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Nebezpečenstvo DM2

Nenápadné ochorenie = na začiatku sa neprejavuje tak, aby ju chorý rozpoznal a ihneď

navštívil lekára. 

Neskorá diagnostika = často sa zistí náhodne 

(napr. pri vyšetrení u očného lekára, alebo až pri výskyte komplikácii: ateroskleróza,

poškodenie obličiek, poškodenie nervov mozgu, srdca...)

Varovné príznaky: polydipsia, polyúria, glykozúria, zlé hojenie rán, únava, rýchly

úbytok hmotnosti...

Vážne komplikácie = značne znížená kvalita života 

Riziko oslepnutia je u diabetikov až 20x vyššie, než u nediabetikov. 

Diabetická noha predstavuje zvýšené riziko cievnej príhody a tiež infarktu myokardu

Chronické zlyhanie obličiek



Prepojenie Metabolického syndrómu a DM2

Odhaduje sa, že asi 500 miliónov ľudí vo svete má niektorú z foriem prediabetických stavov, ktoré sú 

zahrnuté do koncepcie MS spolu s viscerálnou obezitou, aterogénnou dyslipidémiou a artériovou 

hypertenziou ako rizikových faktorov vzniku DM2.

MS môže jednak priamo a jednak nepriamo (prostredníctvom vývoja diabetu) viesť k vzniku či progresii KVO 

(prof. MUDr. Ján Murín, CSc.).

Diagnostické kritériá pre MS spĺňa cca 20 % dospelej slovenskej populácie, čo potvrdila multicentrická

skríningová štúdia - projekt Slovenskej diabetologickej spoločnosti „Prevalencia diabetes mellitus 

a metabolického syndrómu na Slovensku (podľa ATPIII kritérií).

Zdroje: Kardiovaskulárne prejavy a ochorenia metabolického syndrómu, Súč Klin Pr 2008; 3: 16–18,
http://www.eufic.org/article/sk/6/27/artid/metabolicky-syndrom/ , 
https://books.google.sk/books?id=KyFpEIzy88YC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=prevalencia+metabolick%C3%A9ho+syndromu&source=bl&ots=j0QiMx4edP&si
g=QiYG06rYVDrJPThSGhdAPq6Dzl0&hl=sk&sa=X&ved=0CEwQ6AEwBTgKahUKEwjw282EiKbHAhVp9HIKHQcuDPI#v=onepage&q=prevalencia%20metabolick%
C3%A9ho%20syndromu&f=false

http://www.eufic.org/article/sk/6/27/artid/metabolicky-syndrom/


Fakty o Metabolickom syndróme (MS)

nenáhodný súčasný výskyt RF (pozitivita 3 z 5 RF) 

výskyt stúpa s vekom (muži ≥ 55 rokov, ženy ≥ 65 rokov), Rodinná anamnéza predčasného KVO muži <

55 rokov, ženy < 65 rokov

prediktor vzniku DM2 a KVO (ICHS)

Výskyt MS v EU: Každý šiesty a v niektorých krajinách EÚ dokonca každý tretí Európan trpí na

metabolický syndróm. 

Pri výskyte MS = vyhľadať odborníka = varovanie pred DM2 a KVO 

Pri DM2 ako aj MS – je nevyhnutná a najdôležitejšia úprava stravovania a cvičenie

Najlepšia cesta = udržiavať si zdravú hmotnosť, konzumovať zdravé potraviny a byť aktívny!
Zdroje: 
http://www.eufic.org/article/sk/6/28/artid/metabolicky-syndrom/ 
Lietava J, Kosmálová V, Turek P. New Metabolic Syndrome in Slovakia, Bratislava 2011; 8–12
Alberti KGM, Zimmet PZ, Shaw J. Metabolic syndrome a new world-wide definition. A Concensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med 2006; 23: 469–480.

Prepojenie Metabolického syndrómu a DM2



Rizikové faktory (RF) u MS

Zvýšené hodnoty krvného tlaku (≥ 130/85 mmHg) - riziko hypertenzie
Zvýšená hladina cukru v krvi (nalačno ≥5,6 mmol/l) - riziko cukrovky
Zvýšená hladina tukov v krvi - riziko aterosklerózy
(hypertriacylglycerolémia, nízky HDL-cholesterol) 

TG ≥1,7 mmol/l
HDL < 1,0 mmol/l (muži),              
HDL  < 1,3 mmol/l (ženy)

Zvýšený sklon k zrážaniu krvi (prokoagulačný stav) - riziko akútnych príhod
Zvyšovanie bielkovín v moči (mikroalbuminúria) - riziko poškodenia obličiek



Ovplyvniteľné rizikové faktory KVO

Podstatné je zamerať sa na konkrétne rizikové faktory (RF)

 Fajčenie 

 Hypercholesterolémia (cel. CHOL, LDL cholesterol)

 Nedostatočná fyzická aktivita

 Hypertenzia (Rizikový faktor MS a aterosklerózy)

 Abdominálna obezita (vysoký OP, obezita, vysoké BMI) 

Zdroj: http://www.cardiology.sk/casopis/307/pdf/11.pdf



Význam nefarmakologického ovplyvnenia RF

Primárnym a najdôležitejším postupom je nefarmakologický prístup 

zameraný na zníženie telesnej hmotnosti redukciou energetického 

príjmu a pravidelnou fyzickou aktivitou, čo sa potvrdilo viacerými 

preventívnymi štúdiami u európskej populácie:

• DPP (Diabetes Prevention Programme)

• DPPS (U.S. Diabetes Prevention Program outcomes Study) alebo 

• FDPS (Finnish Diabetes Prevention Study)



Význam prevencie DM2

Prvé miesto = Režimové opatrenia 

dodržiavanie diétnych odporúčaní predovšetkým zníženie príjmu cukrov,

živočíšnych tukov, pohybová aktivita)

Význam prevencie = zníženie rizika KVO

Vyššia dĺžka života a lepšia kvalita života

Ak diéta nestačí = neskoršie štádia = farmakoterapia (často je už v pokročilom

štádiu liečba celoživotná)



 Meranie hladiny lipidov (TG,CHOL,LDL,HDL)

 Meranie hladiny cukru nalačno (GLU)

 Meranie krvného tlaku, obvodu pása, zisťovanie atriálnej fibrilácie

Vyšetrenia sú súčasťou lekárenskej starostlivosti: 362/2011 Z.z. (§ 20 písm. j.)

 Edukácia/Konzultácia/Kontrola dodržiavania nefarmakologických odporúčaní 

(kontrola zmien hladín biochemických parametrov a fyzikálnych hodnôt)

 Dodržiavanie farmakologických intervencii  - užívanie liekov (správne užívanie liekov)

 Zisťovanie tolerancie liečby (výskyt vedľajších účinkov, hlásenie nežiadúcich účinkov – nové

liečivá – monitorovanie      )

Vplyv lekárnika - monitoring pacienta 



Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?

Pravidelná, pestrá a vyvážená strava - základ raňajky a 5-6 jedál denne  (3 
hlavné jedlá, 2-3 vedľajšie medzi hlavnými jedlami – obmedzenie veľkých porcii)

Vyvážená strava - zastúpenie: bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály,

vláknina

Zvýšiť podiel rastlinných zdrojov bielkovín, strukoviny viackrát v týždni

Obmedzovať živočíšne tuky, vylúčiť zo stravy údeniny!

Zaradiť do jedálnička ryby (aspoň raz týždenne)

Optimalizovať príjem cholesterolu do 300 mg/deň 
(http://www.healthline.com/health/high-cholesterol/daily-value, http://www.ruvzza.sk/05_poradne/aktuality/KVP/cholesterol.pdf )

http://www.healthline.com/health/high-cholesterol/daily-value
http://www.ruvzza.sk/05_poradne/aktuality/KVP/cholesterol.pdf


Potraviny, ktoré treba prijímať s mierou  (obsahujú najviac 
cholesterolu)

 vajcia a výrobky, ktorých zložkou sú vajcia 

 živočíšne tuky, ako je maslo, slanina, škvarky, bravčové mäso, 
údeniny

 tučné mliečne výrobky (smotana, smotanové jogurty, syry s 
vysokým obsahom tuku v sušine) a plnotučné mlieko

Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?



Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?

Zvýšiť príjem vlákniny aspoň 30-50 g/deň (sýtiaci efekt, regulácia trávenia) 

U dieťaťa sa stanoví tak, že sa vezme jeho vek a pripočíta sa 5 (napr. štvorročné dieťa má zjesť

aspoň 9 g vlákniny denne). 

Zdroje vlákniny: 

celozrnné výrobky, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), 

ovocie (hruška, jablko, sušené slivky), 

zelenina (paradajky, brokolica, cuketa, karfiol, zelené fazuľky), listová zelenina, 

rozpustná vláknina napr. ovos, jačmeň, chia semienka, pektín, guarová guma 

nerozpustná vo vode šupky z ovocia, orechy (vlašské, mandle, lieskovce)

výživové doplnky (napr. plantago psyllium, ovos - betaglukány)

Konzumácia ovocia a zeleniny v množstve viac ako 400 g/deň  (WHO odporúča 500-600 g denne)



Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?

OVOCIE A ZELENINA
(1/3 dennej stravy, 400-500g/deň)
Zdroj vitamínov, minerálov a 
vlákniny

VLÁKNINA 
Obilniny v celozrnnej podobe 
celozrnný chlieb 2-3 plátky,
½ pohára ovsených vločiek
½ pohára nelúpanej ryže

BIELKOVINY
Ryby 
Strukoviny,
Orechy,
Vajcia,
Chudé mäso

TUKY
Zdravé sú prirodzené tuky, 
napr.  v orieškoch, avokáde, 
rybách a čerstvých panenských 
olejoch

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_Zdravy_tanier.pdf



Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?

 Úprava jedla: varenie, dusenie, grilovanie 

 Nahradiť stužené tuky (margaríny) panenskými rastlinnými olejmi (slnečnicový,

olivový, ľanový, repkový..). 

 Dodržať pitný režim (dostatok nealkoholických a nesladených nápojov)

ženy 2 litre denne 

muži 2,5 litra denne

(EFSA – pri miernych podmienkach telesnej aktivity a vonkajšej teploty)

 Príjem solí pod 5 g/ deň (neprisálať)

Zdroje: WHO, EFSA Journal 8(3): 1459



raňajky obed večera

Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?



Označenie potravín a výživových doplnkov

Označenia na potravinách poskytnú presné informácie o zdravotných a nutričných hodnotách

Nutričné údaje na obaloch potravín musia obsahovať jasné informácie o množstve energie, tuku, 

nasýtených kyselín, uhľohydrátov, soli a cukru (Nariadenie č. 1169/2011)

Zdravotné tvrdenia na označení potravín (Pozitívny zoznam, iba schválené, vedecky dokázané 

tvrdenia pre zložky potravín (Nariadenie č. 1926/2009, 432/2012, 536/2013..)

Výživové tvrdenia na označení potravín („nízkotučný“, „nízkoenergetický“, „bez cukru“, „so zvýšeným 

obsahom vlákniny“ a iné)

Pozitívny komunitný (EU ) zoznam uvedený v prílohe Nariadenia 1926/2006

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:229:0026:0056:SK:PDF
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims/index_en.htm


Význam vlákniny v strave
(schválené zdravotné tvrdenia):

„Prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi“

Betaglukány z ovsa a jačmeňa = 4 g  betaglukánov z ovsa alebo jačmeňa 
na každých 30 g využiteľných sacharidov v  kvantifikovanej porcii ako 
súčasti jedla. 

„Prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi“

Betaglukány = ak potravina obsahuje najmenej 1 g betaglukánov z ovsa, 
ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zo zmesí týchto zdrojov 
na kvantifikovanú porciu. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom 
príjme 3 g betaglukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných 
otrúb alebo zmesí týchto betaglukánov.



Zložky v potravinách a výživových doplnkoch  (schválené zdravotné tvrdenia):

„Pre udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi“: 

Chróm = potravina, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu
(významné množstvo*, referenčná výživová hodnota = 40 μg)

Pektíny = konzumácia pektínov s jedlom prispieva k zníženiu nárastu glukózy v 
krvi po tomto jedle (10 g pektínov na kvantifikovanú porciu)

„Prispievajú k správnej funkcii srdca“: 

EPA a DHA = priaznivý účinok sa dosiahne pri 250 mg EPA a DHA denne.

Vitamín B1(významné množstvo, referenčná výživová hodnota = 1,1 mg)

*významné množstvo vitamínu/minerálu = 15 % referenčných výživových hodnôt (RVH) obsiahnutých v 100 g alebo 100 ml výrobku iného ako nápoj , 
alebo 7,5 % RVH v 100 ml pre nápoje.



Zložky v potravinách a výživových doplnkoch  (schválené zdravotné tvrdenia):

„Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom“:  

vitamín E (významné množstvo, referenčná výživová hodnota = 12 mg)

zinok (významné množstvo, referenčná výživová hodnota = 10 mg)

mangán (významné množstvo, referenčná výživová hodnota = 2 mg)

meď (významné množstvo, referenčná výživová hodnota = 1 mg)

„Prispievajú  k ochrane krvných lipidov (LDL) pred oxidačným stresom“

Polyfenoly prítomné v olivovom oleji = najmenej 5 mg hydroxytyrozolu
a jeho derivátov (napr. komplex oleuropeín a tyrozol) na 20 g olivového 
oleja, priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 20 g olivového 
oleja.



Odporúčané denné príjmy pre priaznivý účinok
„k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi“

 Kyselina linolová (LA) = v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1,5 g

kyseliny linolovej na 100  g a na 100 kcal. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom

príjme 10 g LA

 kyselina alfalinolénová (ALA) = denný príjem 2 g

 Glukomanan = denný príjem 4 g

 Chitosan (polyglukozamín) = denný príjem 3 g 

Monascus purpureus (červená fermentovaná ryža) = denný príjem 10 mg

monacolínu K z potravín z červenej fermentovanej ryže (Arterin, Cholex, Antilip)

 Fytosteroly a stanoly = denný príjem najmenej 0,8 g, 

na zníženie rizika ochorenia najmenej 2 g

Zdroj: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011PRÍLOHA XII, ČASŤ A – DENNÉ REFERENČNÉ PRÍJMY 
VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOK (DOSPELÍ), Zoznam zdravotných tvrdení podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. a (ES) č. 
1924/2006 Korigendum k nariadeniu Komisie(EÚ)č.432/2012 zo 16.mája 2012: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:229:0026:0056:SK:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:229:0026:0056:SK:PDF


Režimové odporúčania
Čo poradiť pacientovi?

Pohybová aktivita

Odporúča sa pravidelná vytrvalostná fyzická aktivita na úrovni strednej námahy

(napr. Rýchlejšia chôdza) prinajmenšom 150 min. týždenne (optimálne 30 min. denne). 

Športové aktivity druh cvičenia sa volí podľa individuálneho stavu pacienta 

(obľúbené aktivity: prechádzky 5-7 km denne, rýchla chôdza, bicyklovanie, plávanie,

turistika, beh v prírode)

Pozor: Rýchla a radikálna redukcia telesnej hmotnosti nie je vhodná a preferuje sa

stratégia mierneho úbytku hmotnosti o 5– 10 %  priebehu šiestich mesiacov. 

Nevhodné u starších ľudí, netrénovaných ľudí = adrenalínové športy,  dvíhanie ťažkého

závažia

Zdroje:  http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia, http://www.solen.sk/pdf/2b9026e8e7f69ba555136424b046c18b.pdf, 
Šport a diabetes: http://www.diabetes.co.uk/diabetes-and-sport.html

http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia
http://www.solen.sk/pdf/2b9026e8e7f69ba555136424b046c18b.pdf
http://www.diabetes.co.uk/diabetes-and-sport.html


Na záver

Mať na pamäti: „Naše pokrmy sú aj našimi liekmi."

Ako si udržať zdravie? 

Jesť pravidelne, neprejedať sa, hýbať sa a nie „IBA“ poznať, ale si aj 
udržiavať hodnoty Kódu zdravého života 



Ďakujem za Vašu pozornosť!


