ktorý sa plní 

fyziologickým roztokom alebo vzduchom, má objem 500 ml a zavádza sa do ţalúdka 

endoskopicky. Iba ojedinele sa metóda vyuţíva samostatne, bez následného bariatrického 

zákroku.     

Kontraindikáciou bariatrickej chirurgie sú psychiatrické ochorenia, genetická alebo 

endokrinologická príčina obezity, ťaţké poruchy stravovacieho správania sa a samozrejme 

nesúhlas pacienta.  
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5.8.2. Liečba metabolického syndrómu 

Pri liečbe metabolického syndrómu platia podobné princípy ako pri liečbe obezity. 

Inzulínová rezistencia môţe byť priamo či nepriamo ovplyvnená cvičením, diétou a 

farmakologicky. Priaznivý efekt liečby na inzulínovú rezistenciu nemusí mať vţdy aj priamy 

efekt na zníţenie hmotnosti. Napríklad aktívny pohyb u adolescentov s obezitou zniţuje 

koncentrácie plazmatických lipidov a diastolického tlaku aj napriek malému vplyvu na 

hmotnosť. Z tohto dôvodu sa pri hodnotení liečby metabolického syndrómu odporúča 

uprednostňovať obvod pása (najlepšie odzrkadluje centrálnu obezitu) a nie celkovú hmotnosť 

či BMI (1).  

Niektoré špecifické zloţky potravy, ako napríklad vláknina, zvyšujú inzulínovú 

senzitivitu a upravujú glukózovú homeostázu prostredníctvom spomaleného vyprázdňovania 

ţalúdka, zvýšenej oxidácie tukov, zníţenia hepatálnej produkcie glukózy a stimulovaním 

sekrécie GLP-1 (glucagon like peptid 1).  

 

Farmakologická liečba jednotlivých zloţiek metabolického syndrómu 

Reţimové opatrenia sú schopné ovplyvniť aj jednotlivé zloţky metabolického 

syndrómu. Ak sú neúčinné, alebo v čase diagnózy sú prítomné príznaky závaţného stupňa, je 

indikovaná farmakoterapia.  

V liečbe artériovej hypertenzie (pri potvrdenej hypertenzii nad 95. percentil alebo 

mikroalbuminúrii) sú liekom voľby inhibítory ACE, prípadne sartany.  

Pre metabolický syndróm typická dyslipidémia (zvýšené triacylglyceroly a zníţený 

HDL-cholesterol) sa u detí farmakologicky zvyčajne nelieči.  

 

5.8.3. Liečba diabetu 2. typu 

Liečba diabetu 2. typu by mala byť komplexná a zaloţená na správnom poučení 

pacienta, domácom selfmonitoringu a pravidelných kontrolách u detského endokrinológa a 

diabetológa.  

 

Ciele liečby diabetu 2. typu 

 edukácia o selfmanaţmente 

 normalizácia glykémie a HbA1c pod 6,5 % 

 redukcia hmotnosti 

 redukcia príjmu sacharidov a celkového kalorického príjmu 
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 zvýšiť fyzickú výkonnosť 

 dostať pod kontrolu zloţky metabolického syndrómu 

 

Zmena ţivotného štýlu  

Zmena ţivotného štýlu zahŕňa najmä obmedzenie kalorického príjmu a zvýšenie 

pohybovej aktivity (pozri vyššie). Názory na zavádzanie reţimových opatrení sa líšia, podľa 

niektorých je lepšia postupná zmena so sprísňovaním jednotlivých opatrení, iní dávajú 

prednosť intenzívnym zmenám hneď po zistení diabetu a radšej postupnému uvoľňovaniu 

reţimu, ak to stav ochorenia umoţňuje.  

Medikamentózna liečba 

V minulosti sa pri dosiahnutí cieľov kompenzácie diabetu výlučne reţimovými 

opatreniami (glykémia nalačno do 5,6 mmol/l a HbA1c do 6,5 %) medikamentózna liečba 

ihneď neindikovala. V súčasnosti sa odporúča začať s medikamentóznou liečbou súčasne 

s reţimovými opatreniami ihneď po diagnóze diabetu 2. typu. Začiatočná medikamentózna 

liečba zahŕňa 1. metformín, 2. inzulín, ale 3. metfomín + inzulín.   

 

Úvodná liečba pacienta bez príznakov a s HbA1c do 9,0 %. V takomto prípade je 

liekom voľby metformín zo skupiny biguanidov. Na Slovensku je metformín jediným 

farmakologickým prípravkom scháleným pre pouţitie u detí zo skupiny perorálnych 

antidiabetík. Metformín nezvyšuje sekréciu inzulínu, ba  ani nevyvoláva hypoglykémie, či 

zvyšovanie hmotnosti pacientov. Zniţuje najmä hepatálnu produkciu glukózy (čím viac 

ovplyvňuje glykémiu nalačno ako po jedle), zvyšuje vychytávanie glukózy svalom a tukom a 

zniţuje chuť do jedla. Účinok metformínu u detí s diabetom 2. typu je overený viacerými 

multicentrickými randomizovanými štúdiami. Metformín má pomerne málo neţiadúcich 

účinkov, najčastejšie gastrointestinálneho pôvodu, laktátová acidóza je veľmi zriedkavá. 

Moţno jej predísť dodrţivaním  kontraindikácií podávania metformínu (zníţená obličková 

funkcia, choroby pečene a hypoxémia). Iniciálna je dávka 500 mg metformínu jedenkrát 

denne, ktorú vţdy po týţdni môţeme zvyšovať aţ do dávky 2x1000 mg. Pri akútnych 

infekciách s dehydratáciou, či náhlom závaţnom zhoršení metabolickej kompenzácie diabetu 

je niekedy vhodné dočasne prerušiť liečbu metformínom a pouţiť inzulín. Ak nedosiahneme 

pokles HbA1c pod 6,5 % v priebehu 4 mesiacov, je vhodné pridať do liečby inzulín. 

Začína sa NPH inzulínom raz denne (aţ do dávky 1,2 j/kg), ak ani takto HbA1c neklesne pod 

6,5 %, pridávajú sa bolusy krátko pôsobiaceho inzulínu pred jedlami. Riziko 
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hypoglykémie pri liečbe inzulínom u adolescentov s DM-2 je veľmi nízke (v porovnaní 

s DM-1).  

Úvodná liečba pacienta s osmotickými príznakmi alebo HbA1c nad 9,0 %. 

V takomto prípade sa začína hneď s kombináciou  metformínu a NPH inzulínu (raz denne 

v úvodnej dávke 0,25 – 0,5 j/kg). Pri dobrej kompenzácii ochorenia sa môţe dávka inzulínu 

postupne zniţovať – vţdy pri zvyšovaní dávky metformínu (pozri vyššie). Naopak pri zlých 

výsledkoch sa môţe pridať inzulín aj pred jedlami.  

Úvodná liečba pacienta s diabetickou ketoacidózou. V takýchto prípadoch 

postupujeme ako pri liečbe ketoacidózy u pacientov s DM-1 (pozri kapitolu a akútnych 

komplikáciách). Po zvládnutí stavu je vhodné dodiagnostikovať typ diabetu. Ak nie sú 

prítomné autoprotilátky a priebeh svedčí o diabete 2. typu, pridávame do liečby metformín 

a zniţujeme dávku inzulínu.  

Iné moţnosti liečby. Aj keď poznáme celý rad antidiabetík, ako sú deriváty 

sulfonylmočoviny, inkretíny, tiazolidíndióny a ďalšie, u detí sa poţívajú len zriedka (v SR sú  

dokonca aţ do dospelosti kontraindikované) 

 

Liečba komorbidít pri DM-2  

Rizikovými faktormi vzniku včasných makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych 

komplikácií sú aj niektoré pridruţené ochorení v rámci metabolického syndrómu. Avšak pri 

diabete 2. typu k ich liečbe pristupujeme omnoho prísnejšie ako pri liečbe metabolického 

syndrómu bez hyperglykémie - pri zlyhaní diétnych a pohybových opatrení pristupujeme skôr 

k farmakologickej liečbe.  

Pri hypertenzii nad 95. percentil sa odporúča redukcia hmotnosti, obmedzenie 

solenia a zvýšené fyzická aktivita. Ak ani po 6 mesiacoch hodnota nepoklesne pod 95. 

percentil, indukuje sa liečba ACE inhibítormi na zníţenie krvného tlaku pod 90. percentil. 

Pri ich netolerovaní, sú liekom voľby sartany. Pri nutnosti kombinovanej liečby sa pridávajú 

kalciové blokátory alebo diuretiká.  

Nefropatia je v niektorých prípadoch DM-2 prítomná vo forme mikroalbumínúrie uţ 

pri stanovení diagnózy diabetu (cca u 6 % detí s DM-2) a po 3 rokoch trvania diabetu jej 

výskyt stúpa aţ na 16 % (najmä u pacientov s vyššími hodnotami HbA1c). Mikroalbumínúria 

je výrazným rizikovým faktorom progresie nefropatie aţ do renálnej insuficiencie. Preto je pri  

mikroalbumínúrii indikovaná liečba ACE inhibítormi aj v neprítomnosti hypertenzie.  
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 Dyslipidémiu (nízky HDL-cholesterol a vysoké triacylglyceroly) má viac ako 75 % 

pacientov s DM-2 uţ v čase diagnózy diabetu. Hodnoty lipidov by sa mali skontrolovať hneď 

po stabilizácii diabetu. Cieľovými hodnotami sú: 

 LDL- cholesterol pod 2,6 mmol/l 

 HDL- cholesterol nad 0,91 mmol/l 

 triacylglyceroly pod 1,7 mmol/l  

Ak je LDL-cholsetrol nad odporúčanú koncentráciu, sprísňujú sa diétne opatrenia ako 

aj poţiadavky na kompenzáciu diabetu. Ak sú napriek tomu hodnoty nad 3,4 mmol/l, 

indikovaná je liečba statínmi. Pri koncentráciách triacylglycerolov nad 4,5 mmol/l sa indikuje 

liečba fibrátmi.  

 Nealkoholová steatóza (vyskytuje sa aţ u 50 % adolescentov s DM-2) a PCOS (býva 

u cca 8 % pacientok s DM-2) pri DM-2 zvyčajne dobre reagujú na redukciu hmotnosti 

a liečbu metformínom.  

Monitoring a selfmonitoring  

 Sú podobné ako pri diabete 1. typu, pričom intenzitu monitoringu a selfmonitoringu 

upravujeme podľa metabolickej kompenzácie a individuálnych potrieb pacienta. Pri 

kontrolách u lekára sa monitoruje aj HbA1c, krvný tlak, lipidogram, pečeňové enzýmy, 

ultrasonografia pečene a robí sa skríning komplikácií (minimálne 1x ročne vyšetrenie 

mikroalbumínúrie a očného pozadia).  

 

5.9. PREVENCIA 

5.9.1. Prevencia obezity 

Pestrá a kaloricky vyváţená strava ako aj dostatok fyzickej aktivity by mal byť 

propagovaný u všetkých detí a to nielen zo strany lekárov, ale aj školy, komunít, médií a 

vládnych programov.  Niektoré deti majú však vyššie riziko, preto by sa im mala venovať 

zvýšená pozornosť, aj keď ešte nemusia dosahovať hranicu obezity.  Ide jednak o 1. deti 

obéznych rodičov a 2. deti, ktoré majú nadhmotnosť v čase, keď nastupujú do školy 

(respektíve. zvýšený nárast hmotnosti vo veku 5-7 rokov), pretoţe je dokázané, ţe aţ 40 % 

obezity vzniknutej v tomto veku pretrvá do dospelosti, ide teda o prvé kritické, avšak ešte 

pomerne dobre ovplyvniteľné a reverzibilné obdobie vzniku obezity. Za druhé kritické 

obdobie je povaţovaný 15. rok ţivota, kedy obezita vzniknutá v tomto období prechádza do 

dospelosti aţ v 70 %. Podstatné ale je, ţe v tomto období je uţ jedinec so svojimi 
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stravovacími a pohybovými zvyklosťami (respektíve sedavými aktivitami) natoľko zţitý, ţe 

zmena býva omnoho ťaţšia (samozrejme však nie nemoţná).  

Genetické faktory zohrávajú nemalú úlohu vo výslednom BMI jedinca – odhaduje sa, 

ţe je to 40-70 %, čo znamená, ţe tieto v nemalej miere síce ovplyvňujú telesnú hmotnosť, 

avšak dôleţitú úlohu tu zohrávajú aj vonkajšie faktory. Prevencia by mala začať uţ pred 

otehotnením, kedy by mala matka normalizovať svoju hmotnosť  (to sa netýka iba 

nadhmotnosti, ale naopak aj nízkej hmotnosti). Viacero veľkých štúdií  dokazuje, ţe 

intrauterinné prostredie je veľmi dôleţitým činiteľom pri ovplyvňovaní hmotnosti dieťaťa 

pre- ale aj postnatálne a neskôr v ţivote. Rizikové z hľadiska vzniku obezity sú nielen deti 

s vysokou pôrodnou hmotnosťou (LGA) zväčša na vrub gestačného diabetu matky, alebo 

neúmerne vysokého nárastu hmotnosti matky počas tehotenstva, ale naopak aj deti s nízkou 

pôrodnou hmotnosťou z dôvodu podvýţivy matky, placentárnej insuficiencie či fajčenia počas 

tehotenstva. Napriek tomu, ţe podľa viacerých štúdií sú rozdiely v BMI dojčených 

a nedojčených jedincov malé, je povaţované (aj vzhľadom na ďalšie pozitívne faktory) za 

vývodné a odporúčané minimálne 3 mesiace. Rodina je takisto dôleţitým pilierom 

vo výchove k správnym stravovacím návykom, pretoţe rodičia sú práve tí, ktorí nakupujú 

a pripravujú potraviny ako aj „organizáciu jedenia“. Odporúča sa, keď je to moţné, stolovať 

spolu, najlepšie v rovnakom čase a mieste, nevynechávať jedlá (jesť 5-6-krát denne, 3 hlavné 

jedlá), nevynechávať raňajky, nejesť počas pozerania televízie. Vyhnúť sa príliš sladkým 

alebo mastným jedlám a obmedziť sladené nápoje.  Takisto obmedziť pri jedení sledovanie 

televízie, čo vedie k tzv. „mindless eating“.  

 

5.9.2. Prevencia a aktívny skríning metabolického syndrómu 

Prevencia metabolického syndrómu úzko súvisí s prevenciou obezity a okrem 

propagovania zdravej ţivotosprávy sa zameriava na vyhľadávanie a skríning súčastí 

metabolického syndrómu u vysoko rizikových jedincov. Deti s metabolickým syndrómom sú 

zvyčajne bez príznakov a lekára aktívne nevyhľadávajú. Preto jeho včasná diagnóza závisí od 

identifikácie rizikových jedincov medzi obéznymi deťmi (nadhmotnosť, obezita, iné zloţky 

metabolického syndrómu u pacienta, pozitívna rodinná anamnéza na metabolický syndróm, 

diabetes mellitus, dyslipidémiu, hypertenziu, kardiovaskulárne ochorenia). Takéto deti je 

treba odoslať na vyšetrenie k detskému endokrinológovi.   
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5.9.3. Prevencia a aktívny skríning diabetu 2. typu  

Aktívny skríning je základným princípom prevencie, ktorý spočíva vo vyhľadávaní 

rizikových skupín detí a adolescentov. Za vysoko rizikovú moţno označiť skupinu detí, ktoré 

majú uţ zistený prediabetes (poruchu glukózovej tolerancie alebo hraničnú glykémiu 

nalačno). Skríningovým vyšetrením je meranie glykémie nalačno, doplnené by však malo byť 

o orálny glukózovo-tolerančný test, pretoţe v skorých štádiách ochorenia je hyperglykémia 

predovšetkým postprandiálne (pozri vyššie). Včasná diagnóza diabetu 2. typu môţe zabrániť 

následkom dlhodobo nerozpoznanej a neliečenej hyperglykémie. Prevencii diabetu 2. typu u 

detí a adolescentov sa uţ v niektorých krajinách venuje veľká pozornosť (napríklad v USA). 

Na Slovensku sa od roku 2007 realizuje skríning glykémie u všetkých detí v 11. a 17. 

roku ţivota pod záštitou Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej 

spoločnosti. 

 

5.10. PROGNÓZA 

Prognóza obezity, metabolického syndrómu ako aj diabetu 2. typu závisí od splnenia 

liečebných cieľov. Pri dobrej edukácii a spolupráci zo strany pacienta a jeho rodičov, môţu 

mať deti a adolescenti s týmito ochoreniami plnohodnotný ţivot.  

Pacienti s nadhmotnosťou alebo obezitou môţu byť dlhú dobu bez ťaţkostí, rozvinutie 

komplikácií obezity však významne zvyšuje morbiditu aj mortalitu pacientov. Pri skorom 

„podchytení“ pacientov s rozvojom nadhmotnosti je prognóza veľmi dobrá, ale kaţdý obézny 

pacient, ktorý schudne, zníţi aj mnoţstvo a závaţnosť komplikácii obezity.  

Reverzibilita či progresia jednotlivých zloţiek metabolického syndrómu rovnako 

závisí od úspešnosti liečby. Včasné štádiá jednotlivých komorbidít sú často reverzibilné.  

Pacient ale môţe vnímať zníţenie kvality ţivota najmä pri DM-2 pre nutnosť 

pravidelných úkonov spojených s liečbou (kontroly je glykémie, aplikácia inzulínu, plánovaná 

strava, pravidelné kontroly lekárom a podobne). Nedostatočná kompenzácia diabetu 

a nerešpektovanie liečebných odporúčaní pacientom (alebo jeho rodičmi) zvyšuje riziko 

komplikácií, ktoré môţu výrazne ovplyvniť kvalitu ţivota pacienta.  

 

 

5.11. SÚHRN  

Obezitu charakterizuje zvýšené ukladanie tuku v organizme, čo vedie k zhoršovaniu 

zdravotného stavu jedinca. Metabolický syndróm charakterizuje na podklade centrálnej 
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obezity vznikajúca inzulínová rezistencia s rozvojom ďalších príznakov ako je 

hyperglykémia, dyslipidémia, artériová hypertenzia, acanthosis nigricans a nealkoholová 

steatóza pečene. Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je definovaný ako stav, keď sekrécia 

inzulínu nie je schopná plniť zvýšené poţiadavky na inzulín spôsobené inzulínovou 

rezistenciou. Diabetes 2. typu chápeme ako jeden z prejavov metabolického syndrómu.  

Prevalencia obezity, metabolického syndrómu, ako aj diabetu 2. typu celosvetovo 

narastá, aj keď v SR je DM2 u detí a adolescentov stále raritný.  

Obezita môţe byť primárnou súčasťou klinického obrazu  - na báze genetického 

podkladu (polygénová, monogénová /mutácie leptínu, MC4R a SIM1/ a syndrómová 

/napríklad Prader Williho syndróm/) alebo vzniká zriedkavo sekundárne (poruchy 

endokrinného systému, alebo uţívaním liekov). Veľká väčšina obezít u detí (aj dospelých) 

vzniká na polygénovom podklade a je z hľadiska stúpajúcej prevalencie DM2 rozhodujúca. 

Genetické faktory sa aj v prípade etiológie polygénovej obezity zdajú byť rozhodujúce, aj keď 

ešte nie sú presne identifikované. Medzi negenetické faktory patrí nízka alebo vysoká pôrodná 

hmotnosť, nadmerná konzumácia mastných a vypráţaných jedál, „fast food“ a sladkostí 

v kombinácii s malým príjmom zeleniny a ovocia v jedálničku a nedostatok aktívneho 

pohybu. Podobný pomer genetických a negetických faktorov sa uplatňuje aj v etiológii 

metabolického syndrómu a DM2.  

Základ patogenézy obezity je nepomer medzi vysokým energetickým príjmom 

a nízkym energetickým výdajom. Spomedzi typov obezity je najrizikovejšia centrálna obezita 

s nadmernou akumuláciou viscerálneho tuku, ktorá spôsobuje inzulínovú rezistenciu a je 

podstatou metabolického syndrómu. Hyperglykémia je jednou zo základných zloţiek 

metabolického syndrómu, pričom zvyčajne začína ako prediabetes. Na vzniku hyperglykémie 

sa podieľa vţdy kombinácia zníţenej sekrécie inzulínu a inzulínovej rezistenciie.  

Pri obezite vzniká zväčšenie objemu tela v dôsledku nadmerného hromadenia 

tukového tkaniva a rozoznávame difúznu a centrálnu obezitu. Klinický obraz metabolického 

syndrómu zahŕňa centrálny typ obezity, acanthosis nigricans, artériovú hypertenziu, zvýšenú 

koncentráciu triacylglycerolov, zníţený HDL-cholesterol, nealkoholovú steatózu pečene, 

hyperurikémiu, zvýšené prokoagulačné faktory, známky subklinického zápalu, syndróm 

polycystických ovárií (PCOS) a syndróm spánkového apnoe. Diabetes 2. typu býva 

u adolescentov v SR zvyčajne bezpríznakový (v zahraničí sú opisované aj prípady 

s ketoacidózou).  

Diagnostika obezity sa zakladá na zhodnotení hmotnosti k výške, najmä 

proporcionality tela a BMI (body mass index). V našich podmienkach sa za nadhmotnosť 
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pokladá BMI nad 90. percentil, za obezitu nad 97. percentil. Diagnóza metabolického 

syndrómu sa u detí zakladá na prítomnosti centrálnej obezity a minimálne dvoch 

z nasledujúcich príznakov:  hyperglykémia, hypertenzia, zvýšené triacyglyceroly a zníţený 

HDL-cholesterol. Diagnóza DM2 sa v SR stanovuje väčšinou v bezpríznakovom období (vo 

svete viac na základe osmotických príznakov) na základe hyperglykémie nalačno alebo počas 

oGTT, alebo pomocou HbA1c.  

 Liečba beţnej obezity závisí na jej etiológii, veku dieťaťa, jej stupňa a prítomnosti 

komplikácií. Základom terapie je v prvom rade zmena ţivotného štýlu v zmysle ovplyvnenia 

energetického príjmu upravením stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity. Pokiaľ ide o obezitu 

ťaţko reagujúcu na reţimové opatrenia, respektíve ťaţkú obezitu s komplikáciami aţ 

morbídnu obezitu či uţ s komplikáciami alebo bez nich, je potrebné zváţiť v individuálnych 

prípadoch farmakoterapiu alebo bariatrickú chirurgiu. Pri liečbe metabolického syndrómu 

platia podobné princípy ako pri liečbe obezity. Reţimové opatrenia sú schopné ovplyvniť aj 

jednotlivé zloţky metabolického syndrómu. Ak sú neúčinné, alebo v čase diagnózy sú 

prítomné príznaky závaţného stupňa, je indikovaná farmakoterapia.  

Liečba diabetu 2. typu by mala byť komplexná a zaloţená na správnom poučení 

pacienta, domácom selfmonitoringu a pravidelných kontrolách u detského endokrinológa a 

diabetológa. Cieľom je normalizácia glykémie a HbA1c pod 6,5 %, redukcia hmotnosti, 

redukcia príjmu sacharidov a celkového kalorického príjmu, zvýšenie fyzickej výkonnosti a 

dostať pod kontrolu zloţky metabolického syndrómu. Medikamentózna liečba zahŕňa 

metformín, inzulín, alebo ich kombináciu podľa klinického stavu pacienta. Pri diabete 2. typu 

pristupujeme k liečbe zloţiek metabolického syndrómu omnoho prísnejšie.  Medikamentózne 

liečime opakovanú hypertenziu nad 95. percentil alebo nefropatiu (ACE-inhibítory), závaţnú 

LDL-hypercholesterolémiu (statíny), vysokú triacylglcerolémiu (fibráty). Nesmierne dôleţitá 

je prevencia obezity a jej progresie a aktívny skríning rizikových jedincov.  
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6. MONOGÉNOVÝ DIABETES MELLITUS  

 

 Monogénový diabetes mellitus je rôznorodá skupina ochorení, líšiacich sa etiológiou, 

patogenézou, liečbou a prognózou. Spoločnou črtou je chronická hyperglykémia, ktorú 

vyvoláva mutácia génu, zasahujúceho do vylučovania alebo účinku inzulínu.  

 

6.1. EPIDEMIOLÓGIA MONOGÉNOVÉHO DIABETU 

 Prevalencia monogénového diabetu nie je ani v súčasnosti presne známa . Pre jeho 

veľkú klinickú rôznorodosť sa niekedy len ťaţko dá odlíšiť od majoritných polygénových 

typov diabetu. Definitívne rozriešenie etiológie diabetu (vylúčenie alebo potvrdenie 

monogénového diabetu) prináša len DNA analýza, ktorej cena je v súčasnosti príliš vysoká, 

aby sa vykonával celoplošný skríning u všetkých pacientov s diabetom.  Údaje o prevalencii 

sa preto získavajú zatiaľ len z malých štúdií, ktorých výstupy bývajú skreslené malým počtom 

participujúcich pacientov. V súčasnosti najväčšia takáto štúdia, zahŕňajúca viac ako 500 

pacientov s diabetom z Oxfordu vo Veľkej Británii, zistila, ţe monogénový diabetes typu 

MODY, tvorí cca 1 % s pacientov do 45 rokov, pôvodne klasifikovaných ako diabetes 1. typu 

a cca 4 % spomedzi pacientov do 45 rokov s diabetom 2. typu. MODY je najčastejším typom 

monogénového diabetu a odhaduje sa, ţe tvorí pribliţne 1 % spomedzi všetkých pacientov 

s diabetom . Ako druhý najčastejší typ sa odhaduje mitochondriálny diabetes (cca 0,5 % 

spomedzi všetkých pacientov s diabetom), avšak malé počty doteraz identifikovaných 

pacientov o tom nesvedčia.  Výskyt ostatných typov monogénového diabetu sa odhaduje ako 

omnoho niţší. Presná incidencia a prevalencia je známa len v prípade permanentného 

neonatálneho diabetu, ktorá sa opiera o celonárodné registre detského diabetu a je medzi 

1:200 000 – 300 000 ţivo narodených detí. Prevratnou v tejto oblasti bola práve štúdia zo 

Slovenska (publikovaná v roku 2007), ktorá ako prvá na svete pouţila slovenský celonárodný 

register na výpočet epidemiológie neonatálneho diabetu a určila výskyt tejto formy diabetu na 

Slovensku na 1:215 000 . Tieto číslo zo Slovenska boli čoskoro po ich publikovaní potvrdené 

aj prácami z iných krajín Európy.   

 

6.2. KLASIFIKÁCIA A NOMENKLATÚRA MONOGÉNOVÉHO DIABETU 

   V oblasti klasifikácie a nomenklatúry monogénového diabetu nejestvuje v súčasnosti 

ţiadna jednota a prakticky kaţdé z veľkých centier vo svete pouţíva vlastné modifikácie.  
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V súčasnosti sa medzi diabetológmi najviac pouţíva klasifikácia Americkej 

diabetologickej asociácie (pozri vyššie). V nej sú monogénové typy cukrovky zaradené medzi 

iné špecifické typy DM v podskupinách A a B. Klasifikácia ale z hľadiska monogénového 

diabetu má svoje limitácie. Príčiny vymenováva za sebou podľa toho ako boli opísané, bez 

ohľadu na epidemiológiu, etiológiu, či klinický obraz. Druhým problémom je, ţe napriek 

kaţdoročnej aktualizácii je posledným zahrnutým génov NEUROD1, ktorého mutácie sa 

potvrdili ako príčina monogénového diabetu v roku 1999.  

  

Klasifikácia podľa Murphyovej 

 V roku 2008 bola tímom profesora Hattersleyho z Exeteru navrhnutá a publikovaná 

nová klasifikácia monogénových foriem diabetu (Tabuľka 6) . Výhodou tejto klasifikácie je 

lepšie zohľadnenie klinickej charakteristiky ochorenia. Zameriava sa najmä na nosnú klinickú 

črtu ochorenia – vek začiatku (do 6 mesiacov – neonatálny diabetes), hyperglykémiu nalačno, 

rodinný výskyt bez iných prídavných príznakov alebo mimopankreatické príznaky. Toto 

rozdelenie sa poţíva aj v týchto učebných textoch.  

 

Tabuľka 6. Klasifikácia monogénových typov diabetes mellitus podľa Murphyovej  

1. Neonatálny diabetes mellitus  
• tranzientný neonatálny diabetes mellitus 

• permanentný neonatálny diabetes mellitus 

2. Rodinný výskyt diabetu so skorým začiatkom  
• HNF4A-MODY (MODY-1) 

• HNF1A-MODY (MODY-3)  

• iné 

3. Glukokinázový diabetes (GCK-MODY, MODY-2) 

4. Diabetes s  mimopankreatickými príznakmi 
• HNF1B-MODY (MODY-5) 

• mitochondriálny diabetes 

• Wolframov syndróm  

• syndrómy monogénovej inzulínovej rezistencie 

• iné 

  

 V praxi je stále veľmi rozšírený termín MODY, ktorý zahŕňa skupinu monogénových 

diabetov so začiatkom v detstve, adolescencii a včasnej dospelosti (nezahŕňa ale neonatálny 

diabetes, mitochondriálny diabetes, poruchy účinku inzulínu a väčšinu syndrómových 

foriem). Jednotlivé podtypy MODY sa označovali číslom (MODY1-12), ktoré zohľadňovalo 

poradie v akom sa podtypy identifikovali. Klinická klasifikácia podľa Murphyovej uţ termín 

MODY nepozná a jednotlivé jeho podtypy sú rozdelené vo viacerých skupinách (ako je 

diabetes s rodinným výskytom, familiárna hyperglykémia nalačno alebo diabetes s 

extrapankreatickými príznakmi) . Pôvodnú príslušnosť k MODY uţ dokazuje len označenie 

ochorenia, kde sa číslo nahradilo názvom mutovaného génu (napríklad HNF1A-MODY, 
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GCK-MODY a podobne) . Situáciu v klasifikácii a nomenklatúre komplikuje aj široké 

spektrum typov mutácií jednotlivých génov a rôznorodosť ich klinického obrazu. Mutácie 

ABCC8 sú tak zodpovedné za permanentný neonatálny diabetes, tranzientný neonatálny 

diabetes, ale aj ABCC8-MODY .  

 

6.3. NEONATÁLNY DIABETES MELLITUS 

 Termínom neonatálny diabetes mellitus (NDM) sa označuje cukrovka diagnostikovaná 

do 6. mesiaca ţivota u donosených detí . Väčšina pacientov s neonatálnym diabetom má 

monogénový charakter ochorenia a prípady diabetu 1. typu sú v tejto skupine raritné. 

Neonatálny diabetes, ktorý vymizne do niekoľkých týţdňov, aţ mesiacov od vzniku sa nazýva 

tranzientný neonatálny diabetes (TNDM). Diabetes bez remisie má charakter 

permanentného neonatálneho diabetu (PNDM) . Najčastejšou príčinou novorodeneckej 

cukrovky sú poruchy imprintingu  (majú charakter výlučne TNDM) a mutácie génov pre 

Kir6.2 (Kalium inward rectifier 6.2) a SUR1 (Sulfonylurea Receptor 1) podjednotky 

draslíkového kanála B-buniek (podľa typu mutácie sa prejavia ako TNDM alebo PNDM) . 

Prehľad génov neonatálneho diabetu je v Tabuľke 7. 
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Tabuľka 7. Prehľad génov a ochorení v skupine neonatálneho diabetu. Modifikované 

podľa ISPAD 2014. 

 

 

6.3.1.Tranzientný neonatálny diabetes 

  Tranzientný neonatálny diabetes vzniká do 6. mesiaca ţivota (zvyčajne v prvom 

postnatálnom týţdni) a po niekoľkých týţdňoch trvania vymizne. Výskyt tranzientného 

neonatálneho diabetu je pribliţne rovnaký ako permanentného, čiţe 1:200 000 – 1:300 000 

ţivo narodených detí .   

 

 

 

Gén Lokus Proteín Funkcia proteínu Mutácie Fenotyp diabetu 

PLAGL1 6q24 
Pleiomorphic adenoma 
gene-like 1 

nukleárny zinc finger 
protein 

hypometylácia alely od 

matky, alebo duplikácia 

alely od otca 

tranzientný neonatálny 
diabetes 

ZFP57 6p22 Zinc finger protein 57 
nukleárny zinc finger 

protein 
homozygotné 

tranzientný neonatálny 

diabetes, často 

psychomotorická 
retardácia 

KCNJ11 11p15 Kir6.2 
pór draslíkového 
kanála formujúca 

podjednotka 

heterozygotné 

tranzientný, 

permanentný neonatálny 
diabetes alebo fenotyp 

MODY - v závislosti od 

mutácie 

ABCC8 11p15 SUR1 
regulačná podjednotka 

draslíkového kanála 
heterozygotné 

tranzientný, 

permanentný neonatálny 

diabetes alebo fenotyp 

MODY - v závislosti od 

mutácie 

INS 11p15 inzulín hormón 
niektoré heterozygotné 

a homozygotné 

permanentný neonatálny 
diabetes alebo fenotyp 

MODY v závislosti od 

mutácie 

GCK 7p15 glukokináza 
enzým fosforylujúci 

glukózu 
homozygotné 

permanentný neonatálny 

diabetes 

PDX1 13q12 IPF1 transkripčný faktor homozygotné 
permanentný neonatálny 
diabetes s agenézou 

pankreasu 

EIF2AK3 2p12 PERK enzým homozygotné 

permanentný neonatálny 
diabetes s dyspláziou 

epifýz, Wolcott-

Rallisonov syndróm 

PTF1A 10p12 PTF1a transkripčný faktor homozygotné 

permanentný neonatálny 

diabetes s agenézou 

pankreasu a mozočka 

GATA6 18q11 GATA6 transkripčný faktor heterozygotné 

permanentný neonatálny 

diabetes s agenézou 

pankreasu 

GLIS3 9p24 GLIS3  transkripčný faktor homozygotné 

permanentný neonatálny 

diabetes s kongenitálnou 

hypotyreózou 

HNF1B 17q21 HNF1β transkripčný faktor homozygotné 

tranzientný neonatálny 

diabetes s obličkovými 
abnormalitami 

FOXP3 Xp11 Forkhead box P3 transkripčný faktor heterozygotné 

permanentný neonatálny 

diabetes s inými 
autoimunitnými 

endokrinopatiami, IPEX 

syndróm 
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6.3.1.1.  Poruchy imprintingu  

Epidemiológia. Poruchy imprintingu tvoria aţ 80 % pacientov s tranzientným 

neonatálnym diabetom, s jasnou prevahou abnormalít 6q24 .  

Genetika. V lokuse 6q24 sa nachádza gén PLAGL1, ktorého prepis do proteínovej 

formy je regulovaný, pretoţe ovplyvňuje vylučovanie inzulínu v B-bunke . Zabezpečuje sa to 

vyradením alely získanej od matky tzv. metyláciou. Iba alela získaná od otca je funkčná. 

Ochorenie vzniká pri zvýšenom mnoţstve proteínu, čo spôsobuje porucha metylácie alely od 

matky, alebo duplikovanie aktívnej alely od otca (formou mikroduplikácií alebo 

uniparentálnou paternálnou izodizómiou, t.j. zdedením oboch chromozómov 6 od otca) . 

Riziko prenosu na potomkov nesie len duplikácia 6p24. Zrením B-buniek sa dokáţe 

nadprodukcia proteínu dočasne vykompenzovať, neskôr v priebehu ţivota sa opäť prejaví . 

V roku 2008 sa identifikovali mutácie génu ZFP57 (chromozóm 6p) ako ďalšia 

príčina hypometylácie pri tranzientnom neonatálnom diabete. Na rozdiel od pacientov 

s hypometyláciou 6q24 mali títo pacienti aj akcesórne príznaky ako je zaostávanie 

v psychomotorickom vývoji a hypoplázia corpus callosum (aj keď niektorí mali aj normálny 

vývoj CNS a intelektu) .  

Patogenéza. Poruchy imprintingu spôsobujú zvýšenú tvorbu proteínov regulujúcich 

(suprimujúcich) vylučovanie inzulínu. Z nedostatku inzulínu vyplýva pomalší rast plodu 

rezultujúci v nízku pôrodnú hmotnosť a postnatálne vzniká diabetes. Ostatné črty ako je 

makroglosia a umbilikálna hernia sú spoločné s inými poruchami imprintingu (napríklad 

s Beckwith-Wiedemannovým syndrómom – pozri syndrómové formy kongenitálneho 

hyperinzulinizmu) . Zrením B-buniek sa dokáţe nadprodukcia proteínu dočasne 

vykompenzovať, preto diabetes časom vymizne. Porucha sekrécie inzulínu sa môţe neskôr 

v priebehu ţivota sa opäť prejaviť u viac ako 50 % pacientov . 

Klinický obraz.   Deti mávajú deti nízku pôrodnú hmotnosť pri pôrode v termíne, 

tretina máva makroglosiu alebo umbilikálnu herniu . Deti s mutáciami ZFP57 mávajú aj 

zaostávanie v psychomotorickom vývoji a hypopláziu corpus callosum. Obdobie remisie 

nastupuje v priemere po 12 týţdňoch. Rast a vývoj je v priebehu remisie normálny. 

U niektorých detí sa môţe vyskytovať hyperglykémia počas choroby a zníţená sekrécia 

inzulínu počas intravenózneho glukózovo-tolerančného testu.  

Diagnostika. Diagnostika je postavená na zistení neonatálneho diabetu a jeho remisii 

v prvom roku ţivota.  

Liečba. Počas neonatálnej fázy je liekom voľby inzulín . 
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Prognóza. V 50 - 60 % prípadov nastáva relaps diabetu ešte počas dospievania (v 

priemere v 14. roku ţivota) s rôznorodým klinickým obrazom , od čoho sa odvíja aj liečba: 

diéta, orálne antidiabetiká, inzulín (najčastejšie) .  

 

6.3.1.2.   Iné príčiny tranzientného neonatálneho diabetu 

Druhou najčastejšou príčinou sú mutácie génov ABCC8 a KCNJ11 kódujúce SUR1 

a Kir6.2 podjednotky draslíkového kanála (v pomere 3 : 1 v prospech ABCC8), ktoré tvoria 

aţ 60 % prípadov tranzientného  neonatálneho diabetu okrem anomálií imprintingu  (pozri 

niţšie „kanálopatie“). 

Ostatné príčiny tranzientného neonatálneho diabetu sú raritné.  

 

6.3.2. Permanentný neonatálny diabetes mellitus (PNDM) 

  Permanentný neonatálny diabetes vzniká do 6. mesiaca ţivota a pretrváva po celý 

ţivot (nikdy nenastáva remisia) .  

  Epidemiológia. Incidencia permanentného neonatálneho diabetu bola na Slovensku 

ako v prvej krajine na svete presne určená na základe informácií z Národného registra detí 

s diabetom a je 1 prípad na 215 000 ţivo narodených detí.   

Etiológia tohto geneticky podmieneného ochorenia je rôzna (Tabuľka 3). Najčastejšou 

príčinou sú mutácie KCNJ11, nasledované mutáciami inzulínového génu a génu ABCC8. 

Ostatné príčiny sú oveľa zriedkavejšie. V cca 30 % prípadov (v SR je to 0 %) sa príčina tohto 

ochorenia zatiaľ nezistila . 

 

6.3.2.1.  Mutácie génov KCNJ11 a ABCC8 - „kanálopatie“ 

  Mutácie génov KCNJ11 a ABCC8 kódujúcich Kir6.2 a SUR1 podjednotky 

draslíkového kanála (preto kanálopatie) sú najčastejšou príčinou permanentného 

neonatálneho diabetu, ale ich klinický obraz môţe byť veľmi rôznorodý, v závislosti od typu 

mutácie (od mierneho priebehu so včasnou remisiou aţ po permanentný DM s  ketoacidózou, 

epilepsiou, zaostávaním psychomotorického vývoja a so svalovou slabosťou). Pacienti vo 

väčšine prípadov dobre odpovedajú na liečbu derivátmi sulfonylurey.  

  Epidemiológia. Mutácie KCNJ11 a ABCC8 sú druhou najčastejšou príčinou 

tranzientného neonatálneho diabetu (po abnormalitách 6. chromozómu). Pri permanentnom 

neonatálnom diabete tvoria „kanálopatie“ aţ 70 % prípadov a sú tak najčastejšou príčinou 
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tohto ochorenia . Pomer výskytu mutácií ABCC8 a KCNJ11 je pri tranzientnej forme 3:1; pri 

permanentnom neonatálnom diabete je tento pomer opačný (na Slovensku je to 1:4) . 

Genetika. Gény KCNJ11 (kóduje Kir6.2) a ABCC8 (kóduje SUR1) sa nachádzajú na 

chromozóme 11. Kým KCNJ11 má len 1 exón, ABCC8 ich má 39 . Táto skutočnosť aj 

výrazne ovplyvňuje diagnostický postup. Oba gény sú veľmi polymorfné s veľkým 

mnoţstvom polymorfizmov ako aj rôznych typov mutácií, čo značne komplikuje DNA 

diagnostiku a najmä interpretáciu výsledku. Ochorenie má autozómovo dominantný charakter 

dedičnosti, ale väčšina mutácií vzniká de novo - priamo u pacienta . Len asi 20 % detí mutáciu 

zdedí po jednom z rodičov .  

Patogenéza. Podjednotky Kir6.2 a SUR1 formujú od ATP závislý draslíkový kanál B-

buniek . Takéto kanály sú v membráne bunky a regulujú jej napätie . Kanál na skladá sa zo 4 

podjednotiek Kir6.2, ktoré vytvárajú vlastný kanál, a zo 4 regulačných SUR (sulfonylureový 

receptor) podjednotiek (Obrázok 4). Takéto draslíkové kanály sa nachádzajú aj v iných 

tkanivách (srdce, mozog, kostrový sval), ale pre vznik DM je kľúčová ich úloha v B-bunkách 

Langerhansových ostrovčekov.  

 Ak je kanál otvorený, draslíkové ióny voľne prechádzajú, čo udrţuje membránu 

hyperpolarizovanú a neschopnú prepustiť sekrečné granuly s inzulínom. Kanál sa zatvára 

naviazaním adenozíntrifosfátu (ATP) na Kir6.2 alebo väzbou derivátu sulfonylurey na  SUR1 

podjednotku, a to ATP nezávislým mechanizmom. Po jedení stúpa koncentrácia glukózy  

v krvi aj v B-bunkách. Jej metabolizovaním vzniká ATP (zdroj energie), ktorý väzbou na 

Kir6.2 uzavrie ATP závislý draslíkový kanál (ktorý udrţiava polaritu bunkovej membrány) 

(Obrázok 5). Zmení sa iónové rozloţenie, depolarizuje sa bunková membrána a inzulínové 

sekrečné vezikuly sa uvoľnia z bunky. Draslíkový kanál je ovládateľný aj cez regulačnú 

podjednotku SUR1: v prostredí Mg-nukleotidov sa kanál otvára; pôsobením derivátov 

sulfonylurey na SUR1 sa kanál uzavrie, preto tento efekt moţno vyuţiť aj pri liečbe . 

Draslíkové kanály v mozgu sú tieţ citlivé na účinok glukózy a chránia mozog pred vznikom 

kŕčov. Prítomnosťou draslíkových kanálov v mozgu sa vysvetľuje aj vznik neurologickej 

symptomatológie pri niektorých mutáciách Kir6.2. Pri poškodení podjednotiek aktivačnými 

mutáciami, je kanál stále otvorený (alebo len pootvorený), inzulín sa nemôţe dostať do 

cirkulácie a vzniká diabetes. Od zvyškovej funkcie kanála závisí klinický obraz. 
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Obrázok 4. ATP-závislý draslíkový kanál B-buniek. Kanál sa nachádza v bunkovej membráne B-

buniek, ale aj iných somatických buniek, napr. v mozgu a v kostrovom svale. Je to heterooktamér zloţený zo 

štyroch podjednotiek Kir6.2 (modré), ktoré tvoria vlastný kanál a tieţ majú väzbové miesto pre ATP a štyroch 

regulačných podjednotiek SUR1 (červené). SUR1 ovplyvňuje funkciu kanála a zároveň je receptorom pre 

sulfonylureu. Mutácie Kir6.2 alebo SUR1 udrţiavajú kanál v otvorenom alebo zatvorenom stave, z čoho 

vyplývajú aj klinické prejavy (modifikované podľa Sperlinga 2006) . 
 

 
Obrázok 5. Funkcia KATP kanálov v B-bunke. Panel A ukazuje otvorený draslíkový kanál, ktorý 

udrţiava hyperpolarizovanú membránu a bráni sekrécii inzulínu. Uvedený stav nastáva nalačno alebo pri 

aktivačných mutáciách podjednotiek kanála. Panel B znázorňuje zatvorený kanál, čo umoţňuje depolarizáciu 

membrány a sekréciu inzulínu. Stav nastáva po jedle, alebo pri mutovanom kanále po podaní derivátov 

sulfonylurey. Uvedený stav je aj pri inaktivačných mutáciách draslíkového kanála, kde permanentná 

depolarizácia vyvoláva hypersekréciu inzulínu s hyperinzulinizmom a hypoglykémiami (modifikované podľa 

Hattersleyho 2005 a Gloynovej 2004). 
 

Aktivačné mutácie génov pre podjednotky zniţujú senzitivitu kanála pre ATP, ktorý 

nie je schopný uzavrieť káliový kanál s mutovanými podjednotkami. Pokračuje preto presun 

iónov draslíka extracelulárne, čím bráni depolarizácii bunkovej membrány B-buniek, 

nevyhnutnej pre exocytózu sekrečných granúl s inzulínom. Nejde preto o deštrukciu B-buniek 

ako pri diabete 1. typu, ale o poruchu sekrécie uţ vytvoreného inzulínu. Intravenózna 
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DM-2 MODY TNDM PNDM iDEND DEND

E23K C42R G53S 

G53R 

I182V      

R201H 

R201C 

H49Y

V59M Q52R 

V59G 

I296V

klinická závažnosť

senzitivita KATP kanála na ATP

klinické 

prejavy

typ       

mutácie

aplikácia glukózy ani iných nutrientov pri intravenóznom glukózovo tolerančnom teste 

nezvýši sekréciu inzulínu.  

Klinický obraz je závislý od typu mutácie. Jestvuje heterogenita prejavov medzi 

jednotlivými mutáciami, ale aj u rôznych jedincov s tou istou mutáciou. Mutácie zniţujúce iba 

mierne senzitivitu na ATP majú miernejšiu symptomatológiu .  

Na základe klinického obrazu moţno pacientov s aktivačnými mutáciami Kir6.2 

a SUR1 rozdeliť na niekoľko skupín (Obrázok 6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6. Klinické prejavy mutovaného draslíkového kanála B-buniek závisia od typu 

mutácie. Molekula ATP má pri nemutovanom kanále schopnosť kanál uzavrieť a vyvolať tak sekréciu 

inzulínu. Aktivačné mutácie Kir6.2 a SUR1 podjednotiek draslíkového kanála zniţujú senzitivitu na ATP. Čím 

je viac senzitivita zníţená, tým je klinický obraz ťaţší. Na obrázku sú uvedené len mutácie génu pre Kir6.2 

(KCNJ11) Vysvetlivky: PNDM – permanentný neonatálny diabetes. TNDM – tranzientný neonatálny diabetes. 

DEND - developmental delay, epilepsy and  neonatal diabetes. iDEND - intermediárny syndróm DEND. 
Modifikované podľa Hattersleyho 2005.  
 

Mutácie, ktoré len mierne ovplyvňujú funkčnosť kanála na prejavujú podobne ako 

MODY s manifestáciou diabetu aţ v puberte alebo dospelosti. Čím je porucha kanálu 

závaţnejšia, tých skôr sa ochorenie prejaví – preto môţe mať charakter tranzientného 

neonatálneho diabetu s relapsom v detstve, permanentného neonatálneho diabetu 

(najčastejší klinický obraz) a v prípade úplného vyradenia funkcie kanála syndrómu DEND 

(Developmental delay, Epilepsy, Neonatal Diabetes) s epilepsiou, dysmorfickými črtami tváre 

a zaostávaním vo vývoji . Prechodné formy existujú medzi všetkými typmi. Chronické 

komplikácie diabetu sa vyskytujú v závislosti od kompenzácie ochorenia  

 Diagnostika sa zakladá na čase vzniku diabetu. Pri permanentnom neonatálnom 

diabete a syndróme DEND je najčastejšou príčinou mutácia génu KCNJ11, preto sa tento gén 

analyzuje vţdy ako prvý. Pri tranzientnom neonatálnom diabete je častejšou príčinou mutácia 

ABCC8 ale pre veľkosť tohto génu (39 exónov) sa analyzuje aţ po KCNJ11 (má len 1 exón). 
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Pri MODY sa analýza KCNJ11 a ABCC8 robí zvyčajne aţ pri negatívnom výsledku analýzy 

častejších príčin (gény pre GCK, HNF1A, HNF4A).  

Liečba. Úvodná liečba spočíva výlučne v  podávaní inzulínu injekčne, inzulínovými 

perami alebo inzulínovou pumpou. Dávka inzulínu je podobná ako u jedincov s diabetom 1. 

typu po ukončení remisie, pretoţe i tu úplne chýba sekrécia inzulínu (cca 0,7-1,0 IU/kg/deň) .  

Dôleţitým poznatkom však je, ţe na základe genetického potvrdenia mutácie génov 

KCNJ11 alebo ABCC8 moţno vo väčšine prípadov prejsť na perorálnu liečbu derivátmi 

sulfonylurey, ktoré sa nadväzujú cez SUR1 podjednotku na kanál a uzatvárajú ho (účinné sú 

aj pri niektorých mutáciách ABCC8, ktoré výrazne neovplyvňujú väzbu sulfonylmočoviny na 

SUR1 podjednotku) . Umoţňujú tak depolarizáciu a vylúčenie inzulínu. Zmena liečby 

z inzulínu sa uskutočňuje postupne počas niekoľkých dní zvyšovaním dávky perorálne 

aplikovaného derivátu sulfonylurey a zniţovaním dávky inzulínu.  

Najdlhšie liečený pacient s permanentným neonatálnym diabetom na podklade 

mutácie KCNJ11  (z Brazílie) má 50 rokov, je dobre kompenzovaný a tablety sulfonylurey 

dostával od manifestácie diabetu (pre vysokú cenu si jeho rodičia inzulín totiţ  nemohli 

dovoliť, a preto skúsili aspoň lacnejšiu sulfonylureu). Deriváty sulfonylurey sú teda účinné 

bez ohľadu na vek (na rozdiel od HNF-MODY, kde sa po 40.-50. roku ţivota účinnosť týchto 

liečiv zniţuje) . Účinné sú aj u niektorých pacientov so syndrómom iDEND a DEND , pričom 

môţu zlepšiť aj neurologickú symptomatológiu. Liečba derivátmi sulfonylurey je u pacientov 

s mutáciami KCNJ11 a ABCC8 kauzálna.  

Malá časť pacientov, najmä s mutáciami KCNJ11 alebo ABCC8 s akcesórnou 

symptomatológiou, nemusí reagovať adekvátne na deriváty sulfonylurey, takţe je nevyhnutný 

návrat k inzulinoterapii alebo ku kombinovanej liečbe inzulínom a sulfonylureou.  

Prognóza závisí od typu mutácie a najmä od kompenzácie diabetu. Pri zlej 

kompenzácii diabetu je totiţ riziko vzniku akútnych (ketoacidóza) a chronických 

mikrovaskulárnych komplikácií podobné ako pri diabete 1. typu.  

 

6.3.2.2.  Mutácie génu pre inzulín 

 Mutácie inzulínového génu sú druhou najčastejšou príčinou permanentného diabetu 

(po mutáciách KCNJ11) ale môţu sa prejavovať aj ako MODY diabetes, alebo diabetes 

s mimopankreatickými príznakmi (v závislosti od typu mutácie).  

 Genetika. Mutácie spôsobujúce permanentný neonatálny diabetes môţu byť 

autozómovo dominantné   alebo recesívne v homozygotnom alebo zloţenom heterozygotnom 
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stave . MODY spôsobujú výlučne dominantné mutácie v heterozygotnom stave (označuje sa 

ako INS-MODY) . Niektoré mutácie vedú k tvorbe abnormálneho inzulínu a k inzulínovej 

rezistencii (pozri diabetes s mimopankreatickými príznakmi). 

 Patogenéza. Najzávaţnejšie dominantné mutácie spôsobujú apoptózu B-buniek, 

ostatné dominantné a recesívne mutácie vedú k tvorbe inzulínu , ktorý je rôzne poškodený (od 

úplnej nefunkčnosti bez vylúčenia do cirkulácie pri neonatálnom diabete aţ po miernejšie 

formy s určitou hladinou inzulínu v sére pri MODY). 

 Klinický obraz závisí od typu mutácie. Pri permanentnom neonatálnom diabete je 

nulová inzulinémia, často s ketoacidózou. Niektoré recesívne mutácie sprevádza aj závaţná 

lipoatrofia . Pri MODY je klinický obraz miernejší: začiatok od detstva aţ do vyššieho veku, 

miernejšie príznaky. 

 Diagnostika sa zakladá na DNA analýze – inzulínový gén sa zvyčajne analyzuje ak sa 

v KCNJ11 nenájdu ţiadne mutácie.  

Liečba je pri neonatálnom diabete výlučne inzulínom, pri MODY sú to nízke dávky 

inzulínu alebo deriváty sulfonylurey. 

 

6.3.2.3.  Menej časté príčiny neonatálneho diabetu 

Inaktivačné mutácie oboch alel génu pre glukokinázu (GCK) 

Mutácia jednej alely (heterozygotní nosiči) sa klinicky prejavuje ako GCK-MODY. 

Pre GCK-MODY je charakteristický rodinný výskyt, mierny klinický priebeh a pre veľmi 

nízke riziko vzniku chronických komplikácií vo väčšine prípadov stačí na dobrú kompenzáciu 

diabetu reţimové opatrenia. Ak majú obaja rodičia GCK-MODY a mutované sú obidve alely 

(homozygotné mutácie s rovnakou mutáciou obidvoch alel alebo zloţené heterozygotné 

mutácie, keď kaţdá alela nesie inú mutáciu), vzniká permanentný neonatálny diabetes . 

Klinické prejavy sa diametrálne odlišujú od miernych príznakov pri GCK-MODY . Krátko po 

narodení sa zjavuje hyperglykémia, neprospievanie a dehydratácia. Nevyskytuje sa 

ketoacidóza. Pacienti sa liečia väčšinou inzulínom.  

 

Agenéza pankreasu 

Agenéza pankreasu má často monogénový pôvod. Ide najmä o mutácie transkripčných 

faktorov, ktoré sa podieľajú na vývoji pankreasu. Najčastejšou príčinou sú heterozygotné 

mutácie GATA6, menej časté sú mutácie génu PDX1 pre inzulínový promótorový faktor 
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(IPF1- insulin promotor factor 1) a mutácie PTF1A pre pankreatický transkripčný faktor 1alfa 

(PTF 1α). 

 

Medzi raritné príčiny permanentného neonatálneho diabetu patria mutácie génu 

GLIS3 s obrazom aj kongenitálnej hypotyreózy, Wolcott-Rallisonov syndróm 

charakterizovaný aj spondyloepifýzovou dyspláziou, mutácie RFX6 kde sa neonatálny 

diabetes asociuje s malrotáciou čreva, mutácie NEUROD1, NEUROG3 a syndrómy MEDS 

a MEHMO , spôsobujúce aj závaţnú psychomotorickú retardáciu a epilepsiu .  Syndróm 

IPEX patrí medzi autoimunitné ochorenia diabetes je sprevádzaný profúznymi hnačkami, 

psoriatiformným exantémom a vysokými hladinami IgE . Pacienti mávajú lymfadenopatiu, 

hepatosplenomegáliu a väčšinou zomierajú na sepsu v prvých mesiacoch ţivota .  

 

6.3.3.  Diagnostika a diferenciálna diagnostika neonatálneho 

diabetu 

Diagnostika neonatálneho diabetu je dvojstupňová. Na základe klinického podozrenia 

sa vykonáva DNA diagnostika mutácií. Klinickými diagnostickými kritériami, akceptovanými 

väčšinou pracovísk, sú diabetes diagnostikovaný do 6. mesiaca ţivota a neprítomnosť 

autoprotilátok typických pre diabetes 1. typu . Súčasný vek pacienta nie je pre stanovenie 

diagnózy podstatný. Vek manifestácie diabetu je teda základným kritériom, pretoţe podľa 

klinického obrazu, dávky inzulínu či výskytu komplikácií sa neonatálny diabetes nedá odlíšiť 

od diabetu 1. typu.  

 

Diferenciálna diagnostika permanentného neonatálneho diabetu  

Na základe klinických prejavov nemoţno tento typ diabetu odlíšiť od diabetu 1. typu. 

Pomôckou môţe byť len neskorší nástup cukrovky pri diabete 1. typu (spravidla po 12. 

mesiaci ţivota). Jediným spoľahlivým vyšetrením na vylúčenie diabetu 1. typu je stanovenie 

autoprotilátok (proti inzulínu, tyrozín fosfatáze, glutamát dekarboxyláze) . Takto sa dá určiť 

len autoimunitne podmienený diabetes 1. typu, kým idiopatický (neprítomnosť autoprotilátok) 

je klinicky neodlíšiteľný - ketoacidóza, hyperglykémia, glykozúria, nízka aţ nulová hodnota 

C-peptidu a liečba inzulínom.  

Spomedzi génov sa najskôr analyzuje KCNJ11, lebo jeho mutáciu sú najčastejšie, gén 

je krátky (1 exón) a je moţnosť zmeny liečby na kauzálnu liečbu derivátmi 

sulfonylmočoviny. Nasleduje zvyčajne gén pre inzulín, ktorý má len 3 exóny a jeho mutácie 
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sú druhou najčastejšou príčinou permanentného neonatálneho diabetu bez akcesórnych 

príznakov. Aţ po ňom nasleduje gén ABCC8, ktorého mutácie sú často citlivé na deriváty 

sulfonylmočoviny, ale gén má 39 exónov . Pri tranzientnom neonatálnom diabete sa najskôr 

analyzuje oblasť 6q24 a nasleduje DNA analýza génov KCNJ11 a ABCC8. 

Prítomnosť akcesórnych príznakov môţe pomôcť pri objasňovaní etiológie ochorenia.  

 

 

6.4. RODINNÝ VÝSKYT DIABETU SO SKORÝM ZAČIATKOM 

  Toto označenie sa pouţíva v spojitosti s monogénovou cukrovkou, ktorá vzniká 

najčastejšie na základe mutácií génov pre transkripčné faktory, menej často iných génov a  

vekom sa hyperglykémia zhoršuje. Toto ochorenie patrí do pôvodnej skupiny MODY 

diabetov.  

   

6.4.1. Diabetes transkripčných faktorov 

 Transkripčné faktory v B-bunke ovplyvňujú vylučovanie inzulínu a ich mutácie 

spôsobujú diabetes so začiatkom do 25. roku ţivota a tendenciou sa zhoršovať. Prehľad génov 

transkripčných faktorov je uvedený v Tabuľke 8. 

 

Tabuľka 8. Prehľad génov a ochorení v skupine diabetu s rodinným výskytom. 
 

Gén Lokus Proteín Funkcia proteínu Mutácie Fenotyp diabetu 

HNF1A 12q24 HNF1α transkripčný faktor heterozygotné MODY-3: rodinný výskyt, začiatok v puberte a adolescencii 

HNF4A 20q12 HNF4α transkripčný faktor heterozygotné kongenitálny hyperinzulinizmus, po puberte MODY-1 

PDX1 13q12 IPF1 transkripčný faktor heterozygotné MODY-4 (podobné HNF1A, ale zriedkavé) 

NEUROD1 2q32 Beta2 transkripčný faktor heterozygotné MODY-6 (podobné HNF1A, ale zriedkavé) 

KLF11 2p25 TIEG2 transkripčný faktor heterozygotné MODY-7 (podobné HNF1A, ale zriedkavé) 

PAX4 7q32 Paired box 4 transkripčný faktor heterozygotné MODY-9 (podobné HNF1A, ale zriedkavé) 

 

   Epidemiológia. Najčastejším ochorením z tejto skupiny je HNF1A-MODY, ktorý 

tvorí pribliţne 0,5 % spomedzi všetkých typov diabetu a pribliţne 20 % spomedzi pacientov s 

MODY na Slovensku (podiel z celkového počtu pacientov s monogénovým diabetom je 

podobný, nakoľko iné typy sú menej časté). Podiel HNF1A-MODY spomedzi všetkých 

pacientov s MODY závisí od krajiny. V severských krajinách (Škandinávia, Veľká Británia) 

ide o najčastejší typ monogénového diabetu, kým posunom juţnejšie začína prevládať GCK-

MODY a v krajinách v okolí Stredozemného mora tvorí HNF1A-MODY menej ako 15 % 
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pacientov s MODY (85 % je GCK-MODY). HNF4A-MODY tvorí cca 3-5 % pacientov s 

MODY, ostatné typy sú omnoho zriedkavejšie. 

 Patogenéza. Transkripčné faktory sa podieľajú na raste a diferenciácii B-buniek, ako 

aj na sekrécii inzulínu. Exprimujú sa aj na iných miestach organizmu, ako sú B-bunky, a to v 

čreve, pečeni a v obličkách a majú tam rôzne funkcie. Väzbou na DNA ovplyvňujú prepis 

iných génov. Transkripčné faktory sa svojimi účinkami  navzájom ovplyvňujú a tvoria 

transkripčnú sieť. Nie je zatiaľ jasné, prečo pri chýbaní jedného transkripčného faktora sa 

porucha manifestuje aţ s takým dlhým časovým odstupom a nie hneď pri narodení. Moţným 

vysvetlením je kompenzácia ostatnými faktormi, ktorá zlyhá aţ po rokoch pri zvýšených 

nárokoch organizmu.  

 

6.4.1.1. HNF1A-MODY  

HNF1A-MODY je na Slovensku druhým najčastejším podtypom monogénového 

diabetu (po GCK-MODY) a vyznačuje sa progresívnym priebehom, citlivosťou na deriváty 

sulfonylurey a vysokým rizikom mikrovaskulárnych komplikácií.  

   Genetika. HNF1A-MODY vzniká na podklade heterozygotných mutácií génu 

HNF1A, ktorý kóduje hepatálny nukleárny faktor 1 alfa (HNF1α), ktorý sa nachádza na 

chromozóme 12, má 10 exónov a doposiaľ sa našlo viac ako 190  mutácií (v exónoch a exón-

intrónových spojeniach). Ochorenie sa dedí z generácie na generáciu s autozómovo 

dominantným typom dedičnosti, de novo mutácie (vznik ochorenia priamo u pacienta) sú 

menej časté (cca 7 % spomedzi všetkých pacientov s HNF1A-MODY má mutáciu de novo. 

Patogenéza. Proteín HNF1α riadi expresiu mnohých génov regulujúcich bunkový 

metabolizmus . Z hľadiska diabetu je kľúčovou jeho funkcia v B-bunkách. Pri jeho nedostatku 

je porušená sekrécia inzulínu, sekrečná odpoveď na nutrienty, zníţená proliferácia B-buniek a 

abnormálna štruktúra Langerhansových ostrovčekov. Porucha sekrécie inzulínu vyúsťuje do 

HNF1A-MODY 3. V obličkách sa HNF1α podieľa na spätnom vychytávaní glukózy 

z glomerulárneho filtrátu. Pri poškodení HNF1α je vychytávanie menej efektívne a glukóza 

uţ pri normálnych glykémiách ostáva vo vyšších koncentráciách v moči (t.j. je zníţený 

obličkový prah pre glukózu). Porucha v obličkách zvyčajne o niekoľko rokov predbieha 

poruchu sekrécie inzulínu v B-bunkách. 

   Klinický obraz. Nosiči mutácií HNF1A sa rodia normoglykemickí. Klinický obraz  

HNF1A-MODY sa začína v priebehu detstva glykozúriou pri normálnej glykémii pre zníţený 

obličkový prah (z hodnoty 10 mmol/l na cca 6,5 mmol/l) . Hyperglykémia sa manifestuje 

zvyčajne aţ po desiatom roku ţivota - najčastejšie počas puberty a adolescencie, miernymi 
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alebo ţiadnymi príznakmi . Pri manifestácii sa nikdy nevyskytuje ketoacidóza. Hodnoty C-

peptidu bývajú niţšie ako norma, ale vyššie ako pri diabete 1. typu. Glykémia nalačno je na 

začiatku ochorenia v norme, je však markantný vzostup 2-hodinovej glykémie pri oGTT 

oproti východiskovej hodnote (> 5 mmol/l). Defekt B-buniek je progresívny a glykémia sa 

s vekom postupne zvyšuje (o 0,06 mmol/l ročne), u niektorých pacientov dochádza vo vyššom 

veku k úplnému zlyhaniu sekrécie inzulínu (pokles koncentrácií C-peptidu na hranicu 

merateľnosti). U týchto ľudí pri nesprávnej liečbe a zlej spolupráci zo strany pacienta, aj 

k rozvoju ketoacidózy . Klinický obraz HNF1A-MODY ale môţe byť rôznorodý tak 

z hľadiska priebehu, ako aj veku začiatku (aj u jednej rodiny s jednou mutáciou) . 

U niektorých ľudí sa mutácia nemusí prejaviť vôbec (nonpenetrancia), ide ale o zriedkavé 

prípady. V zriedkavých prípadoch sa môţe HNF1A mutácia prejaviť najskôr kongenitálnym 

hyperinzulinizmom  (podobne ako pri mutáciách HNF4A – pozri aj stať o kongenitálnom 

hyperinzulinizme), ktorý v priebehu niekoľkých mesiacov vymizne a neskôr sa objaví 

diabetes (nie však u všetkých pacientov) . 

   Diagnostika je dvojstupňová – na základe klinického obrazu (klinických 

diagnostických kritériách) sa indikuje DNA analýza, ktorá pri veľkej klinickej podobnosti 

s inými typmi diabetu, jediná potvrdzuje  HNF1A-MODY na základe nálezu mutácie génu 

HNF1A . Klinické diagnostické kritériá sú spoločné pre všetky ochorenia tejto skupiny 

diabetov. V súčasnosti sa pouţívajú kritériá, ktoré hovoria o 1. rodinnom výskyte diabetu 

s autozómovo dominantným typom dedičnosti v minimálne 2 generáciách, 2. začiatku do 25. 

roku ţivota,  3. merateľnom C-peptid minimálne 3 roky od manifestácie diabetu a 4. 

neprítomnosti autoprotilátok proti štruktúram B-buniek a neprítomnosti znakov 

metabolického syndrómu. Podpornými sú vzostup glykémie v 120. minúte oGTT od bazálnej 

hodnoty o viac ako 5 mmol/l, alebo glykozúria pri normoglykémii. Pri ich splnení je 

pravdepodobnosť nálezu mutácie (45-50 %). Ukazuje však, ţe tieto kritériá majú pomerne 

nízku senzitivitu (viac ako 40 % HNF1A-MODY vôbec nezachytia). Príčinou je, ţe títo 

pacienti môţu byť aj obézni, mať metabolický syndróm, negatívnu rodinnú anamnézu (z 

dôvodu de novo mutácií alebo nedostupných informácií), dokonca aj autoprotilátky.  

   V súčasnosti sa veľká snaha venuje aj identifikácii biomarkera, ktorý by sa mohol 

vyuţiť na vyhľadávanie pacientov, vhodných na DNA analýzu. Dostupný je hsCRP ., ktorého 

plazmatické kocentrácie bývajú u pacientov s HNF1A-MODY zníţené, pretoţe expresia CRP 

závisí od aktivity proteínu HNF1alfa. Pri jeho mutáciách je produkcia hsCRP zníţená.  

Diferenciálna diagnostika nie je jednoduchá. V prípade HNF1A-MODY pacientov 

liečených inzulínom býva najmä diabetes 1. typu. Má totiţ podobný vek začiatku s vrcholom 



 106 

medzi 11. a 15. rokom ţivota a je najčastejším typom diabetu v populácii do 30 rokov (v 

Európe). Diabetes 1. typu je nepravdepodobný, ak sú koncentrácie C-peptidu detekovateľné 5 

rokov po manifestácii ochorenia. Ostatné črty sú menej špecifické. Napríklad pre HNF1A-

MODY je typický viacgeneračný výskyt (väčšina pacientov má rodiča s diabetom a časté sú 

i poruchy tolerancie glukózy), avšak aj diabetes 1. typu môţe mať viacgeneračný výskyt. 

Začiatok HNF1A-MODY je miernejší, príznaky, ako polyúria či polydipsia, sú menej 

vyznačené. Nebývajú zmeny vnútorného prostredia ani ketonúria. Glykozúria sa môţe 

vyskytovať v dôsledku zníţeného obličkového prahu. Hodnoty glykémie sú stabilnejšie, 

s nevýraznými výkyvmi. Napriek rozdielom je aţ 1 % z pôvodne klasifikovaného diabetu 1. 

typu v skutočnosti HNF1A-MODY.  

Odlíšenie diabetu 2. typu sa zakladá na neprítomnosti obezity, zvýšených hodnôt 

triacylglycerolov a nízkych koncentrácií HDL cholesterolu, hypertenzie a inzulínovej 

rezistencie.  

Z iných podtypov monogénového diabetu je najdôleţitejšie odlíšenie GCK-MODY, 

ktorý sa však zjavuje uţ v novorodeneckom období alebo vo včasnom detstve. Prezentuje sa 

ako mierna hyperglykémia nalačno (5,5 – 8,5 mmol/l) . Pri oGTT je vzostup glykémie v 120. 

minúte oproti východiskovej menší ako 3 mmol/l (Obrázok 7) . GCK-MODY má aj výrazne 

menej chronických komplikácií ako HNF1A-MODY. 
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Obrázok 7. oGTT u pacientov s HNF1A-MODY a GCK-MODY. Počas oGTT moţno odlíšiť 

HNF1A-MODY od GCK-MODY ak je mierna hyperglykémia nalačno v oboch prípadoch (modifikované podľa 

Stride, 2002) . Pri GCK-MODY je konštantná hyperglykémia nalačno, ale vzostup po záťaţi glukózou je malý. 

Pri HNF1A-MODY mierna hyperglykémia nalačno predpovedá vysokú hyperglykémiu počas oGTT. 
 

   Liečba závisí od veku a HbA1c. Pri manifestácii a HbA1c pod 6,5 % (DCCT) sa môţe 

prechodne ordinovať diéta. Pri vzostupe HbA1c sú liekom voľby deriváty sulfonylurey . 
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U pacientov s HNF1A-MODY je na tieto medikamenty zvýšená citlivosť pre ich zníţenú 

degradáciu v pečeni. Dôsledkom sú ich vyššie hladiny a dlhšie pretrvávanie v cirkulácii, takţe 

stačia nízke dávky krátko účinkujúcich prípravkov .  

   Vo svete i na Slovensku sa podarilo uţ u viacerých pacientov úspešne zmeniť 

inzulinoterapiu na liečbu sulfonylureovými derivátmi . Oproti inzulínu deriváty sulfonylurey 

zvyšujú vylučovanie vlastného inzulínu, ktorý umoţňuje organizmu spontánne reagovať na 

zmenu glykémie . Glykémie sú tak stabilnejšie a zlepšuje sa aj kompenzácia diabetu. Pri 

liečbe derivátmi sulfonylurey treba začať s nízkymi dávkami pre moţný výskyt 

postiniciačných hypoglykémií. Podmienkou zmeny liečby je potvrdenie HNF1A-MODY 

DNA analýzou. Aj u pacientov liečených spočiatku inzulínom môţe byť liečba zmenená na 

derivát sulfonylmočoviny, dokonca so zníţením glykemických výkyvov a poklese hodnoty 

glykovaného hemoglobínu . Táto liečba má účinnosť aj niekoľko desaťročí, avšak pri veľkom 

poklese produkcie inzulínu B-bunkami je potrebné v niektorých prípadoch opätovne prejsť na 

liečbu inzulínom. 

Prognóza. Chronické mikrovaskulárne komplikácie sú pri zlej kompenzácii diabetu 

časté. Ich výskyt je len o niečo niţší ako pri diabete 1. a 2. typu – retinopatiu má 47 % 

pacientov, nefropatiu 19 % a neuropatiu 4 %. Hypertenzia a ischemická choroba srdca sú 

z hľadiska výskytu na úrovni diabetu 1. typu, t. j. oveľa zriedkavejšie ako pri diabete 2. typu, 

ale častejšie ako u kontrol . 

 

6.4.1.2. HNF4A-MODY  

HNF4A-MODY (pôvodne MODY-1) je tretím najčastejším podtypom monogénového 

diabetu (po GCK-MODY a HNF1A-MODY) a tvorí 3-5 % pacientov s MODY (v 

Škandinávii aţ 8 %). Charakterizuje ho kongenitálny hyperinzulinizmus po narodení, 

neskôr diabetes so začiatkom vo včasnej dospelosti s progresívnym priebehom, citlivosťou na 

deriváty sulfonylurey a rizikom vzniku chronických mikrovaskulárnych komplikácií.  

 Genetika. HNF4A-MODY vzniká na podklade heterozygotných mutácií génu 

HNF1A, ktorý kóduje hepatálny nukleárny faktor 4 alfa (HNF4α) a nachádza sa na 

chromozóme 20 . Doteraz sa identifikovalo okolo 50 rôznych mutácií, pričom na rozdiel od 

HNF1A-MODY majú mutácie vyššiu variabilitu medzi jednotlivými krajinami (70-100 % 

mutácií HNF4A je špecifických pre danú krajinu) . Rovnako aj podiel de novo mutácií je vyšší 

ako pri HNF1A-MODY. 

Patogenéza. HNF4α sa exprimuje v pečeni, Langerhansových ostrovčekoch, obličke 

a v tenkom čreve. Pri nedostatku HNF4α je porušená sekrécia inzulínu. Vplyv nedostatku 
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HNF4α sa prejaví uţ v prenatálnom a včasnom postnatálnom období . Jeho chýbanie 

(nedostatočná funkcia) sa hyperkompenzuje ostatnými transkripčnými faktormi. Výsledkom 

je prechodná nadprodukcia inzulínu, ktorá vedie k rýchlemu rastu a makrozómii plodu 

a postnatálnym hypoglykémiám na podklade hyperinzulinizmu. Kompenzácia chýbania 

HNF4α  sa postupne zniţuje, preto hypoglykémie v priebehu niekoľkých mesiacov vymiznú 

a po niekoľkých rokoch sa manifestuje diabetes. HNF4α pôsobí v úzkej súčinnosti s HNF1α, 

preto klinický obraz ich mutácií je veľmi podobný. 

Klinický obraz. Heterogenita fenotypových prejavov mutácií HNF4A je veľká. 

Pacienti sa rodia často ako makrozomické plody s pôrodnou hmotnosťou nad 4000 g 

a hyperinzulinemickými hypoglykémiami. Hypoglykémie dobre reagujú na liečbu 

diazoxidom (pozri stať o kongenitálnom hyperinzulinizme). Po niekoľkých mesiacoch 

spontánne vymiznú. Nie kaţdý z pacientov s hypoglykémiami vyvinie neskôr diabetes, ale 

platí to aj naopak (nie kaţdý s diabetom má v anamnéze hypoglykémie). Diabetes sa 

manifestuje v adolescencii alebo včasnej dospelosti miernejšími príznakmi ako pri diabete 1. 

typu a nevyskytuje sa ketóza ani ketoacidóza. Porucha homeostázy glukózy sa s vekom 

zvýrazňuje. Sekrécia inzulínu sa zniţuje najmä postprandiálne, čo je sprevádzané nízkymi 

hladinami C-peptidu po stimulácii. Pacienti nie sú obézni a  nemajú ani inzulínovú 

rezistenciu. Pri niektorých mutáciách HNF4A sa zistili aj nízke hodnoty triacylglycerolov  

a apolipoproteínov AII a AIII. Pri mutáciách HNF4A je častejšia nonpenetrancia mutácií, t. j. 

mutácia sa klinicky jednoznačne neprejaví.  

   Diagnostika je rovnaká ako pri HNF1A-MODY, postavená na splnení diagnostických 

kritérií MODY diabetu. Nakoľko sú HNF1A-MODY a HNF4A-MODY klinicky prakticky 

identické, indikuje sa zvyčajne najskôr DNA analýza génu HNF1A, ktorého mutácie sú 

častejšie a aţ pri negativite analýza HNF4A . Výnimkou je vysoká pôrodná hmotnosť 

pacienta, kedy sa gén HNF4A analyzuje ako prvý. 

Diferenciálna diagnostika. Je veľká podobnosť s HNF1A-MODY, ktorý sa začína 

o niečo skôr a má zriedkavejšie hyperinzulinemickú fázu (a tým aj makrozómiu plodu).  

Odlíšenie od diabetov 1. a 2. typu sa zakladá na podobných skutočnostiach ako pri HNF1A-

MODY (pozri tam).  

Liečba hyperinzulinemickej fázy sa zvyčajne zakladá na podávaní diazoxidu. Liečba 

diabetu je prakticky identická ako pri HNF1A-MODY.  

Prognóza je podobná ako pri HNF1A-MODY a závisí od kompenzácie ochorenia. 

HNF4A-MODY predisponuje k diabetickej retinopatii; ostatné chronické mikrovaskulárne 

komplikácie diabetu sú zriedkavejšie ako pri HNF1A-MODY.  
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6.4.1.3. Ostatné typy  diabetu transkripčných faktorov 

 Mutácie génov pre PDX1, NEUROD1, KLF11 a PAX4 sa našli len u niekoľkých 

rodín. Ich klinický obraz bol miernejší ako v prípade HNF1A-diabetu. Mutácie PDX1, 

NEUROD1 v homozygotnej forme spôsobujú neonatálny diabetes (v prípade PDX1 ide 

o závaţnú agenézu pankreasu).  

  

6.4.2. Mutácie génov typických pre neonatálny diabetes 

   Mutácie génov KCNJ11, ABCC8 a inzulínového génu môţu spôsobovať aj klinický 

obraz podobný HNF1A-MODY, väčšinou s dobrou citlivosťou na deriváty sulfonylmočoviny.  

   Epidemiológia. Spomedzi pacientov s Rodinným výskytom diabetu so skorým 

začiatkom tvoria ľudia s mutáciami KCNJ11, ABCC8 a inzulínového génu len malú časť. Ale 

v rámci všetkých mutácií KCNJ11, ABCC8 a inzulínového génu fenotyp podobný HNF1A-

MODY aţ taký raritný nie je.  

   Genetika. Ide o heterozygotné dominantné mutácie KCNJ11, ABCC8 a inzulínového 

génu s menším dopadom na funkciu génu a proteínu ako tie spôsobujúce neonatálny diabetes . 

   Patogenéza. Je identická ako pri neonatálnom diabete, s tým rozdielom, ţe mutácie 

ovplyvňujú sekréciu inzulínu menej. 

   Klinický obraz. Môţe sa líšiť aj v rámci jednej rodiny s jednou mutáciou. 

V niektorých prípadoch časť rodinných príslušníkov má typický tranzientný neonatálny 

diabetes s relapsom v detstve či adolescencii, u iných neonatálna fáza úplne chýba. Niektoré 

mutácie nemávajú neonatálnu fázu vôbec. Vek manifestácie závisí od typu mutácie, zvyčajne 

do 40. roku ţivota. Príznaky pri manifestácii bývajú mierne, ochorenie má zvyčajne 

progresívny priebeh.  

   Diagnostika. Je zhodná s diabetom transkripčných faktorov; na základe splnenia 

klinických diagnostických kritérií sa ordinuje DNA analýza. Klinicky sú tieto ochorenia 

veľmi podobné HNF1A-MODY, preto sa analýza týchto génov indikuje aţ pri negativite 

HNF1A a HNF4A, najmä u pacientov dobre reagujúcich na liečbu derivátmi sulfonylurey 

(mutácie KCNJ11, ABCC8 a niektoré mutácie inzulínového génu), alebo liečených nízkymi 

dávkami inzulínu. 

   Diferenciálna diagnostika je podobná ako pri HNF1A-MODY, pričom ale mutácie 

KCNJ11, ABCC8 a inzulínového génu nemajú takmer ţiadne špecifické črty. 

   Liečba. U pacientov s mutáciami KCNJ11, ABCC8 sú kauzálnou liečbou deriváty 

sulfonylurey a na rozdiel od HNF-MODY sú účinné aj vo vyššom veku. Liečba ľudí 
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s mutáciami v inzulínovom géne je rôznorodá. Väčšinou sa liečia derivátmi sulfonylurey 

alebo inzulínom .  

   Prognóza závisí od kompenzácie diabetu, riziko chronických mikrovaskulárnych 

komplikácií sa odhaduje podobné ako pri HNF1A-MODY. 

 

 

6.5. HYPERGLYKÉMIA NALAČNO S RODINNÝM VÝSKYTOM 

   Ide o skupinu ochorení, reprezentovanú najmä GCK-MODY, ktorý je vo väčšine 

krajín najčastejším typom monogénového diabetu. Charakterizuje ho stabilná hyperglykémia 

nalačno nevyţadujúca zvyčajne liečbu a nízke riziko chronických komplikácií diabetu. 

 

6.5.1. Glukokinázový diabetes (GCK-MODY) 

 Ochorenie vzniká na podklade mutácie génu pre glukokinázu - GCK-MODY 

(MODY-2), diagnostikuje sa zvyčajne do 30. roku ţivota, má rodinný výskyt a veľmi dobrú 

prognózu.   

Epidemiológia. Odhaduje sa, ţe GCK-diabetes tvorí pribliţne 0,5 % spomedzi 

všetkých ľudí s diabetom .  

Genetika. Ochorenia vzniká na podklade heterozygotnej inaktivačnej mutácie génu 

pre glukokinázu (GCK). Mutácie (spolu viac ako 600) sa našli vo všetkých exónoch, 

priľahlých intrónových častiach a najnovšie aj v pankreatickom promótore. Táto promótorová 

mutácia (-87G>C) sa opísala na Slovensku (v laboratóriu DIABGENE), a má u nás vysokú 

prevalenciu (cca 25 % prípadov GCK-MODY) . Dedičnosť GCK-MODY je autozómovo 

dominantná – t.j. riziko prenosu ochorenia na potomkov je 50 %. Typický je rodinný výskyt 

v niekoľkých generáciách po sebe. Opísalo sa ale aj viacero pacientov s de novo mutáciami. 

Inaktivačné mutácie GCK v homozygotnom stave sa prejavujú neonatálnym diabetom, 

ktorý vyţaduje liečbu inzulínom (pozri vyššie). Dôleţité je preto genetické poradenstvo, 

nakoľko homozygoti majú najčastejšie oboch rodičov s mutáciou v glukokinázovom géne 

(najmä z príbuzenských sobášov). 

Patogenéza. Glukokináza je enzým, ktorý fosforyluje glukózu a umoţňuje jej tak 

vstúpiť do metabolizmu, na konci ktorého je na energiu bohatá molekula ATP. Pri poškodení 

enzýmu glukokinázy mutáciou vzniká v B-bunke málo ATP, ktorý normálne stimuluje 

vylučovanie inzulínu do krvi. Kým nalačno je glukóza hlavným regulátorom produkcie 

inzulínu, po najedení prichádzajú aj iné stimuly, ako sú aminokyseliny a hormóny vylučované 
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črevom. Preto mutácie glukokinázy spôsobujú hyperglykémiu nalačno, pričom po záťaţi 

(jedle, oGTT) je glykémia normálna alebo zvýšená len mierne .  

Klinický obraz. Hyperglykémia je prítomná uţ v prvých mesiacoch po narodení, 

nemá ale ţiadne príznaky, preto jej diagnostika je náhodná (preventívne prehliadky, skríning 

glykémie v 11. a 17. roku ţivota, predoperačné vyšetrenia, skríning tehotných ţien ). 

Typickým vekom zachytenia hyperglykémie je detstvo, ale môţe byť prakticky kedykoľvek 

(máme v databáze aj pacientov s nediagnostikovanými hyperglykémiami nalačno vo veku 80 

rokov, pričom sa diagnostikovali na základe nálezu GCK mutácie u ich rodinných 

príslušníkov). 

GCK-MODY sa prejavuje bezpríznakovou hyperglykémiou nalačno, zvyčajne medzi 

5,5 a 8,5 mmol/l . Hyperglykémia nalačno je stacionárna a vekom sa nezhoršuje. Aj keď sa 

fenotyp GCK-MODY opisuje ako veľmi uniformný, platí to najmä pre uvedenú glykémiu 

nalačno. Po jedle alebo pri orálnom glukózovo-tolerančnom teste býva zvyčajne len malý 

vzostup glykémie, typicky do 4 mmol/l ; u časti pacientov ale vzostup glykémie pripomína 

viac HNF1A-MODY a najvyššie hodnoty môţu byť raritne aj nad 14 mmol/l.  

GCK-MODY ovplyvňuje uţ vývoj plodu, pričom situácia závisí od rozloţenia nosičov 

mutácie . Ak je nosičom mutácie matka, plod je vystavený vyšším glykémiám ako za 

fyziologických podmienok, preto sú aj ohrozené vývinom makrozómie a diabetickej fétopatie 

(vysoká pôrodná hmotnosť, veľké orgány, nezrelosť plodu, horšia popôrodná adaptácia a 

vyššie riziko infekcie). Ak je nositeľom mutácie plod (mutáciu zdedí od otca) a matka je 

zdravá, pôrodná hmotnosť je zníţená pre nedostatočnú sekréciu inzulínu u plodu vzhľadom na 

glykémiu. Dieťa však hmotnostný deficit vyrovná počas prvého roka ţivota. Ak sú nosičmi 

mutácie matka i dieťa, vnútromaternicový vývin je normálny).   

 Diagnostika je dvojstupňová – na základe klinického obrazu (klinických 

diagnostických kritériách) sa indikuje DNA analýza génu GCK. V súčasnosti sa pouţívajú 

špecifické kritériá pre GCK-MODY, ktoré sú: 1. stabilná, opakovane nameraná 

hyperglykémia nalačno 5,5 – 8,5 mmol/l, 2. mierny priebeh diabetu s HbA1c do 7,5 % 

(DCCT), 3. neprítomnosť autoprotilátok proti štruktúram B-buniek a neprítomnosť znakov 

metabolického syndrómu, a 4. rodinný výskyt diabetu alebo hyperglykémie nalačno 

s autozómovo dominantným typom dedičnosti v minimálne 2 generáciách (v niektorých 

laboratóriách sa od tohto bodu upúšťa, pretoţe časť rodičov probanda o svojom diabete vôbec 

nevie). Podpornými sú vzostup glykémie v 120. minúte oGTT od bazálnej hodnoty o menej 

ako 3 mmol/l. Pri ich splnení je pravdepodobnosť nálezu mutácie cca 60 % . Do DNA 

analýzy patrí okrem kódujúcej časti génu uţ štandardne aj analýza pankreatického 
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promótora GCK génu na základe nálezu jeho mutácie -87G>C u viacerých slovenských 

rodín (aţ  25 % rodín s GCK-MODY na Slovensku má túto mutáciu) .  

Diferenciálna diagnostika je pomerne jednoduchá. Ţiadny iný typ diabetu 

necharakterizuje hyperglykémia nalačno, stabilná, vekom sa nemeniaca s malým 

postprandiálnym vzostupom. Tento priebeh počas detstva odlišuje GCK-MODY jasne od 

diabetu 1. typu, najmä po niekoľkých rokoch trvania. Ťaţšia je diferenciálna diagnostika voči 

diabetu 2. typu, ktorý môţe začínať aj ako hyperglykémia nalačno. Komplikáciou je aj fakt, 

ţe ľudia s GCK-MODY môţu mať obezitu podobne ako ľudia bez diabetu. Výskyt 

metabolického syndrómu pri GCK-MODY je ale nízky .  

Liečba. U detí s GCK-MODY nie je indikovaná ţiadna medikamentózna liečba, 

pretoţe len zniţuje telu vlastnú produkciu inzulínu a hyperglykémiu nalačno nezmierni. Efekt 

prísnej diabetickej diéty je rovnako diskutabilný; odporúča sa preto len racionálna strava . 

U dospelých sa odporúča racionálna strava, v prípade vyšších hodnôt glykémií sa odporúča 

obmedzenie mnoţstva voľných monosacharidov, pri vyšších hodnotách HbA1c (býva veľmi 

zriedka) deriváty sulfonylurey.  

V prípade gravidity ţien s MODY2, je pri rýchlejšom raste plodu v dôsledku 

hyperglykémie u matky indikovaná liečba inzulínom (ktorá sa po pôrode ukončí).  

Prognóza. GCK-MODY je vo všeobecnosti dobrou správou pre človeka s diabetom. 

Riziko vzniku chronických mikrovaskulárnych komplikácií diabetu je pri GCK-MODY veľmi 

nízke.  Pokiaľ sa predsa rozvinú, treba pátrať po koincidencii s inými typmi diabetu (najmä po 

diabete 2. typu). 

 

6.5.2. Glukokinázový regulačný proteín 

V roku 2010 sa identifikovali 3 japonské rodiny s mutáciami v géne pre 

glukokinázový regulačný proteín, klinicky zhodné s GCK-MODY. 

 

 

6.6. DIABETES S MIMOPANKREATICKÝMI PRÍZNAKMI 

  Diabetes asociovaný s inými príznakmi má často monogénový základ . Sprievodné 

ochorenie je preto často výborným pomocníkom v určení správnej diagnózy. Prehľad génov 

a ochorení je v Tabuľke 9. 
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Tabuľka 9. Prehľad génov a ochorení v skupine diabetu s mimopankreatickými 

príznakmi. 

 
Gén Lokus Proteín Funkcia proteínu Mutácie Fenotyp diabetu 

HNF1B 17q21 HNF1β transkripčný faktor heterozygotné 
HNF1B-MODY - diabetes s obličkovými 

abnormalitami 

tRNA mtDNA 
nie je prekladané do 

proteínu 
transportná RNA 

mitochondriálna 

dedičnosť 
diabetes s poruchou sluchu  

INSR 19p13 INSR inzulínový receptor hetero aj homozygotné 

podľa mutácie leprechaunizmus, Rabson-

Mendenhallov syndróm, alebo typ A 
inzulínovej rezistencie 

CEL 9q34 karboxylester lipáza enzým heterozygotné 
CEL-MODY - diabetes s poruchou 

exokrinného pankreasu 

BLK 8p23 

B-lymphocyte 

specific tyrosine 

kinase 

enzým heterozygotné BLK-MODY - diabetes s obezitou 

LMNA 1q22 laminin A/C štrukturálny proteín heterozygotné diabetes s parciálnou lipodystrofiou 

AGPAT2 9q34 AGPAT2 enzým heterozygotné diabetes s generalizovanou lipodystrofiou 

BSCL2 11q12 seipin 
proteín 
endoplazmatického 

retikula 

homozygotné diabetes s generalizovanou lipodystrofiou 

WSF1 4p16 wolframín 
transmembránový 

proteín 

homozygotné, 

heterozygotné 

DIDMOAD - Wolframov syndróm 1, 
dominantné mutácie - Wolfram-like 

syndróm 

CISD 4q24 CISD 
proteín 
endoplazmatického 

retikula 

homozygotné DIDMOAD - Wolframov syndróm 2 

veľká 

delécia  
mtDNA   

mitochondriálna 

dedičnosť 
DIDMOAD - mitochondriálna forma 

AIRE 21q22 AIRE 
transkripčný faktor, 

zinc finger protein 

homozygotné, 

heterozygotné 
APECED 

 

6.6.1.Diabetes s obličkovými cystami (HNF1B-MODY)  

 Monogénová cukrovka asociovaná s obličkovými cystami (nazývaná aj HNF1B-

MODY alebo MODY-5) spája obličkové cysty zachytené zvyčajne v priebehu detstva 

s diabetom, ktorý má začiatok do 25. roku ţivota, rodinný výskyt a má tendenciu sa vekom 

zhoršovať.  

Epidemiológia. HNF1B-diabetes tvorí menej ako 0,1 % všetkých pacientov 

s diabetom a cca 1 % spomedzi pacientov s MODY.  

Genetika. Ochorenie vzniká na podklade mutácie génu HNF1B pre hepatálny 

nukleárny faktor 1 beta (HNF1β)  a má autozómovo dominantný charakter. Mutácie môţu byť 

bodové (substitúcie, inzercie, delécie) ale častejšie ide o veľké delécie zasahujúce niekoľko 

exónov alebo aj celú alelu génu. Táto skutočnosť je veľmi dôleţitá pri DNA analýze, kde 

okrem priameho sekvenovania je potrebné vykonať aj vyhľadávanie veľkých delécií metódou 

MLPA. Menej ako 50 % nosičov mutácií má aj rodiča s mutáciou; prevládajú de novo 

mutácie (najmä v prípade delécií exónov alebo celého génu).  

Patogenéza. Gén pre hepatálny nukleárny faktor 1 beta (HNF1B) kóduje proteín – 

transkripčný faktor HNF1β, ktorý sa exprimuje v obličkách, ale aj v pankrease, pečeni, 
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ţalúdku a v pľúcach. V B-bunkách sa podieľa na sekrécii inzulínu a v obličkách na vývoji 

nefrónov. Kým sa porucha v obličkách prejaví uţ počas ich vývoja, v B-bunke zastúpením 

chýbajúceho transkripčného faktora inými, sa diabetes  manifestuje aţ po puberte.  

Klinický obraz. Postihnutie urogenitálneho systému má najčastejšie charakter 

obličkových cýst, ktoré môţu byť solitérne, alebo mnohopočetné, pričom sú známe aj prípady 

vedúce k renálnej insuficiencii s nutnosťou dialýzy alebo transplantácie obličky. U dievčat sa 

môţu mutácie HNF1B prejaviť malformáciami genitálu a maternice. Diabetes pri HNF1B-

MODY má miernejší priebeh ako diabetes 1. typu, aj keď sa väčšina pacientov lieči 

inzulínom. Klinický obraz najčastejšie spája diabetes a postihnutie urogenitálneho systému, aj 

keď môţu byť aj izolované formy obličkových cýst (často) alebo diabetu (raritne). 

Diagnostika je zaloţená na kombinácii diabetu s obličkovými cystami a ich 

prípadný rodinný výskyt (len u časti pacientov). DNA analýza génu HNF1B potvrdí diagnózu. 

Liečba diabetu je takmer výlučne inzulínom. Obličkové malformácie vyliečiť 

nemoţno, je však dôleţitá prevencia sekundárneho poškodenia nefrónov v dôsledku 

hyperglykémií a diabetickej nefropatie. Dobrá kompenzácia diabetu je preto veľmi dôleţitá. 

Prognóza. Chronické komplikácie diabetu závisia od kompenzácie ochorenia, ale sú 

menej časté ako pri HNF1A-MODY. Kvalitu ţivota ale zvyčajne viac ovplyvní závaţnosť 

poškodenia obličiek.  

 

6.6.2. Mitochondriálny diabetes s poruchou sluchu 

 Percepčná porucha sluchu, začínajúca do adolescencie a diabetes mellitus 

manifestujúci sa v treťom a štvrtom decéniu sú charakteristickými črtami syndrómu MIDD 

(Mitochondrial Diabetes and Deafness) .   

Epidemiológia. Odhaduje sa, ţe MIDD tvorí pribliţne 1 % spomedzi všetkých typov 

diabetu.  

Etiológia. Ochorenie vzniká na podklade mutácie A3243G mitochondriálnej DNA 

a má matrilineárny typ dedičnosti: dedí sa výlučne od matky . Výrazne zriedkavejšia je 

mutácia T14709C s podobným fenotypom ako pri A3243G. 

Patogenéza. V kaţdej bunke je niekoľko desiatok aţ stoviek mitochondrií a kaţdá 

z nich má niekoľko desiatok kópií mitochondriálnej DNA. Nie všetky kópie mávajú mutáciu, 

preto klinický obraz závisí od  percenta DNA poškodenej mutáciou – čím je mutovanej viac, 

tým sú príznaky závaţnejšie. Poškodené mitochondrie nie sú schopné adekvátne pracovať – 

produkovať energiu vo forme ATP. Porucha sa preto prejaví v tkanivách a orgánoch 
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náročných na energiu, v prípade MIDD je to vnútorné ucho a B-bunky pankreasu (napríklad 

pri syndróme MELAS je to aj sval a mozog). Vekom sa funkcia mitochondrií zhoršuje, pre sa 

zvýrazňujú aj príznaky MIDD. 

Klinický obraz. Percepčná porucha sluchu zvyčajne predchádza vznik diabetu, obe sa 

objavujú vo veku do 40 rokov. Diabetes spočiatku nevyţaduje liečbu inzulínom, neskôr však 

u časti pacientov je exogénne podávanie inzulínu nevyhnutné. Chronické komplikácie diabetu 

závisia od kompenzácie diabetu. 

Diagnostika sa zakladá na kombinácii diabetu s poruchou sluchu so začiatkom do 40. 

(max. 50.) roku ţivota. Vek je podmienkou diagnostiky, pretoţe diabetes vo vyššom veku 

môţe byť sprevádzaný stareckou poruchou sluchu, ktorá nemá mitochondriálny základ. 

Liečba v prípade diabetu je spočiatku orálnymi antidiabetikami, neskôr s progresiou 

ochorenia je potrebná liečba inzulínom. Nakoľko poškodením mitochondrií je poškodená 

oxidatívna fosforylácia a je riziko zvýšenia laktátu, liečba metformínom pre veľké riziko 

laktátovej acidózy je kontraindikovaná.  

 

6.6.3. Dedičné poruchy s diabetom a inzulínovou rezistenciou 

 Ide menej časté ochorenia s výraznou inzulínovou rezistenciou, ktoré vznikajú na 

podklade mutácií génu pre inzulínový receptor (ISNR).  

 Inzulínový receptor má 22 exónov a jeho mutácie môţu mať recesívny, alebo 

dominantný charakter. Poškodenie inzulínového receptora spôsobuje inzulínovú rezistenciu 

s následnou hyperinzulinémiou a zníţeným clearensom inzulínu z plazmy. Pre nedostatok 

receptorov pretrváva inzulín v  plazme dlhšie, čo zvyšuje pomer k C-peptidu (ten sa odbúrava 

iným spôsobom ako cez inzulínový receptor). Stupeň inzulínovej rezistencie závisí od typu 

mutácie.  

 Homogyzotné mutácie sa prejavujú závaţnými syndrómami uţ vo včasnom veku. Pri 

Leprechaunizme spôsobuje nadprodukcia inzulínu v dôsledku vysokej inzulínovej 

rezistencie uţ prenatálne závaţné hypoglykémie v novorodeneckom období často fatálne 

v prvých mesiacoch ţivota. Naopak pri Rabson-Mendenhallovom syndróme pacienti 

väčšinou novorodenecké hypoglykémie preţijú a postupne prejdú do hyperglykémií. Pacienti 

zomierajú v detstve v inzulín-rezistentnej ketoacidóze . 

 Heterozygotné autozómovo dominantné mutácie sa prejavujú u ţien ako inzulínová 

rezistencia typu A spolu so syndrómom polycystických ovárií (našli sa pribliţne v 1 % tohto 

ochorenia). 



 116 

 V dôsledku poškodenia INSR chromozómovým zlomom sa opísal aj intermediálny 

fenotyp s hypoglykémiami v detstve a striedaním hypo a hyperglykémií v dospelosti.  

 

6.6.4. Lipoatrofický diabetes 

    Lipoatrofický DM je charakterizovaný výrazným úbytkom tukového tkaniva a inzulín-

rezistentným diabetom. Lipoatrofiou nazývame úbytok tukového tkaniva spôsobený 

poruchou funkcie adipocytov, a treba ho odlíšiť od nedostatku lipidov v inak normálnom 

tukovom tkanive.  

Etiológia a klasifikácia. Lipoatrofie moţno rozdeliť na základe stupňa straty 

tukového tkaniva. Generalizovaná lipoatrofia je príkladom takmer totálneho nedostatku 

bieleho tuku . Inou moţnosťou je parciálna lipoatrofia, keď je lipoatrofiou postihnutá len 

niektorá časť tela. Iné časti môţu mať zvýšené tukové depozity, ktoré sú kompenzačné 

vzhľadom na celkový deficit tuku. 

 Genetické príčiny. Prvou opísanou mutáciou spôsobujúcou lipoatrofický DM je 

mutácia génu pre lamín C/A (LMNA), ktorá zapríčiňuje familiárnu parciálnu lipoatrofiu 

Dunniganovho typu. Kongenitálna generalizovaná lipoatrofia (Berardinelliho-Seipov 

syndróm) sa s takmer kompletným deficitom bieleho tuku uţ od narodenia, spolu 

s inzulínovou rezistenciou, hypertriacylglycerolémiou a acanthosis nigricans.  

Patogenéza. Hlavným spúšťačom ochorenia je nedostatok bieleho tukového tkaniva, 

ktoré má na starosti uskladňovanie a uvoľňovanie lipidov . Pri jeho nedostatku stúpajú sérové 

hladiny voľných mastných kyselín a triacylglycerolov. Vysoká koncentrácia mastných kyselín 

aktivuje Randlov cyklus, pričom sa vo svale preferujú ako palivo mastné kyseliny pred 

glukózou. Stúpajú tak aj hladiny glukózy v plazme. Príčinou vzniku inzulínovej rezistencie 

môţe byť aj nedostatok leptínu (ktorý sa tvorí v bielom tuku), ale aj vysoká koncentrácia 

triacylglycerolov v tkanive .  

Klinický obraz má určité spoločné znaky genetických aj získaných príčin 

lipoatrofického diabetu. Odlišnosti sú najmä v rozsahu lipoatrofie a vo veku manifestácie 

deficitu tuku a diabetu  

Diagnostika lipoatrofického diabetu je postavená na kombinácia diabetu 

s abnormálnou distribúciou (chýbaním) podkoţného tuku a DNA analýze príslušného génu. 

Liečba lipoatrofického DM je zatiaľ nedostatočne dokumentovaná. Sulfonylureové 

prípravky sú neúčinné, inzulín je prospešný len v extrémne vysokých dávkach. Účinné sú 

niektoré látky ovplyvňujúce inzulínové rezistenciu. Nádejná je i liečba leptínom.  
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6.6.5. Wolframov syndróm (DIDMOAD) 

 Syndróm DIDMOAD charakterizuje postihnutie viacerých orgánov, pričom typická je 

kombinácia Diabetes Insipidus, Diabetes Mellitus, Optickej Atrofie a hluchoty (Deafness) 

z ktorej je aj odvodený názov. Ide o ochorenie, ktoré podmieňujú mutácia vo viacerých 

génoch. Najčastejšie ide o mutácie génu pre wolframín (WSF1) , menej často génu CISD2 

(WSF2) a ojedinele ho spôsobujú mutácie mitochondriálnej DNA. 

 Diagnostika sa opiera o kombináciu diabetes mellitus a atrofie optického nervu 

(ostatné príznaky sú menej konštantné) a dôkaz mutácií DNA analýzou. 

Liečba cukrovky pri Wolframovom syndróme je takmer výlučne inzulínom. 

Prognóza Wolframovho syndrómu je nepriaznivá. Ochorenie má progresívny 

charakter. Pacienti zomierajú predčasne - medzi 14. - 49. rokom ţivota (60 % z nich do 35. 

roku), najčastejšie na respiračné zlyhanie v dôsledku atrofie mozgového kmeňa.  

 

6.6.6. Syndróm APECED 

 Ide o monogénový autoimunitný typ ochorenia s autozómovo recesívnym typom 

dedičnosti.  

 Genetika. Ochorenie vzniká na podklade mutácií AIRE (Autoimmune Regulator) 

génu, ktorý je zodpovedný za navodzovanie tolerancie počas zrenia T-lymfocytov v tymuse.  

 Klinický obraz. APECED charakterizujú autoimunitné polyendokrinopatie, 

kandidóza a ektodermálna dystrofia. Diabetes nepatrí do klinického obrazu konštantne, 

pričom má charakter diabetu 1. typu a začína vo včasnom detstve.  

 Diagnostika je postavená na kombinácii dvoch ochorení z: Adisonovej choroby, 

hypoparatyreózy a mukokutánnej kandidózy a na dôkaze mutácie v AIRE géne. 

 

6.6.7. Raritné príčiny diabetu s mimopankreatickými prejavmi 

   Patria sem mutácie génu CEL pre karboxylester lipázu (CEL-MODY), kde býva aj 

exokrinná porucha pankreasu, mutácie génu BLK, kde sa diabetes asociuje s obezitou, 

Rogerov syndróm s mutáciami génu SLC19A2, kde sa diabetes spája s tiamín senzitívnou 

megaloblastickou anémiou, a Fanconi-Bickelov syndróm (mutácie glukózové transportéra 

GLUT2) patriaci aj medzi glykogenózy, charakterizovaný akumuláciou glykogénu v pečeni 

a v obličkách a poruchou glukózového a galaktózového metabolizmu. 
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6.7. SÚHRN 

   Monogénový diabetes mellitus je rôznorodá skupina ochorení, líšiacich sa etiológiou, 

patogenézou, liečbou a prognózou. Spoločnou črtou je chronická hyperglykémia, ktorú 

vyvoláva mutácia génu, zasahujúceho do vylučovania alebo účinku inzulínu.  

 Prevalencia monogénového diabetu nie je ani v súčasnosti presne známa. MODY je 

najčastejším typom monogénového diabetu a odhaduje sa, ţe tvorí pribliţne 1 % spomedzi 

všetkých pacientov s diabetom. Ako druhý najčastejší typ sa odhaduje mitochondriálny 

diabetes (cca 0,5 % spomedzi všetkých pacientov s diabetom). Presná incidencia a 

prevalencia je známa len v prípade permanentného neonatálneho diabetu (1:215 000 ţivo 

narodených detí v SR).  

 V roku 2008 publikovaná nová klasifikácia monogénových foriem diabetu rozoznáva: 

neonatálny diabetes, familiárna hyperglykémia nalačno, rodinný výskyt diabetu a diabetes s 

mimopankreatickými príznakmi.  

   Termínom neonatálny diabetes mellitus (NDM) sa označuje cukrovka diagnostikovaná 

do 6. mesiaca ţivota u donosených detí. Neonatálny diabetes, ktorý vymizne do niekoľkých 

týţdňov, aţ mesiacov od vzniku sa nazýva tranzientný neonatálny diabetes. Diabetes bez 

remisie má charakter permanentného neonatálneho diabetu. Najčastejšou príčinou 

novorodeneckej cukrovky sú poruchy imprintingu  (majú charakter výlučne tranzientného 

diabetu) a mutácie génov KCNJ11 a ABCC8, pri ktorých je liekom voľby derivát 

sulfonylmočoviny. Ostatné príčiny (napríklad mutácie inzulínového génu) sa liečia inzulínom.  

   Rodinný výskyt diabetu so skorým začiatkom vzniká najčastejšie na základe mutácií génov 

pre transkripčné faktory. Toto ochorenie patrí do pôvodnej skupiny MODY diabetov. 

Najčastejšími sú HNF1A-MODY a HNF4A-MODY, ktoré majú rodinný výskyt, začínajú 

najmä v adolescencii, majú progresívny charakter a liečia sa derivátmi sulnonylurey, alebo 

neskôr inzulínom.  

   GCK-MODY je najčastejším typom monogénového diabetu v SR a charakterizuje ho 

hyperglykémia stabilná nalačno, ktorá zvyčajne nevyţaduje liečbu.  

   Medzi ochorenia s mimopanreatikými príznakmi patrí mitochondriálny diabetes, 

mutácie inzulínového receptora a mnohé ďalšie.  
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7. KOMPLIKÁCIE DIABETU A PRIDRUŢENÉ OCHORENIA 

 

Komplikácie diabetu môţeme rozdeliť na akútne komplikácie, chronické vaskulárne 

komplikácie a iné chronické komplikácie ochorenia a liečby. Medzi pridruţené ochorenia 

patria najmä iné autoimunitné ochorenia, ktoré sa často vyskytujú s diabetom 1. typu.  

 

7.1. AKÚTNE KOMPLIKÁCIE 

Akútne komplikácie diabetu vznikajú zvyčajne náhle a svojou závaţnosťou môţu 

spôsobiť ohrozenie ţivota pacienta. Preto je veľmi dôleţitá ich prevencia, prípadne pri rozvoji 

včasná diagnostika a účinná liečba. Medzi najdôleţitejšie komplikácie patria diabetická 

ketoacidóza a hypoglykémie. 

 

7.1.1. Diabetická ketoacidóza 

Diabetická ketoacidóza je závaţnou komplikáciou, ktorá môţe vzniknúť v čase 

manifestácie diabetu, alebo kedykoľvek v priebehu ochorenia. Neliečená diabetická 

ketoacidóza končí fatálne, podobne aj nesprávne alebo neskoro liečená môţe mať závaţné 

následky. Včasná diagnostika a následná liečba je pri tejto akútnej komplikácii je preto 

nevyhnutná, a mal by ju zvládať v základnej forme kaţdý detský lekár. 

 

Definícia 

Diabetická ketoacidóza je stav charakterizovaný nadmernou produkciou ketolátok v 

dôsledku absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu v cirkulácii v kombinácii so 

zvýšenými koncentráciami kontraregulačných hormónov ako sú katecholamíny, glukagón, 

kortizol a rastový hormón.  

 

Epidemiológia 

V čase manifestácie diabetu je pribliţne 15 % aţ 70 % detí v Európe a Severnej 

Amerike diagnostikovaných v štádiu diabetickej ketoacidózy. Na Slovensku je to pribliţne    

25 % detí s diabetom. Riziko diabetickej ketoacidóza v čase manifestácie diabetu je vyššie u 

malých detí vo veku do 5 rokov. Ľudia s diabetom 1. typu majú ale zvýšené riziko vzniku 

diabetickej ketoacidózy aj kedykoľvek v priebehu chronickej liečby. Riziko sa odhaduje na 1 

aţ 10 % pre kaţdého pacienta ročne. 
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Etiológia diabetickej ketoacidózy 

Diabetická ketoacidóza je typická pre diabetes 1. typu, aj keď sa môţe vyskytovať aj 

pri iných typoch diabetu (napríklad neonatálny diabetes, alebo diabetes 2. typu). Riziko 

vzniku diabetickej ketoacidóza majú najmä pacienti pri manifestácii, ktorí ešte neboli 

doposiaľ liečení. U pacientov v chronickom štádiu ochorenia na liečbe majú zvýšené riziko 

ketoacidózy deti s nedostatočnou kompenzáciou diabetu, alebo opakovanými 

predchádzajúcimi epizódami diabetickej ketoacidózy, pri infekciách spojených s vracaním, 

pacienti v období puberty,  pacienti s horšou spoluprácou alebo zlým rodinným zázemím, kde 

viazne aplikácia inzulínu, niektorí pacienti liečení pomocou inzulínovej pumpy (pretoţe je 

pumpou aplikovaný rýchlo účinkujúci inzulínový analóg, ktorý pôsobí maximálne 3 hodiny a 

prerušenie dodávky tohto inzulínu vedie rýchlejšie k rozvoju jeho nedostatku a vzniku 

ketoacidózy). 

 

Patogenéza diabetickej ketoacidózy 

Pri patogenéze diabetickej ketoacidózy dominuje vplyv výrazného nedostatku 

inzulínu, ktorý spôsobuje, ţe glukóza sa nedostáva z krvi do inzulín-dependentných tkanív. 

Výsledkom je hyperglykémia a nízka koncentrácia glukózy v bunkách tkanív závislých od 

inzulínu. Nedostatok glukózy v bunkách periférnych tkanív vyvoláva aktiváciu 

kontraregulačných hormónov, čo s nedostatkom inzulínu spôsobuje masívnu aktiváciu 

hormón senzitívnej lipázy. Podobná aktivácia nastáva aj pri iných typoch ketoacidóz, ako je 

napríklad ketoacidóza pri hladovaní. Na rozdiel od týchto stavov je pri diabetickej 

ketoacidóze omnoho niţšia koncentrácia inzulínu pri omnoho vyšších koncentráciách 

kontraregulačných hormónov. Výsledkom je rýchlejšia a masívnejšia aktivácia hormón 

senzitívnej lipázy, štiepi neutrálny tuk na voľné mastné kyseliny a glycerol. Voľné mastné 

kyseliny sa dostávajú do cirkulácie a v pečeni sa v beta oxidácii metabolizujú na acetyl 

koenzým A. Z neho sa následne syntetizujú ketolátky, ktoré zahŕňajú najmä acetoacetát, 3-

OHbutyrát a acetón. Pri diabetickej ketoacidóze je zmena pomerov produkovaných ketolátok 

v prospech acetónu. Na rozdiel od iných stavov ketoacidózy sa pri diabetickej ketoacidóze 

ketolátky vyuţívajú len minimálne, nakoľko primárny zdroj energie pre mozog, ktorým je 

glukóza, je k dispozícii vo vysokých koncentráciách. Masívna ketogenéza v kombinácii s 

malým vyuţitím vyprodukovaných ketolátok spôsobuje, ţe koncentrácia týchto látok v krvi 

veľmi rýchlo stúpa do vysokých hodnôt. Preto rozvoj metabolickej acidózy je pri diabetickej 

ketoacidózy rýchlejší a dosahuje závaţnejšieho stupňa ako pri iných stavoch ketoacidózy. 
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Klinické príznaky diabetickej ketoacidózy 

Príznaky diabetickej ketoacidózy sa rozvíjajú postupne, preto na plne rozvinutý 

klinický obraz je potrebných zvyčajne niekoľko hodín. Rýchlosť rozvoja príznakov, zvyčajne 

závisí od viacerých faktorov, ako je napríklad vek dieťaťa, charakter jeho metabolizmu, 

schopnosť a rýchlosť tvoriť ketolátky a niektoré ďalšie parametre. Rýchlosť nástupu 

príznakov ovplyvňuje aj štádium diabetu, čo súvisí so zvyškovou sekréciou inzulínu. U 

pacientov s novozisteným diabetom alebo počas prvých rokov trvania ochorenia od 

manifestácie, ktorí majú ešte zachovanú vlastnú produkciu inzulínu, príznaky ketoacidózy 

nastupujú pomalšie. Deti s dlhšie trvajúcim diabetom, ktoré majú nulovú produkciu vlastného 

inzulínu, majú rozvoj ketoacidózy a jej príznakov rýchlejší. Celkovo moţno povedať, ţe 

príznaky sa rozvíjajú rýchlejšie u menších detí ako u starších detí a adolescentov. 

Medzi subjektívne príznaky diabetickej ketoacidózy patrí výrazný smäd, neskôr sa 

môţu pridruţiť poruchy ostrosti zraku, bolesti hlavy a brucha.  

Objektívne príznaky diabetickej ketoacidózy môţeme rozdeliť na 2 veľké skupiny. 

Prvá skupina príznakov vyplýva zo zvýšenej koncentrácie ketolátok a metabolickej acidózy. 

Takéto príznaky zahŕňajú acetónový zápach z úst, kussmaulovské dýchanie, ktoré je 

frekventné a hlboké, a je spôsobené priamym dráţdením dýchacieho centra v dôsledku 

acidózy. Chemickým dráţdením nervových zakončení ketolátkami, vznikajú ďalšie príznaky. 

Vracanie vzniká dráţdením zakončení n. vagus a bolesti brucha dráţdením splanchnických 

nervov, raritne aţ imitujúce doskovité brucho pri akútnej peritonitíde (diabetická 

pseudoperitonitída). Oba tieto príznaky bývajú veľmi závaţné, nakoľko výrazne ovplyvňujú 

ďalší rozvoj ochorenia. Vracanie limituje príjem tekutín aj tuhej stravy p.o., preto dochádza k 

akcelerácii dehydratácie a poruchy vnútorného prostredia. Acidóza je sprevádzaná aj tehlovo 

červenými (acidotickými) sliznicami v ústnej dutine. 

Druhú skupinu príznakov, tvoria príznaky vyplývajúce z dehydratácie. Dehydratácia 

sa rozvíjala u pacientov s diabetom postupne, zvyčajne začína ako následok masívnej 

polyúrie. Počas diabetickej ketoacidózy kussmaulovské dýchanie a vracanie výrazne 

urýchľujú rozvoj dehydratácie, zníţením príjmu a zvýšením výdaja tekutín. Koţa je suchá, 

zníţený je turgor aj kapilárny návrat. Suché sú aj sliznice dutiny ústnej.Polyúria 

predchádzajúca rozvoj ketoacidózy sa postupne mení na oligo- aţ anúriu.  

Vedomie býva spočiatku lucídne (pacienti sú len výrazne unavení), pri ťaţkom stupni 

sa môţe postupne rozvíjať porucha vedomia (na rozdiel od hypoglykemických stavov, kde 

vzniká porucha vedomia náhle). Je  potrebných niekoľko hodín, aby sa pacient dostal z plného 

vedomia do somnolencie, následne postupne do soporu aţ kómy. Avšak pre všeobecnú 
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znalosť príznakov ketoacidózy laickou populáciou, ako i praktickými lekármi, je diagnostika 

diabetickej ketoacidózy aţ pri poruche vedomia  pomerne zriedkavá. 

Laboratórne príznaky diabetickej ketoacidózy. Diabetickú ketoacidózu 

charakterizuje hyperglykémia, výrazná metabolická acidóza, hemokoncentrácia v dôsledku 

dehydratácie, výrazná leukocytóza s posunom doľava spôsobená aktiváciou stresových 

hormónov, a prítomnosť ketolátok v moči aj v krvi.   

 

Diagnostika diabetickej ketoacidózy 

Diagnostika diabetickej ketoacidózy je postavené na klinických príznakoch. V prípade 

novomanifestovaného DM-1 je to kombinácia polyúrie, polydipsie s príznakmi dehydratácie, 

acetónového zápachu z úst a kussmaulovského dýchania. V prípade rozvoja diabetickej 

ketoacidózy u pacienta s dlhšie trvajúcim diabetom je diagnostika jednoduchšia, nakoľko 

všetci pacienti a ich rodičia sú edukovaní o príznakoch ketoacidózy. Pri všetkých prípadoch 

diabetickej ketoacidózy by sa mala vyšetriť glykémia, parametre acidobázickej rovnováhy 

a mineralogram. Rovnako sa oporúča stanovenie kreatinínu, pečeňových aminotransferáz 

a lipidov. Dôleţité je aj stanovenie osmolarity plazmy, ktoré nám pomáha pri individuálnej 

úprave infúznej liečby. V zahraniční sa čoraz viac pouţíva vyšetrenie 3-OH butyrátu z 

kapilárnej krvi, čo zohľadňujú aj najnovšie medzinárodné odporúčania. Pri diagnostike 

diabetickej ketoacidóze je vhodné vypočítať aj hodnotu aniónovej medzery, ktorá býva 

zvýšená v dôsledku hmomadenia ketokyselín.  

Diagnostické kritériá a stupne diabetickej ketoacidózy. Medzi diagnostické 

kritériá patrí glykémia viac ako 14 mmol/l a parametre vnútorného prostredia s pH pod 7,3 

alebo s hodnotou HCO3
-
  menej ako 15 mmol/l. Rozoznávame 3 stupne závaţnosti 

diabetickej ketoacidózy: 

 diabetická ketoacidóza ľahkého stupňa s pH medzi 7,2 a 7,3, alebo hodnota 

štandardného bikarbonátu medzi 10 a 15 mmol/l 

 diabetická ketoacidóza stredného stupňa s pH medzi 7,1 a 7,2, alebo hodnota 

štandardného bikarbonátu medzi 5 a 10 mmol/l 

 diabetická ketoacidóza ťaţkého stupňa s pH pod 7,1 alebo hodnota štandardného 

bikarbonátu pod 5 mmol/l 

 

Monitoring diabetickej ketoacidózy 

Diabetická ketoacidóza je závaţnou komplikáciou diabetu, ktorá môţe mať fatálne 

následky. Preto jej liečba patrí do rúk skúseného tímu lekárov a zdravotných sestier, s 



 123 

adekvátnym technickým vybavením a dostupnosťou všetkých potrebných laboratórnych 

vyšetrení. Podmienkou je mať štandardizovaný diagnostický a liečebný postup, ktorý by mal 

byť k dispozícii ošetrujúcemu personálu. V prípade závaţného či komplikovaného priebehu 

je vhodné pacienta konzultovať alebo preloţiť na jednotku intenzívnej starostlivosti.  

Kritériá, keď je vhodné zváţiť takýto postup sú nasledovné: 

 závaţná ketoacidóza s pH menej ako 7,1 so závaţnou hyperventiláciou 

 závaţná dehydratácia so šokom 

 zmeny vedomia s rizikom aspirácie pri vracaní 

 veľmi malé deti (cca do dvoch rokov) 

 nedostatočné zabezpečenie oddelenia, na ktorom je pacient umiestnený na adekvátnu 

liečbu a monitoring diabetickej ketoacidózy 

 

Po príchode na oddelenie by mal byť pacient odváţený, musia sa spraviť odporúčané 

biochemické a hematologické odbery a musí byť vyšetrený  so zhodnotením vitálnych 

funkcií. V prípade potreby by mali byť zabezpečené dýchacie cesty, zabezpečená periférna 

ţila, u pacienta v kritickom stave aj arteriový prístup. Je nutné zabezpečiť monitorovanie 

akcie srdca, saturácie, a v prípade zmien kaliemie aj EKG monitor. Pri závaţnom 

cirkulačnom stave by sa podáva kyslík, u pacientov so známkami infekcie treba vyšetriť 

zápalové parametre a podať antibiotiká. Pacientom v bezvedomí by sa mal zaviesť aj močový 

katéter. Pacienti v závaţnom stave diabetickej ketoacidózy majú byť liečení na jednotke 

indenzívnej starostlivosti. 

Klinický a biochemický monitoring pacienta s diabetickou ketoacidózou mábyť 

podrobný a mal by sa značiť v presne definovaných intervaloch. Kaţdú hodinu by sa mali 

vyšetrovať vitálne funkcie (počet pulzov, počet dychov, krvný tlak) základné neurologické 

vyšetrenia (Glasgow kóma skóre) aby sme zachytili príznaky prípadného rozvoja mozgového 

edému uţ v začiatočnom štádium (ako sú bolesti hlavy, neprimerané zníţenie akcie srdca, 

opakované vracanie, zmeny v neurologickom obraze (iritabilita spavosť, inkontinencia), 

abnormálne reakcie, vzostup krvného tlaku, pokles saturácie kyslíka. Rovnako kaţdú hodinu 

by sa mala vypočítať bilancia tekutín, mnoţstvo podaného inzulínu a glykémia. Kaţdé 2 

hodiny by sa mali monitorovať elektrolyty, urea, kreatinín, hematokrit, ketolátky v krvi a 

acidobazická rovnováha. Podľa klinického stavu môţe robiť monitoring aj častejšie. Uvedené 

časy by sa mali dodrţiavať počas prvých dvanástich hodín liečby.  
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Liečba diabetickej ketoacidózy 

Ciele liečby  

 úprava dehydratácie a acidózy a zníţenie tvorby ketolátok 

 normalizácia glykémie a ionogramu 

 zníţenie rizika komplikácií liečby 

 identifikácia a liečba pridruţených komplikácií 

 

Tekutiny a minerály. Pacienti s diabetickou ketoacidózou majú dehydratáciu starého 

aţ ťaţkého stupňa a dosahujú stratu hmotnosti 5 aţ 10 % (niektoré odporúčania ohraničuje 

horný stupeň dehydratácie na 8 % aj vzhľadom k skutočnosť, ţe ide vo väčšine prípadov o 

staršie deti a adolescentov). V dôsledku dehydratácie býva zvýšená osmolarita, ktorá  

dosahuje aj 350 mOsmol/l). Cieľom podávania tekutín a elektrolytov je obnovenie 

cirkulujúceho objemu, doplnenie chýbajúcich minerálov, zlepšenie diurézy a odstránenie 

prebytočnej aj glukózy a ketolátok. 

V prvej fáze rehydratácie sa pouţíva podávanie tekutín výlučne intravenózne. 

Roztokom voľby je plný fyziologický roztok. U pacienta s ťaţkou dahydratáciou 

a cirkulačným šokom sa pouţíva bolus fyziologického roztoku v dávke 20 ml/kg podaný za 

30 minút. Prípade potreby môţme bolus opakovať. U detí bez prítomnosti šoku podávame 

plný fyziologický roztok vypočítanou rýchlosťou (na základe bazálnej potreby tekutín a strát, 

ktoré podávame za 48 hodín -  t.j. 1. deň podáme bazálne mnoţstvo tekutín navýšené o ½ 

tekutinových strát a druhý deň podávame rovnaké mnoţstvo tekutín.  

 

Liečba inzulínom. Nakoľko diabetická ketoacidóza a vzniká v dôsledku nedostatku 

inzulínu, jeho podávanie je na obnovenie homeostázy nevyhnutné. Nakoľko veľké štúdie 

z Veľkej Británie zistili, ţe je podávanie inzulínu inzulínom počas 1. hodine liečby zvyšuje 

riziko edému mozgu, odporúča sa začať s liečbou inzulínom medzi 1-2 hodiny po začatí 

infúznej liečby fyziologickým roztokom. Úlohou inzulínu v liečbe diabetickej ketoacidózy je 

nielen zníţenie hyperglykémie, ale aj zastavenie nadmernej tvorby ketolátok. Preto je 

potrebné podávať inzulín štandardnou rýchlosťou aj po dosiahnutí poklesu glykémie. 

Odporučená dávka inzulínu je 0,1 j/kg hmotnosti za hodinu (u malých detí 0,05 j/kg za 

hodinu) intravenózne. Inzulínový bolus, odporúčaný v minulosti, sa uţ nepouţíva. 

Najčastejšie sa pouţíva krátko účinkujúci humánny inzulín regular. Dávka aplikovaného 

inzulínu by sa podľa medzinárodných odporúčaní nemala meniť aţ do úpravy parametrov 
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acidobázickej rovnováhy (z našich klinických skúseností je ale u väčšiny pacientov potrebné 

dávku inzulínu v nočných hodinách zníţiť, aby sa predišlo hypoglykémii). Odporúčaný 

pokles glykémie v prvých hodinách liečby je 2 aţ 5 mmol/l/hodinu. Pri poklese glykémie pod 

14 mmol sa pridáva do infúzie roztok glukózy (pri zachovaní koncentrácie sodíka ako vo 

fyziologickom roztoku). Výhodné je pouţitie dvoj-vakového systému – v 1. vaku je 

fyziologický roztok a v 2. vaku je 10 % roztok glukózy s NaCl, pričom sa pomer rýchlostí 

oboch roztokov upravuje podľa aktuálnej glykémie (cieľové pásmo glykémie je 8-12 

mmol/l).  

 

Substitúcia sodíka. Koncentrácia sodíka v plazme priamo reaguje na glykémiu – pri 

hyperglykémii sa zniţuje, pri poklese glykémie naopak zvyšuje. Preto namerané koncentrácie 

sodíka v plazme je vhodné korigovať vzhľadom na aktuálnu glykémiu:  

Na korigované = Na namerané + 1,6 x (aktuálna glykémia -5,6)/5,6.  

Nakoľko je základným rehydratačným roztokom pri diabetickej ketoacidóze plný 

fyziologický roztok, ktorý obsahuje dostatočné mnoţstvo sodíka, nie je zvyčajne nutné 

podávať sodík naviac. Naopak riziková je vysoká natriemia pri hyperglykémii, čo signalizuje 

značnú hyperosmolaritu – rizikovú pre vznik edému mozgu.  

Substitúcia draslíka. Počas diabetickej ketoacidózy s vznikajú masívne straty 

draslíka, pribliţne mnoţstve 3 aţ 10 mmol/kg. Počas acidózy dochádza k výmene 

intracelulárneho draslíka a H
+
, pričom sa dralík vylučuje do moču. Na začiatku liečby 

diabetickej ketoacidózy sú zvyčajne koncentrácie draslíka v plazme zvýšené. Nakoľko 

predpokladáme deficit tohto minerálu v priebehu liečby, dopĺňame draslík uţ pri poklese jeho 

hodnôt v plazme do normy. Substitúcii draslíka by malo predchádzať overenie funkčnosti 

obličiek u pacienta (pacient by mal močiť). Pri veľmi nízkych alebo veľmi vysokých 

koncentrácia draslíka je vhodné monitorovať EKG vzhľadom na moţné abnormality 

srdcového rytmu. Úvodná koncentrácia draslíka v infúzii pri jeho substitúcii by mala byť 40 

mmol/l. Pri obnove p.o. príjmu u pacienta, môţeme dopĺňať draslík aj v tabletovej forme. 

 

Podávanie alkálií. Samotné podávanie inzulínu a glukózy vedie k zastaveniu tvorby 

ketolátok a postupnému zvyšovaniu pH plazmy. Pouţitie intravenózne roztoku bikarbonátu je 

indikované len v prípade resuscitácii pacienta (v dávke 1 aţ 2 mmol/kg za 60 minút). V iných  

prípadoch sa podávanie bikarbonát neodporúča, pretoţe môţe spôsobiť alkalózu a zvyšuje 

koncentráciu sodíka v plazme, čím zvyšuje riziko edému mozgu a navyše nelieči príčinu 

stavu. 
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Ukončenie intravenóznej liečby. Tekutiny per os by sa mali podávať pokiaľ to 

klinický stav pacienta dovoľuje a  lepšia sa parametre vnútorného prostredia. O hodnotu p.o.  

podaných tekutín by sa mal zníţiť mnoţstvo intravenózne podávaných roztokov. Pri 

normálnom pH a zlepšených hodnotách štandardného bikarbonátu (zvčajne nad 15-17 

mmol/l, meníne inzulín z i.v. podávania na subkutánne.  

 

Morbidita a mortalita diabetickej ketoacidózy u detí 

Mortalita diabetickej ketoacidózy sa uvádza v závislosti od krajiny 0,15-0,3 %. Za 60 

aţ 90 % úmrtí je zodpovedný edém mozgu. U pacientov, ktorý prekonali edém mozgu počas 

liečby diabetickej ketoacidózy reziduálne poškodenie mozgu 10 aţ 25 %. Medzi iné príčiny 

úmrtia patria hypokaliemia, hyperkaliémia, hypoglykémia, diseminovaná intravaskulárnu 

koagulopatia, trombóza, sepsa, akútne zlyhanie obličiek, akútna pankreatitída a ďalšie. 

 

Komplikácie diabetickej ketoacidózy 

Edém mozgu. Incidencia edému mozgu pri diabetickej ketoacidóze je pribliţne 0,5-

0,9 %, ale mortalita tejto komplikácie je stále vysoká (20-25 %). Etiológia a patogenéza nie 

sú doposiaľ presne známe. Rizikovými faktormi sú niţší vek, novomanifestovaný diabetes, 

dlhšie trvanie príznakov a závaţná hypokapnia (výrazný kompenzačný pokles pCO2). 

Väčšina prípadov edému mozgu vzniká aţ počas liečby diabetickej ketoacidózy. Rizikovými 

faktormi z pohľadu liečby sú najmä rýchle zmeny koncentrácie sodíka, liečba bikarbonátom 

i.v., rýchla rehydratácia veľkými objemami tekutín a podávanie inzulínu počas prvej hodiny 

liečby z dôvodu vzniku osmotického gradientu a nasávaním tekutiny mozgom.  

Edém mozgu sa zvyčajne rozvíja v priebehu prvých dvanástich hodín liečby. K častým 

príznakom patrí výrazná bolesť hlavy, pokles pulzovej frekvencie, zvýšenie krvného tlaku 

a pokles saturácie kyslíka. Diagnostika edému mozgu je postavená (podľa ISPAD 2014) na 

prítomnosti aspoň jedného diagnostického kritéria plus 2 hlavné alebo 1 hlavný a 2 vedľajšie 

príznaky: 

Medzi diagnostické príznaky patria: abnormálna motorická alebo verbálna odpoveď na 

bolesť, dekortikačná alebo decerebračná poloha, obrna hlavových nervov (najmä III., IV. 

a VI.), zmeny dýchania (napríklad grunting, tachypnoe, alebo Cheyne-Stockesove dýchanie).  

Hlavné príznaky sú poškodené alebo fluktuujúce vedomie, pokles pulzovej frekvencie (o viac 

ako 20 úderov za minútu), veku neprimeraná inkontinencia. Vedľajšie príznaky/kritériá sú 

vracanie, bolesť hlavy, letargia, diastolický tlak > 90 mmHg, vek pod 5 rokov. Na vylúčenie 
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iných príčin stavu sa odporúča realizovať CT vyšetrenie mozgu, očné a neurologické 

vyšetrenie. 

Edém mozgu je potrebné začať liečiť čo najskôr. Objem podávaných intravenóznych 

tekutín by sa mal zníţiť o jednu tretinu. Podáva sa manitol v dávke 0,5 aţ 1 g/kg intravenózne 

v priebehu 20 minút. V prípade nedostatočnej odpovede do 30 minút môţme podanie 

zopakovať. Alternatívou manitolu je 3 % hypertonický roztok NaCl v dávke 5 aţ 10 ml/kg 

hmotnosti podaný za 30 minút. Z ďalších úkonov je vhodné zvýšiť polohu hlavy.  

 

7.1.2. Iné stavy charakterizované hyperglykémiou a acidózou 

Hyperurikemický hyperosmolárny stav  

Hyperurikemický hyperosmolárny stav je závaţnou komplikáciou diabetu. Častejšie sa 

vyskytuje u pacientov s diabetom 2. typu ako u pacientov s diabetom 1. typu. Diagnostické 

kritériá tejto komplikácie sú:  

 glykémia viac ako 33,3 mmol/l 

 pH viac ako 7,3  

 štandardný bikarbonát viac ako 15 mmol/l 

 malá produkcia ketolátok 

 osmolalita séra viac ako 320 mOsmol/kg 

 porucha vedomia alebo kŕče 

Je moţný aj prekrývanie medzi hyperosmolárnym hyperurikemickým stavom a 

diabetickou ketoacidózou. Nebezpečná je najmä kombinácia hyperglykémie s normálnou 

alebo zvýšenou koncentráciou sodíka v plazme.  

Liečba je podobná ako pri diabetickej ketoacidóze s určitými špecifikami. Počíta sa 

ale so stratami tekutín na úrovni 12-15 % hmotnosti a odporúča sa podanie tekutinového 

bolusu fyziologického roztoku (20 ml/kg). Následne je vhodné koncentráciu NaCl prechodne 

zníţiť na úroveň ½ a po úprave osmolality opäť pokračovať v 1/1 fyziologickom roztoku. 

Hradia sa aj straty tekutín diurézou (na rozdiel od ketoacidózy). Pokles natriemie by mal byť 

pribliţne 0,5 mmol/l/hodinu a glykémie 4-5 mmol/l/hodinu. Ak natriemia neklesá, je 

indikovaná hemodialýza. Liečba inzulínom v dávke 0,025 – 0,05 jednotiek/kg/hodinu) sa 

začína ak pokles glykémie rehydratáciou je uţ menší ako 3 mmol/l/hodinu. Deficit draslíka je 

väčší ako pri ketoacidóze, preto úprava dávok podľa nameraných hodnôt je nutná. Odporúča 

sa aj dodávka fosforu (vo forme KH2PO4) ako prevencia rabdomyolýzy z hypofosfatémie, ako 

aj substitúcia magnézia. Liečba bikarbonátom i.v. je kontraindikovaná. 
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Komplikáciami sú najmä venózna trombóza, rabdomyolýza a malígna hypertermia.  

Limitujúcim faktorom liečby a prognózy je často funkcie obličiek.  

Prognóza je zlá, mortalita je cca 20 %. 

 

Laktátová acidóza 

Ide o závaţnú komplikáciu, ktorá má vysokú mortalitu. Vyskytuje sa omnoho častejšie 

u pacientov s diabetom 2. typu. Príčiny vzniku môţu byť hypoxia tkanív alebo iná choroba 

lieky či kombinácia s metabolickou poruchou (zvýšené riziko majú pacienti 

s mitochondriálnym diabetom, najmä pri liečbe metformínom). V liečbe sa uplatňuje najmä 

hemodialýza.  

 

7.1.3. Hypoglykémie 

Hypoglykémia je veľmi častou komplikáciou liečby diabetu (najmä 1. typu, menej 

často iných typov diabetu pri liečbe inzulínom), v dôsledku výrazného hypoglykemizujúceho 

účinku inzulínu. Hypoglykémia menej často vzniká pri liečbe derivátmi sulfonylmočoviny pri 

HNF1A-MODY, HNF4A-MODY a neonatálnom diabete. Závaţné hypoglykémie môţu mať 

dlhodobé následky a v niektorých prípadoch môţu končiť fatálne. 

 

Epidemiológia 

Výskyt miernych alebo stredne závaţných hypoglykémií je častý a vyskytujú sa 

takmer u kaţdého pacienta liečeného inzulínom. Výskyt závaţných hypoglykémií je pribliţne 

5-20/100 paciento-rokov. 

 

Etiológia 

Hypoglykémia je výsledkom nepomerom medzi dávkou inzulínu, konzumovaným 

jedlom a fyzickou aktivitou. Rizikovými faktormi vzniku závaţných hypoglykémií sú vek do 

5 rokov, dlhšie trvanie diabetu, nízke hodnoty glykovaného hemoglobínu, vyššia dávka 

inzulínu, syndróm neuvedomovania si hypoglykémie a závaţné hypoglykémie v anamnéze. 

 

Patogenéza 

V dôsledku nepomeru medzi cirkulujúcim inzulínom, metabolickými nárokmi tkanív a 

mnoţstvo glukózy v cirkulácii a vzniká hypoglykémia. Mechanizmus vzniku hypoglykémie u 

pacientov s diabetom je podobný ako u iných detí s hypoglykémiami. Rozdiel je však v 
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rýchlosti vzniku hypoglykémie, ktorá je zvyčajne vyššia u detí s diabetom v dôsledku 

inzulínovej liečby. Hypoglykémie v dôsledku nadmerného mnoţstva inzulín pri nízkych 

koncentráciách ketolátok je potenciálne rizikové pre mozog, ktorému okrem glykémie chýba 

aj sekundárny zdroj energie (ketolátky). Organizmus sa snaţí reagovať na hypoglykémiu 

obrannými mechanizmami. Ide o zvýšenie koncentrácii kontraregulačných hormónov, najmä 

glukagónu a adrenalínu, ostatné hormóny ako kortizol a rastový hormón majú zvyčajne 

latenciu 30 aţ 60 minút po hypoglykémii. Druhým mechanizmom je aktivácia autonómneho 

nervového systému. Ak nedochádza k úprave glykémie, prichádzajú na rad symptómy 

neuroglykopénie, v niektorých prípadoch aţ k bezvedomiu a kŕčom. Na rozdiel od diabetickej 

ketoacidózy sa hypoglykemická kóma môţe rozvinúť uţ v priebehu niekoľkých minút od 

prvých príznakov hypoglykémie.  

 

Klinický obraz 

Vzhľadom na závaţnosť a rizikovosť hypoglykémie pre funkcie mozgu, predchádzajú  

 neuroglykopénii viaceré varovné signály. Označujú sa ako adrenergné a sú sprostredkované 

autonómnymi nervami a katecholamínmi. Patria sem hlad, studený pot, bledosť, úzkosť, 

palpitácie a tachykardia. Medzi neuroglykopenické príznaky zaraďujeme únavu, zníţenie 

koncentrácie, bolesť hlavy, zhoršenie vízu, dvojité videnie, poruchy koordinácie, poruchy 

reči, neschopnosť sa koncentrovať, zmeny nálady (depresívna, euforická alebo najčastejšie 

agresivita), apatia, nepokoj, poruchy myslenia. Po nich nasleduje porucha vedomia. V 

niektorých prípadoch môţe byť vnímanie príznakov hypoglykémie zhoršené, je to najmä 

v spánku, počas alkoholovej a ebriety, v dôsledku sedatívnych medikamentov, pri sústredení 

sa na výkon (najmä fyzický) a pri syndróme neuvedomovania si hypoglykémie. Tento 

syndróm vzniká u pacientov s opakovanými hypoglykémiami a u pacientov s veľmi nízkymi 

hodnotami glykovaného hemoglobínu. Charakterizuje ho chýbanie varovných adrenergných 

príznakov. V takomto prípade je riziko závaţných hypoglykémií omnoho vyššie. Pomocou 

môţe byť prechodné zvýšenie glykémií aţ do úpravy adrenergných príznakov počas 

hypoglykémií. 

 

Diagnostika hypoglykémií 

Podľa najnovších odporúčaním (ISPAD 2014) sa za hypoglykémiu u detí s diabetom 

povaţujú hodnoty glykémie pod 3,6 mmol/l, avšak odporúča sa začať liečbu uţ pri hodnotách 

pod 3,9 mmol/l. Za miernu hypoglykémiu pokladáme hodnoty medzi 3,9 a 3,3 mmol/l, za  

stredne ťaţkú hodnoty glykémie pod 3,3 mmol/l bez straty vedomia. Závaţné hypoglykémie 
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sú také, kde koncentrácie glukózy je menej ako 3,9 mmol/l s poruchou vedomia alebo kŕčmi. 

V prípade príznakov hypoglykémie pri glykémii nad 3,9 mmol/l, stav označujeme ako  

relatívna hypoglykémia alebo pseudohypoglykémia a vzniká pri rýchlom poklese glykémie 

z vyšších hodnôt. Nakoľko závaţnosť príznakov nemusí vôbec korelovať s hodnotou 

glykémie, výskyt hypoglykémii vţdy potrebné overiť stanovením koncentrácie glukózy v 

krvi. 

 

Liečba hypoglykémií 

Cieľom liečby hypoglykémií je obnoviť normálnu koncentráciu glukózy v krvi, tj. 

pribliţne 5,6 mmol/l.  

Liečba miernej a stredne ťaţkej hypoglykémie pozostáva z podanie rýchlo 

pôsobiacich sacharidov (ideálne glukózy) in vo forme roztoku, alebo glukózových tabliet s 

cieľom zvýšiť glykémiu pribliţne o 3 mmol/l. U dospelých sa podáva 20 g glukózy, u detí je 

to 0,3 g/kg. Po podaní rýchlych monosacharidov je optimálne glykémiu o 15 minút overiť 

a liečbu zopakovať ak je glykémia stále nízka. Dásledne sa odporúča podať pomaly pôsobiace 

sacharidy vo forme ovocia, pečiva, cereálií alebo mlieka na prevenciu rekurencie 

hypoglykémie. Liečba akútnej fázy hypoglykémie čokoládovou, sladkosti alebo mliekom sa 

neodporúča vzhľadom na vysoký obsah tukov v týchto potravinách, ktoré spomaľujú 

vyprázdňovanie ţalúdka a vstrebávanie sacharidov.  

Liečba závaţnej hypoglykémie. Závaţnú hypoglykémiu charakterizuje neschopnosť 

pacienta si sám zabezpečiť liečbu alebo prijímať liečbu per os. Liekom voľby pri liečbe 

inzulínom je podanie intramuskulárnej alebo subkutánnej injekcie glukagónu v dávke 0,5 mg 

do 12 rokov a 1 mg pre staršie deti a adolescentov, alebo 10-30 µg/kg. Hypoglykémie po 

perorálnych antidiabetikách (najmä deriváty sulfonylmočoviny) však glukagón neovplyvní. V 

nemocničnom zariadení, alebo nemoţnosti pouţitia glukagónu sa podáva glukóza 

intravenózne v dávke 200 aţ 500 mg na kilogram hmotnosti vo forme 10-percentného  

roztoku. Koncentrovanejšie roztoky nie sú vhodné pre riziko prechodne zvýšenej osmolality 

séra. Ako prevencia ďalšej hypoglykémie sa odporúča podať sacharidy p.o. alebo i.v. vo 

forme infúzie v dávke 2-5 mg/kg/min. 

Pri opakovaných hypoglykemických stavoch je vhodné revidovať aj liečebný reţim 

pacienta a pátrať po príčine vzniku hypoglykémií (súvislosť s fyzickou aktivitou, jedlom 

a podobne). Problémom môţe byť nočná hypoglykémia, ktorá je často asymptomatická. 

Podozrením na nočnú hypoglykémiu môţme byť ranná hyperglykémia a/alebo nález 

ketonúrie v rannom moči a nízka ranná glykozúria. V takýchto prípadoch po nočnej 
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hypoglykémií cielene pátrame (nočný profil alebo kontinuálne monitorovanie koncentrácie 

glukózy. Pri opakovaní hypoglykemických stavov a nízkej dennej dávke inzulínu je vhodné 

mať na pamäti, ţe niektoré sprievodné ochorenia DM-1 môţu spôsobovať hypoglykemické 

epizódy. Medzi takéto ochorenia patrí celiakia a Addisonova choroba. 

 

Prognóza hypoglykémií  

Opakované stredne závaţné hypoglykémie môţu spôsobiť funkčné ako aj štrukturálne 

(temporálna skleróza) zmeny mozgu. Preto je vhodné spraviť preventívne opatrenia, aby sa 

závaţné hypoglykémie u pacientka vôbec nevyskytli. 

 

 

7.2. CHRONICKÉ VASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE 

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa spája so zvýšeným rizikom chronických 

vaskulárnych komplikácií. Podľa postihnutia cievneho riečiska (veľkosti ciev) ich rozširujeme 

na mikrovaskulárne komplikácie a makrovaskulárne komplikácie. Následkom týchto 

komplikácií môţe byť zhoršenie ostrosti zraku alebo slepota v dôsledku diabetickej 

retinopatie, zlyhanie obličiek alebo hypertenzia v dôsledku diabetickej nefropatie, bolesť, 

parestézie, svalová slabosť alebo dysfunkcia autonómnych nervov v dôsledku diabetickej 

neuropatie a ochorenie srdca a veľkých ciev v dôsledku diabetickej makroangiopatie. 

Klinicky manifestné komplikácie vaskulárneho typu bývajú u detí a adolescentov len 

zriedka. Avšak skoré funkčné zmeny sú viditeľné uţ v prvých rokoch po začiatku ochorenia. 

Nakoľko pri chronických komplikáciách diabetu je omnoho jednoduchšia prevencia ako 

liečba najmä v rozvinutom štádiu, je vhodné začať s preventívnymi opatreniami uţ v priebehu 

detstva alebo adolescencie, prípadne liečiť v tomto období začiatočné štádia komplikácií, 

ktoré môţu byť reverzibilné. 

 

Epidemiológia 

Epidemiológia chronických vaskulárnych komplikáciu detí s diabetom nie je presne 

známa, nakoľko jednotlivé štúdie sú navzájom ťaţko porovnateľné pre rôzny typ 

skríningového programu. Riziko vzniku chronických komplikácií je priamoúmerné 

kompenzácii diabetu a stúpa aj s dĺţkou trvania diabetu. U dospelých pacientov po 

dlhoročnom trvaní DM-1 je riziko diabetickej nefropatie viac ako 30 %, riziko diabetickej 

retinopatie 40 aţ 50 % a riziko vzniku diabetickej neuropatie viac ako 60 %. V porovnaní s 
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diabetom 2. typu je pri diabete 1. typu s vyššie riziko diabetickej polyneuropatie a 

ischemickej choroby dolných končatín. Spomedzi monogénových foriem diabetu má riziko 

mikrovaskulárnych komplikácií najvyššie HNF1A-MODY, ale celkovo niţšie ako pri DM-1.  

 

Etiológia komplikácií 

Najzávaţnejším etiologickým faktorom vzniku vaskulárnych komplikácií pri diabete 

je chronická hyperglykémia. Chronická hyperglykémia má závaţné neţiaduce účinky, ktoré 

vedú k rozvoju diabetickej mikroangiopatie, ako aj makroangiopatie. Viacero veľkých 

medzinárodných štúdií - najznámejšou z nich bola DCCT, ktorá zahŕňala 1441 pacientov s 

diabetom 1. typu zo Severnej Ameriky, ktorá sa realizovala v rokoch 1983 aţ 1993. Zahŕňala 

aj 195 adolescentov, ale ţiadne deti. Výsledkom štúdie, bolo zistenie, ţe kompenzácia diabetu 

má zásadný vplyv na rozvoj chronických komplikácií. Výsledkom bolo aj zistenie, ţe 

intenzifikovaný inzulínový reţim je z hľadiska kompenzácie diabetu 1. typu omnoho lepší 

ako konvenčný inzulínové reţimy a výrazne zniţuje riziko vzniku chronických komplikácií. 

Okrem samotnej hyperglykémie sú aj ďalšie modifikujúce faktory, ako sú genetické 

faktory (v súčasnosti prebieha intenzívna snaha o ich identifikáciu), fajčenie - ktoré výrazne 

zvyšuje riziko vzniku nefropatie a retinopatie, hypertenzia, ktorá má vplyv najmä na 

nefropatiu, dyslipidémia, ktorá sa asociuje s nefropatiou, retinopatiou ako aj 

makroangiopatiou, rodinná anamnéza komplikácií, vyšší BMI, ţivotný štýl. 

 

Patogenéza mikrovaskulárnych komplikácií 

Chronická hyperglykémia spôsobuje, ţe sa glukóza metabolizuje aj netypickými 

metabolickým dráhami. Výsledkom tohto metabolizmu môţu byť produkty, ktoré 

napomáhajú rozvoju mikrovaskulárnych komplikácií.  

Medzi takéto procesy patrí neenzýmová glykácia, pri vznikajú pokročilé produkty 

glykácie - AGE, vznikajú chemickou väzbou metabolitov glukózy na proteín (medzi takto 

zmenené proteíny patrí aj glykovaný hemoglobín HbA1c). Tým menia štruktúru a funkciu 

niektorých bielkovín, ako je kolagén, čím menia funkciou bazálnych membrán (zvyšných ich 

permeabilizu), zvyšujú agregabilitu trombocytov a zniţujú deformabilitu erytrocytov. Cez 

svoj receptor R-AGE aktívujú tvorbu zápalových cytokínov a produkciu rastových faktorov. 

Ďalšou cestou je aktivácia proteínkinázy C, ktorá aktivuje rôzne rastové faktory, čím 

zvyšuje neovaskularizáciu. Polyolová  cesta v vedie k intracelulárnemu spotrebovaniu 

antioxidantov. Vedie aj k poruche sodíkovej pumpy, čo vedie nasávaniu vody do buniek a ich 

zániku. Tento mechanizmus sa uplatňuje najmä v pericytoch. Hexozamínová cesta vedie k 
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aktivácii rastových faktorov. V bunkách kostrového svalu a tuku sa spája s rozvojom 

inzulínovej rezistencie. 

Oxidačný stres. Zvýšená ponuka glukózy vedie aj k tvorbe voľných kyslíkových 

radikálov. Najnovšie štúdie ukazujú, ţe práve tento mechanizmus môţu byť kľúčovým pri 

aktivácii ostatných metabolických ciest a k vzniku vaskulárnych komplikácií. 

 

Sumárne moţno povedať, ţe vyššie uvedené procesy v dôsledku chronickej 

hyperglykémie vedú k dysfunkcii endotelu (zvýšená permeabilita, zvýšená adhezivita, 

zvýšená produkcia zápalových cytookínov a rastových faktorov, pokles vazodilatačných a 

zvýšenie vazokonstrikčných mediátorov, v glomerule dochádza k dilatácii vas aferens a 

konstrikcii vas aferens, čo spôsobuje zaplavenie glomerulu krvou). Výsledkom je 

angiogenéza (proliferácia kapilár), zhrubnutie bazálnych membrán, proliferácie väziva a 

zväčšenie extracelulárnej hmoty. Dlhodobo sa aktivuje proliferačný a fibrotizujúci proces.  

 

Patogenéza makrovaskulárnych komplikácií 

V patogenéze makrovaskulárnych komplikácií sa rovnako uplatňuje chronická 

hyperglykémia, aktivácia zápalovými mechanizmov, zmeny vazoaktívnych molekúl a ďalšie. 

Dochádza k rozvoju subklinického zápalu v cievnej stene s aktiváciou rôznych mediátorov, čo 

vedie k endotelu LV dysfunkcii, jeho zvýšenej priľnavosti, aktivácii trombocytov, vzniku 

hyperkoagulačného stavu. 

 

7.2.1. Diabetická retinopatia  

Diabetická retinopatia je chronickou mikrovaskulárnou komplikáciou, ktorá môţe 

viesť k zníţeniu zrakovej ostrosti alebo aţ k slepote. Riziková je najmä u adolescentov, 

pričom progresia môţe byť veľmi rýchla, najmä pri zlej kompenzácii diabetu. 

 

Rozdelenie a klinický obraz diabetickej retinopatie 

Neproliferatívna diabetická retinopatia. Ide o prvé štádium diabetickej retinopatie, 

ktoré sa charakterizuje mikroaneuryzmami, drobnými hemorágiami pre-, ako aj intra-

retinálne, mäkkými alebo aj tvrdými exsudátmi, intraretinálnymi mikrovaskulárnymi 

abnormalitami, konštrikciou alebo tortuozitou ciev. To štádium sa zvyčajne nespája s 

poklesom zrakovej ostrosti a môţe byť do určitej miery reverzibilné. 
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Preproliferatívna retinopatria. Toto štádium charakterizuje vaskulárna obštrukcia, 

progresívne intraretinálne mikrovaskulárne abnormality alebo ischemické loţiská. 

Proliferatívna retinopatia. Proliferatívnu retinopatiu charakterizuje 

neovaskularizácia v retine alebo v sklovci. Cievy môţu praskať, vzniká krvácanie do sklovca, 

ktoré môţe závaţným spôsobom ohrozovať zrak. Často vzniká organizácia novovzniknutého 

väziva s adhéziami, ktoré môţu spôsobiť ďalšie krvácanie s abláciou retiny. Veľmi rizikové 

sú aj zmeny v oblasti ţltej škvrny. 

Makulopatia zahŕňa zmeny v oblasti ţltej škvrny, ktoré môţu mať charakter 

neovaskularizácie, mikroaneuryziem, exsudátov, alebo makulárneho edému. 

 

Diagnostika diabetickej retinopatie 

Najcitlivejšími diagnostickými metódami sú stereoskopická fundálna fotografia a 

fluoresceínová angiografia. Oftalmoskopia v mydriáze je menej citlivou metódou. Skríning 

diabetickej retinopatie pri DM-1 sa odporúča od veku 11 rokoch pri trvaní diabetu minimálne 

2 roky, alebo od veku 9 rokov pri trvaní diabetu viac ako 5 rokov. Pri diabete 2. typu je to v 

čase manifestácie diabetu, a následne kaţdoročne.  

 

Liečba diabetickej retinopatie  

V súčasnosti jedinou účinnou liečbou retinopatie ohrozujúcej zrak je pomocou laseru. 

Táto liečba pomocou lokálneho popálenia a koagulácie vie zabrániť závaţnejším zmenám ako 

je najmä krvácanie rozsiahla neovaskularizácia. Redukuje progresiu ochorenia u viac ako 50 

% pacientov s proliferatívnou retinopatiou. Jej pouţitie však nie je indikované štádiách 

neproliferatívnej retinopatie. Nakoľko nešetrné krvné pouţitie tejto techniky môţe ohroziť 

zrak a môţe mať vplyv aj farebné videnie, jej pouţitie patrí do rúk skúsených odborníkov. 

V súčasnosti nie je dostupná ţiadna účinná medikamentózna liečba diabetickej 

retinopatie. Viacero liekov je v klinickom skúšaní. Preto vedľa laserovej liečby je 

najúčinnejším prostriedkom zníţenie vplyvu rizikových faktorov. Ide najmä o zníţenie 

hyperglykémie s dosiahnutím glykovaného hemoglobínu pod 7,5 % bez závaţných 

hypoglykémií, dosiahnutie cieľových hodnôt lipidov, normalizáciu BMI a prevenciu fajčenia. 
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7.2.2. Diabetická nefropatia 

Diabetická nefropatia a môţe spôsobovať zlyhanie obličiek s následnou nutnosťou 

dialýzy alebo transplantácie. Diabetická nefropatia a jednou s hlavných príčin morbidity a 

mortality mladých pacientov s diabetom 1. typu.  

 

Diabetickú nefropatiu definujeme ako perzistujúcu proteínúriu vyššiu ako 500 mg 

na 24 hodín, alebo albuminúria vyššia ako 300 mg za 24 hodín, ktorá sa často spája s 

hypertenziou a poškodením glomerulárnej filtrácie. 

 

Rizikové faktory vzniku diabetickej nefropatie 

Okrem spomínaných spoločných rizikových faktorov pre všetky mikrovaskulárne 

komplikácie, je to vysoký krvný tlak (najmä pri diabete 2. typu, nakoľko pri diabete 1. je 

hypertenzia zvyčajne aţ následkom nefropatie), lipidové abnormality a fajčenie. Ukazuje sa, 

ţe genetické faktory majú väčší vplyv na rozvoj diabetickej nefropatie ako pri iných 

mikrovaskulárnych komplikáciách. 

 

Diagnostika diabetickej nefropatie 

Prvým klinickým príznakom diabetickej nefropatie je mikroalbumínúria. Preto sa 

diagnostika skorých štádií nefropatie zameriava práve na tento príznak. Mikroalbuminúria sa 

definuje ako 1. vylučovanie albumínu močom medzi 20 aţ 200 µg/min, alebo 30 aţ 300 

mg/24 hodín v 24-hodinovej vzorke moču, alebo 2. koncentrácia albumínu v moči 30 aţ 300 

mg/l v rannej vzorke moču, alebo 3. pomer albumínu ku kreatinínu 2,5 aţ 25 mg/mmol u 

chlapcov a 3,5 aţ 25 mg/mmol u dievčat. Mikroalbuminúriu  potvrdzujeme pri náleze dvoch, 

ale všetkých troch pozitívnych vzoriek počas periódy 3-6 mesiacov. 

Na základe vyšetrenia hodnoty albumínu v moči rozrušujeme 3 štádiá: 1. normálne 

albuminúria (menej ako 20 µg/min), 2. mikroalbuminúria (20-200 µg/min) a 3. klinická 

albumínúria s koncentráciu albumínu v moči vyššou ako 200 µg/min. 

 

Skríning diabetickej nefropatie 

Skríning by sa mal realizovať podobne ako skríning diabetickej retinopatie u pacientov 

s diabetom 1. typu vo veku 11 rokov pri trvaní diabetu minimálne 2 roky alebo od 9 rokov pri 

trvaní diabetu viacej ako 5 rokov, a následne kaţdoročne. U pacientov s diabetom 2. typu je to 

v čase manifestácia diabetu a následne kaţdoročne. Vyšetrovacou metódou by malo byť 
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vyšetrenie pomeru albumínu a kreatinínu alebo vyšetrenie mikroalbumínúrie v rannej vzorke 

moču.  

 

Liečba diabetickej nefropatie  

U detí sa minimálne vyskytuje diabetická nefropatia v jednom z koncových štádií, 

ktoré vyţadujú dialýzu alebo transplantáciu obličky. Preto sa v týchto učebných textoch tejto 

problematike nebudeme venovať. Liečba začiatočných štádií diabetickej nefropatie, ako aj jej 

intervencia spočíva v zlepšení parametrov glykemickej kompenzácie, v liečbe vysokého 

krvného tlaku, ktorý nie je len následkom diabetickej nefropatie, ako aj jedným z hlavných 

akcelerátorov jej rozvoja. Krvný tlak by sa mal vyšetrovať minimálne 1-krát ročne, pričom 

cieľové hodnoty sú pod 90. percentil pre daný vek (alebo výšku) a pohlavie. Hodnoty medzi 

90. a 95. percentilom sa definujú ako prehypertenzia. Pri zistení hodnôt nad 90. percentil sa 

odporúča 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi. Pri hodnotách nad 90. percentil sa 

odporúčajú zmeny ţivotného štýlu, pri hodnotách nad 95. percentil sa odporúča úpravu 

ţivotného štýlu kombinovať s ACE inhibítormi alebo blokátorom angiotenzínových 

receptorov. U detí sú liekom prvej voľby ACE inhibítory, pretoţe normalizujú a 

intraglomerulárny tlak a normalizujú hyperfiltráciu spôsobenú hyperglykémiou. 

 

7.2.3. Diabetická neuropatia 

Diabetická neuropatia je najčastejšou mikrovaskulárnou komplikáciou diabetu 1. typu. 

Ide o heterogénnu skupinu ochorením, ktoré môţu postihnúť jeden alebo viacero nervov. 

Primárnou príčinou jej vzniku je poškodenie ciev zásobujúcich nervy (vasa nervorum). 

 

Klasifikácia 

Podľa trvania rozoznávane akútne a chronické neuropatie. Podľa počtu postihnutých 

nervov rozoznávame generalizovane neuropatie (senzitívna neuropatia, senzitívne - motorická 

polyneuropatia, autonómna neuropatia) a fokálne neuropatie (postihujúci hlavové, hrudníkové 

alebo končatinové nervy). 

Najčastejšou formou je senzitívne - motorická polyneuropatia, ktorá býva najčastejšie 

generalizovaná. Najskôr postihuje senzorickú, neskôr aj motorickú funkciu a začína s 

zvyčajne v lokalizácii ponoţiek a rukavíc.   
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Autonómna neuropatia môţe spôsobovať posturálnu hypotenziu, gastropatiu, vracanie, 

hnačku, parézu močového mechúra, impotenciu, abnormality močenia, retrográdnu 

ejakuláciu, abnormálnu akciu srdca s prolongovaným Q-T intervalom.  

 

Klinický obraz diabetickej neuropatie 

Akútne neuropatie často sprevádza bolesť, chronické bývajú naopak zvyčajne 

nebolestivé sprevádza ich v prípade senzitívne-motorickej polyneuropatie primárne strata 

citlivosti, neskôr aj motorické zmeny. Klinický obraz autonómnej neuropatie závisí od typu a 

lokalizácie poškodených vláken (pozri vyššie). Senzitívna neuropatia je aj jedným s 

výrazných rizikových faktorov vzniku diabetickej nohy s neuropatickou lokalizáciou ulkusov. 

 

Diagnostika diabetickej neuropatie 

Diagnostika zahŕňa podrobnú anamnézu zameranú na výskyt bolestí, parestézií, 

fyzikálne vyšetrenie s kotníkovými reflexami vibračnú a dotykovú citlivosť, vyšetrenie 

autonómnyh nervov so zistením variability akcie srdca vzhľadom na hlboké dýchanie, 

vertikalizáciu, Valsalvov manéver, variabilitu akcie srdca v pokoji, Q-T intervaly, posturálne 

zmeny krvného tlaku a zmeny pri adaptácii na svetlo a tmu. Vyšetrenie periférnych nervov by 

malo zahŕňať skúšku vibračnej a teplotnej citlivosti. Vyšetrenie senzitívne - motorickej zloţky 

periférnych nervov sa realizuje pomocou EMG vyšetrenia. 

 

Skríning diabetickej neuropatie  

Skríning diabetickej retinopatie by sa mal robiť u všetkých detí s diabetom nad 11 

rokov s minimálne 2-ročným trvaním diabetu.  

 

7.2.4. Diabetická makroangiopatia 

Morbidita a mortalita v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení je výrazne vyššia u 

ľudí s diabetom v porovnaní s nediabetickou populáciou. Diabetickú makroangiopatiu 

charakterizuje najmä akcelerácia aterosklerózy v dôsledku chronickej hyperglykémie. 

Výraznými rizikovým faktorom rýchleho rozvoja makroangiopatie je artériová hypertenzia, 

preto nielen v rámci liečby a prevencie diabetickej nefropatie je veľmi dôleţité dosiahnuť 

cieľové hodnoty krvného tlaku. Ďalším významnými rizikovým faktorom sú zmeny 

lipidového metabolizmu, na ktoré vplýva najmä zlá kompenzácia diabetu ako aj genetické 

faktory. Dyslipidémia je veľmi častou komplikáciou pri dlhšom trvaní diabetu 1. typu s 
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nedostatočnou metabolickou kompenzáciou. Artériová hypertenzia a dyslipidémia sú 

súčasťou klinického obrazu metabolického syndrómu, v rámci ktorého sa manifestuje aj 

diabetes 2. typu. Cieľovými hodnotami lipidov sú LDL - cholesterol menej ako 2,6 mmol/l, 

HDL-cholesterol viac ako 1,1 mmol/l a triacylglyceroly menej ako 1,7 mmol/l. 

 

Diagnostika diabetickej maroangiopatie a jej rizikových faktorov  

Vyšetrovanie jednotlivých rizikových faktorov (krvný tlak a lipidogram) by sa malo 

realizovať kaţdoročne od veku 12 rokov pri DM-1 a kaţdoročne od manifestácie ochorenia 

pri DM-2. Pri výskyte hypercholesterolémie v rodine alebo pri rodinnej anamnéze s vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom by sa lipidový skríning mal začať skôr aj pri diabete 1. typu u 

menších detí. Pri koncentrácii LDL-cholesterolu nad 2,6 mmol/l by sa mali odporučiť diétne 

opatrenia, pri zlyhaní týchto opatrení a opakovaných hodnotách LDL-cholesterolu nad 3,4 

mmol/l pri výskyte minimálne jedného rizikového faktora kardiovaskulárnych ochorení by sa 

mali indikovať statíny. 

 

Klinický obraz diabetickej makroangiopatie 

Charakteristické pre tieto komplikácie sú infarkty myokardu, náhla cievna mozgová 

príhoda a ischemické poškodenie ciev dolných končatín. Ich výskyt je ale  v detskej populácii 

s diabetom raritný - aj to pri výskyte závaţných rizikových faktorov. 

 

Syndróm diabetickej nohy 

Ide o závaţnú komplikáciu diabetu, ktorú charakterizuje výskyt ulcerácií dolných 

končatín. V jej patogenéze sa uplatňujúci dva mechanizmy, diabetická neuropatia a 

ischemické poškodenie ciev dolných končatín. Najčastejšie ide o kombináciu oboch 

spomínaných faktorov. Prevaţne ischemický defekt sa nachádza na akrálnych častiach, 

prevaţne neuropatický defekt v miestach najvyššie útlaku. 

Liečba diabetickej nohy vyţaduje komplexnú starostlivosť, našťastie je výskyt tejto 

závaţnej komplikácie v detskej populácie len raritný a zvyčajne sa pri jej vzniku musia 

uplatňovať aj iné závaţné rizikové faktory (napríklad dlhodobá chôdza na boso). 

 

 

 

 



 139 

7.3. INÉ CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE 

Porucha rastu a vývoja 

Diabetes mellitus (najmä 1. typu) je chronickým ochorením, ktoré pri nedostatočnej 

kompenzácii môţe mať závaţné následky na rast a vývoj detského organizmu. Pri 

nedostatočnej kompenzácii diabetu môţe vznikať porucha rastu, chudnutie aţ kachexia, 

oneskorený alebo porušený pubertálny vývoj, primárna alebo sekundárna amenorea. V liečbe 

týchto porúch sa uplatňuje najmä zlepšenie dlhodobej kompenzácie ochorenia, liečba 

rastovým hormónom pri poruche rastu ani hormonálna antikoncepcia pri poruchách 

menštruačného cyklu, v dôsledku zlej metabolickej kompenzácia diabetu, nie sú v týchto 

prípadoch indikované. 

 

Lipodystrofia 

Lipodystrofia, ktorá zahŕňa lipoatrofiou a lipohypertrofiu.  

Lipohypertrofia je pomerne častou komplikáciou a môţe sa vyskytovať aţ u 50 % 

detí a adolescentov 1. typu. Hlavným etiologickým faktorom sú opakované aplikácie inzulínu 

do jedného miesta, pričom sa nedodrţiava odporučená schéma aplikačných miest. Rozvoj 

lipohypertrofie je dávkovo závislý, pričom sa uplatňuje najmä lokálny proliferačný efekt 

aplikovaného inzulínu. Vzniká tak lokálne hypertrofované tukové tkanivo s neporušeným 

koţným krytom. Najčastejšou lokalizáciou je oblasť brucha (v okolí pupka), menej často 

predná časť stehien, či ramená. Ďalšia aplikácia inzulínu do miest s lipohypertrofiou výrazne 

ovplyvňuje vstrebávanie inzulínu a spôsobuje to zvyšovanie dávky inzulínu, ako aj výraznú 

medzidňovú variabilitu vplyvu na glykémie. Liečbou je zmena aplikačných miest inzulínu, 

pričom dochádza k postupnej resorbcii tukového tkaniva v priebehu niekoľkých mesiacov. 

Lipoatrofia je naopak pomerne zriedkavou komplikáciou aplikácie inzulínu, pričom 

jej výskyt nie je dávkovo závislý. Vyskytuje sa len u geneticky predisponovaných jedincov. 

Prejavuje sa ako výpadok podkoţného tuku v mieste aplikácie inzulínu, pričom táto oblasť je 

pod niveau okolitej koţe a má neporušený koţný kryt. Riešením je aplikácia inzulínu do iných 

miest, prípadne zmena inzulínu.  

 

Necrobiosis lipoidica 

Ide o dobre ohraničené červené loţiská okrúhleho alebo mapovitého tvaru,  niekedy 

obopínajúce celú nohu, najčastejšie sa vyskytujúce v oblasti predkolenia v dôsledku poruchy 

kapilár v podkoţnom tkanive.  Vyskytujú sa pribliţne u 0,06 % aţ 10 % detí s diabetom 1. 
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typu. Etiológia tejto komplikácie nie je presne známa, najvýraznejší je vplyv nedostatočnej 

kompenzácie diabetu a genetická predispozícia. Skúšala sa celá škála liečebných 

prostriedkov, avšak zvyčajne s neuspokojivým výsledkom. Preto jediným efektívnym 

odporúčaním je zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu.  

 

Zníţenie kĺbovej mobility 

Zníţenie kĺbovej mobility je podľa viacerých autorov veľmi častou klinický 

markantnou chronickou komplikáciou diabetu 1. typu v detstve. Je obojstranne nebolestivá a 

spôsobuje kontraktúry najmä malých kĺbov na prstoch, menej často veľkých kĺbov. Vyskytuje 

sa aţ u tridsiatich percent detí a adolescentov s diabetom 1. typu a asociuje sa aj s retardáciou 

rastu. Jednoduchou vyšetrovacou metódou je snaha o spojenie palmárnych častí 

interfalangeálnych kĺbov. Ak toto pri pasívnom pohybe nie je moţné, je to v dôsledku 

zníţenej kĺbovej mobility. Biopsie koţe zistili aktívne fibroblasty a extenzívnu kolekciu 

kolagénových vláken. Príčinou vzniku stavu je zmena proteínov (kolagénu) neskorými 

produktmi glykácie (AGE). Kauzálna liečba nie je známa, prevenciou je dobrá metabolická 

kompenzácia ochorenia.  

 

Edémy 

Edémy (najmä na dolných končatinách) v dôsledku retencie tekutín je zriedkavou 

komplikáciou inzulínovej liečby. Edémy vznikajú pri náhlom zlepšení glykemickej 

kompenzácie po období vysokých glykémií. Častejšie sa vyskytuje u pacientov s 

novozisteným diabetom a spontánne vymizne v priebehu niekoľkých dní po stabilizácii 

glykémií.  

 

 

7.4. AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA ASOCIOVANÉ S DIABETOM 1. TYPU 

   Diabetes 1. typu sa často asociuje s inými autoimunitnými ochoreniami, najčastejšie 

chronickou lymfocytárnou tyreoiditídou a celiakiou. 

   Autoprotilátky proti štruktúram štítnej ţľazy sa vyskytujú aţ u 25 % detí s diabetom 1. 

typu. Veľká časť z nich je asymptomatická. Chronická lymfocytálna tyroiditída  

(Hashimotova choroba) s hypotyreózou sa vyskytuje u 3-8 % detí s diabetom 1. typu.  

Diagnóza sa zakladá na vyšetrení autoprotilátok proti tyroidálnej peroxidáze (TPO), 

tyreoglobulínu (TG) a vyšetrení koncetrácií TSH. Všeobecne sa odporúča liečiť substitúciou 
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tyroidálnych hormónov (tyroxín v dávke 0,5-1,5 ug/kg/deň) deti s hypotyreózou (vzostup 

TSH, neskôr príznaky únavy, priberania na hmotnosti, bradykardia, zimomrivosť) alebo 

strumou. Liečba asymptomatických detí s tyroidálnymi autoprotilátkami je diskutabilná (na 

pracovisku 1. detskej kliniky LFUK sa prikláňame k liečbe aj asymptomatických pacientov, 

nakoľko neliečená Hashimotova choroba zvyšuje riziko vzniku uzlov štítnej ţľazy). Skríning 

Hasimotovej choroby vyšetrením TSH a anti-TPO protilátok (zvyčajne sa vyšetruje aj FT4 

a anti-TG) by sa mal vykonať u detí s novodiagnostikovaným diabetom, a potom 

v pravidelných 1-2 ročných intervaloch.  

   Hypertyreóza pri Hashimotovej, alebo Graves-Basedowovej chorobe sú zriedkavejšie 

ako hypotyreóza, ale častejšie ako hypertyreóza v populácii bez diabetu. Lieči sa podávaním 

tyreostatík (tiamazol).  

   Celiakia je po Hashimotovej chorobe druhou najčastejšou pridruţenou autoimunitnou 

chorobou s výskytom u 1-10 % detí s diabetom 1. typu. Rovnako ako Hashimotova choroba, 

aj celiakia pri diabete 1. typu má zvyčajne asymptomatický alebo miernejší začiatok ako 

izolované formy bez diabetu. Diagnóza sa stanoví na základe vyšetrenia IgA autoprotilátok 

proti endomýziu (EMA) a tkanivovej transglutamináze (TGA); u detí s IgA deficitom sa 

vyšetrujú IgG protilátky proti tkanivovej transglutamináze. Diagnóza sa potvrdí črevnou 

biopsiou s nálezom skrátenia klkov v duodéne a predĺţením krýpt. Pri pozitívnom bioptickom 

náleze sa indikuje bezlepková strava. Nediagnostikovaná manifestná celiakia (hnačka, bolesti 

brucha, meteorizmus) zniţuje potrebu inzulínu a zvyšuje riziko hypoglykémií. Riziko vzniku 

celiakie je najvyššie v prvých 5 rokoch po manifestácii diabetu. Skríning celiakie (vyšetrením 

autoprotilátok) by sa mal vykonať v čase diagnostikovania diabetu a v prípade negativity 

zopakovať o 5 rokov (v SR sa robí kaţdoročne).  

   Vitiligo ako autoimunitné ochorenie sa vyskytuje u cca 6 % detí s diabetom. 

   Addisonova choroba (primárna adrenálna insuficiencia) sa vyskytuje častejšie 

u dospelých ako u detí. Avšak aţ 2 % detí s DM-1 majú pozitívne adrenálne autoprotilátky. 

Liečba substitúciou kortizolu a mineralokortikoidov sa indikuje pri vzostupe ACTH. Klinická 

manifestácia hypokorticizmu (únava, intolerancia námahy, hyperpigmentácie, chudnutie, 

hyponatriemia, hypokaliemia) je v dôsledku deficitu kortizolu sprevádzaná aj častejšími 

hypoglykémiami a poklesom potreby inzulínu. Asymptomatickí nosiči autoprotilátok sa 

zvyčajne neliečia. Skríning ardrenálnych autoprotilátok nepatrí k rutinným vyšetrenia u detí 

s DM-1.   
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   Ostatné autoimunitné ochorenia (napríklad perniciózna anémia, alopécia, 

hypofyzitída, ovariálna insuficiencia) sú málo časté a treba na ne myslieť najmä v rámci 

autoimunitných polyglandulárnych syndrómov.  

 

7.5. SÚHRN 

Komplikácie diabetu môţeme rozdeliť na akútne komplikácie, chronické vaskulárne 

komplikácie a iné chronické komplikácie ochorenia a liečby. Medzi pridruţené ochorenia 

patria najmä iné autoimunitné ochorenia, ktoré sa často vyskytujú s diabetom 1. typu.  

Akútne komplikácie diabetu vznikajú zvyčajne náhle a svojou závaţnosťou môţu 

spôsobiť ohrozenie ţivota pacienta. Patria sem diabetická ketoacidóza a hypoglykémie. 

Diabetická ketoacidóza je závaţnou komplikáciou, ktorá môţe vzniknúť v čase 

manifestácie diabetu, alebo kedykoľvek v priebehu ochorenia. Charakterizuje ju nadmerná 

produkcia ketolátok v dôsledku nedostatku inzulínu so zvýšenými koncentráciami 

kontraregulačných hormónov. V čase manifestácie diabetu je pribliţne 15 % aţ 70 % detí v 

Európe a Severnej Amerike diagnostikovaných v štádiu diabetickej ketoacidózy. Diabetická 

ketoacidóza je typická pre diabetes 1. typu, aj keď sa môţe vyskytovať aj pri iných typoch 

diabetu (napríklad neonatálny diabetes, alebo diabetes 2. typu). Nedostatok inzulínu a glukózy 

v bunkách periférnych tkanív vyvoláva aktiváciu kontraregulačných hormónov a aktiváciu 

hormón senzitívnej lipázy, ktorá štiepi neutrálny tuk na voľné mastné kyseliny, z ktorých sa 

v pečeni tvoria ketolátky.  

Príznaky diabetickej ketoacidózy sa rozvíjajú postupne, preto na plne rozvinutý 

klinický obraz je potrebných zvyčajne niekoľko hodín. Medzi subjektívne príznaky 

diabetickej ketoacidózy patrí výrazný smäd, neskôr sa môţu pridruţiť poruchy ostrosti zraku, 

bolesti hlavy a brucha. Medzi objektívne príznaky patria acetónový zápach z úst, 

kussmaulovské dýchanie, vracanie, bolesti brucha a výrazná dehydratácia. Vedomie býva 

spočiatku lucídne, pri ťaţkom stupni sa môţe postupne rozvíjať porucha vedomia. 

Laboratórne diabetickú ketoacidózu charakterizuje hyperglykémia, metabolická acidóza, 

hemokoncentrácia v dôsledku dehydratácie, výrazná leukocytóza s posunom doľava, a 

prítomnosť ketolátok v moči aj v krvi.   

Diagnostika diabetickej ketoacidózy je zaloţená na klinických príznakoch a potvrdenie 

prináša vyšetrenie acidobázickej rovnováhy. Medzi diagnostické kritériá patrí glykémia viac 

ako 14 mmol/l a parametre vnútorného prostredia s pH pod 7,3 alebo s hodnotou HCO3
-
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menej ako 15 mmol/l. Rozoznávame 3 stupne závaţnosti diabetickej ketoacidózy – lahký, 

stredný a ťaţký.  

Pacienti v diabetickej ketoacidóze vyţadujú urgentnú liečbu a intenzívny monitoring. 

V prvej fáze sa pacient rehydratuje fyziologickým roztokom, postupne sa pridáva i.v. inzulín, 

glukóza a kálium.  

 Mortalita diabetickej ketoacidózy sa uvádza v závislosti od krajiny 0,15-0,3 %. Za 60 

aţ 90 % úmrtí je zodpovedný edém mozgu, ktorý je najzávaţnejšou komplikáciou liečby 

diabetickej ketoacidózy. Medzi iné závaţné akútne komplikácie sprevádzané 

hyperglykémiou patria aj hyperurikemický hyperosmolárny stav a laktátová acidóza.  

Hypoglykémia je veľmi častou komplikáciou liečby diabetu (najmä 1. typu, menej 

často iných typov diabetu pri liečbe inzulínom), v dôsledku výrazného hypoglykemizujúceho 

účinku inzulínu. Výskyt závaţných hypoglykémií je pribliţne 5-20/100 paciento-rokov. 

Hypoglykémia je výsledkom nepomerom medzi dávkou inzulínu, konzumovaným jedlom a 

fyzickou aktivitou.  

Vzhľadom na závaţnosť a rizikovosť hypoglykémie pre funkcie mozgu, predchádzajú  

 neuroglykopénii viaceré varovné signály. Označujú sa ako adrenergné a sú sprostredkované 

autonómnymi nervami a katecholamínmi. Patria sem hlad, studený pot, bledosť, úzkosť, 

palpitácie a tachykardia. Medzi neuroglykopenické príznaky zaraďujeme únavu, zníţenie 

koncentrácie, bolesť hlavy, zhoršenie vízu, dvojité videnie, poruchy koordinácie, poruchy 

reči, neschopnosť sa koncentrovať, zmeny nálady (depresívna, euforická alebo najčastejšie 

agresivita), apatia, nepokoj, poruchy myslenia. Po nich nasleduje porucha vedomia.  

Podľa najnovších odporúčaní sa za hypoglykémiu u detí s diabetom povaţujú hodnoty 

glykémie pod 3,6 mmol/l, avšak odporúča sa začať liečbu uţ pri hodnotách pod 3,9 mmol/l. 

Cieľom liečby hypoglykémií je obnoviť normálnu koncentráciu glukózy v krvi, tj. pribliţne 

5,6 mmol/l. Liečba miernej a stredne ťaţkej hypoglykémie pozostáva z podanie rýchlo 

pôsobiacich sacharidov (ideálne glukózy) in vo forme roztoku, alebo glukózových tabliet  

v dávke 0,3 g/kg a následne sa podajú pomaly pôsobiace sacharidy. Závaţnú hyperglykémiu 

charakterizuje neschopnosť pacienta si sám zabezpečiť liečbu alebo prijímať liečbu per os. 

Liekom voľby pri liečbe inzulínom je podanie intramuskulárnej injekcie glukagónu. 

Medzi chronické komplikácie patria najmä diabetická mikroangiopatia (retinopatia, 

nefropatia a neuroptia) a makroangiopatia s akceleráciou aterosklerózy.  
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ZOZNAM SKRATIEK 
 

ADA  -  Americká diabetologická asociácia (American Diabetes Association) 

ATP   - adenozín trifosfát 

cAMP  - cyklický adenozín monofosfát 

CDG  - kongenitálne poruchy glykozylácie 

CGMS - Systém kontinuálneho monitorovania hladiny glukózy (Continuous 

Glucose Monitoring System) 

CHI  - kongenitálny hyperinzulinizmus 

DEND  - (Developmental delay, Epilepsy, Neonatal Diabetes) 

DM  - diabetes mellitus 

DM1  - diabetes mellitus 1. typu 

DM2  - diabetes mellitus 2. typu 

GIP  - gastrointestinálny inhibičný peptid 

GLP1  - glukagónu podobný peptid 1 (Glucagon-like peptide-1) 

GLUT  - glukózový transportér 

HbA1c  - glykovaný hemoglobín 

HI/HA  - hyperinzulinizmus/hyperamonémia 

IDF  -  (International Diabetes Federation) 

IVGTT - intravenózny glukózovo-tolerančný test 

ISPAD  -  (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) 

Kir6.2  - (Kalium inward-rectifier) 

MODY - (Maturity Onset Diabetes of the Young) 

MIDD  - (MItochondrial Diabetes and Deafness) 

MELAS - (mitochondrial Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke) 

oGTT  - orálny glukózovo-tolerančný test 

SUR1  - sulfonylureový receptor 1 

WHO  -  Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) 

 

 

 


