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Diabetes – rastúci problém...
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International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015.

Pandémia DM
1 z 11 dospelých má diabetes (415 miliónov ľudí)

Do roku 2040 1 z 10 dospelých (642 miliónov) bude mať diabetes

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015.

„Evolúcia“

2.5 mil rokov

... keď hovoríme o evolúcii

50 rokov
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Diabetes mellitus – definícia
• Chronický metabolický syndróm porušeného metabolizmu glukózy, ktorý
zahrňuje absolútnu alebo relatívnu inzulínovú rezistenciu) poruchu
sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy.
• Hlavným znakom je hyperglykémia.
• Komplexná metabolická porucha
• poruchy metabolizmu sacharidov
• poruchy metabolizmu lipidov
• poruchy metabolizmu proteínov

ČO JE DIABETES?

Aké typy cukrovky poznáme

Klinický obraz DM

• Diabetes mellitus 1. typu
– 1A Imunologicky podmienený
– 1B Idiopatický

• Diabetes mellitus 2. typu
• Iné špecifické typy diabetes mellitus
– Genetické defekty funkcie B buniek
– Genetické defekty účinku inzulínu
– Choroby exokrinného pankreasu (pankreatitída, neoplazma,
hemochromatóza)
– Endokrinopatie (akromegália, feochromocytóm, hypertyreóza)
– Liekmi a chemikáliami indukované (kortikoidy, tiazidy, tyreoidálne hormóny)
Infekcie (rubeola, cytomegalovírus)
– Iné genetické syndrómy (Down, Turner, porfýria)

• Gestačný diabetes melitus
Classification and Diagnosis. Diabetes Care 2012;35(suppl 1):S11.

Diagnostika
Diagnóza diabetes mellitus je istá ak:
• Glykémia nalačno  7 mmol/l
• Glykémia v 2. hodine 75 g oGTT  11,1 mmol/l
• Glykémie v priebehu dňa  11,1 mmol/l
• Glykovaný hemoglobín  6,5% DCCT
Prediabetické stavy
• Impaired Fasting Glucose (IFG) – hraničná glykémia nalačno (HGN)
– Glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l

• Impaired Glucose Tolerance (IGT) – porucha glukózovej tolerancie (PGT)
– Glykémia v 2. hodine 75 g oGTT 7,8 – 11,0 mmol/l

• Prediabetes
– Glykovaný hemoglobín 5,7 – 6,4% DCCT

Diabetes mellitus 1.typ
PREČO?
• Absolútny nedostatok inzulínu – deštrukcia B-buniek pri inzulitíde, má rysy
autoimunity so sklonom ku ketoacidóze
KEDY?
• V ktoromkoľvek veku – v detstve aj v dospelosti
TYPY
• Autoimunitný – LADA – vek nad 35 rokov, chudý, iniciálna kompenzácia
dietou a PAD, vývoj inzulínovej dependencie, nízky C-peptid, pozitívne anti
GAD, 15-30% DM 1.typu
• Idiopatický – sklon ku ketoacidóze, nemá známky autoimunity, etiológia
neznáma. Výskyt Afrika, Ázia.
NOTA BENE – závislosť na exogénne podávanie inzulínu

ADA. I. Classification and Diagnosis. Diabetes Care 2012; 35 (suppl 1): S12.
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Diabetes mellitus 2.typ

Koho skrínovať na DM2 ?

PREČO?
• Porucha sekrécie inzulínu, inzulínová rezistencia, relatívny nedostatok
inzulínu, genetický základ, obezita
KEDY?
• Najčastejšie v dospelosti, po 40 roku života, familiárny výskyt
TYPY
• MODY (maturity onset type diabetes of the young) – autozomálne
dominantná dedičnosť, manifestuje sa do 25 roku života a viac ako 5 rokov
je kontrolovaný bez podávania inzulínu
NOTA BENE – nie je závislosť na exogénne podávanie inzulínu, nemá sklon
ku ketoacidóze a nemá znaky autoimunity

Komplikácie DM
• AKÚTNE KOMPLIKÁCIE DM
–
–
–
–

Diabetická ketoacidóza
Neketotický hyperosmolárny syndróm
Laktátová acidóza
Hypoglykémia

• CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE DM
– Makrovaskulárne
– Mikrovaskulárne

• Je to komplexná metabolická porucha u diabetikov spôsobená najmä
chýbaním inzulínu so súčastným  hladiny kontraregulačných hormónov
(hlavne glukagónu).
• Súčasná prítomnosť deficiencie inzulínu a inzulínovej rezistencie 
porušená produkcia glukózy (), porušená utilizácia glukózy () 
hyperglykémia a porušené metabolické prostredie (VMK)  ketoacidóza
 metabolická acidóza – život ohrozujúca, reverzibilná
• Ťažké poruchy proteínovej, tukovej a sacharidovej regulácie, ktorá je
výsledkom inzulínového deficitu
• Výskyt: častejšie u diabetikov 1. typu, môže byť 1. manifestný príznak
diabetu
• Mortalita: 7-9%

Symptomatológia DKA
Klinická
• Polyúria
• Polydipsia
• Chudnutie
• Acidotické Kussmaulovo dýchanie
• Porucha vedomia

Diabetická ketoacidóza

Laboratórna
• Glykémia 15-40 mmol/l
•  pH pod 7,35,
• plazmatické bikarbonáty <15
mmol/l,
•  bikarbonátov,
•  anion gap
• pozitivita ketolátok v krvi a moči,
ketonúria
• úvod – hyperkaliémia (pri korekcii
hypokaliémia)
• Hypertriacylglycerolémie

Hyperosmolárny hyperglykemický syndróm
• Vzniká pri extrémnej hyperglykémii ( 35 mmol/l) a je sprevádzaný
osmolaritou plazmy ( 330 mosmol/l), prolongovanou dehydratáciou bez
ketoacidózy
• Dôsledky extrémnej hyperglykémie
– generalizovaná dehydratácia
– dehydratácia mozgu
• Výskyt: častejšie u diabetikov 2. typu, hlavne u starých pacientov a
pacientov s renálnou insuficienciou.
• Mortalita: 14-17%
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Symptomatológia HHS

Laktátová acidóza
•

Klinická
• Polyúria
• Polydipsia
• Chudnutie
• Celkové zhoršenie
• Porucha vedomia

Laboratórna
• Iontová dysbalance
• glykémia > 40 mmol/l
• osmolarita séra nad 310
mOsmol/l
• zvýšená urea a kreatinín

•

podľa prítomnosti tkanivovej hypoxie
– typ A - anémia, šok, kardiálna insuficiencia
– typ B - diabetes, toxíny, glykogenóza
DM - komplikácia podávania biguanidov

•

Klinické príznaky:
– nešpecifické symptómy, nauzea, vomitus, celkové zhoršenie stavu, klinický
korelát závažnej metabolickej acidózy

•
•

Laboratórne: laktát > 2 mmol/l
Terapia:
– včasná diagnostika - ANAMNÉZA!
– Jednotka intenzivní péče
– komplexná intervencia smerujúca k normalizácii vnútorného prostredia
(bikarbonát, hemodialýza)

Hypoglykémia
• Prejav poruchy regulačného mechanizmu, ktorý udržiava stálosť
koncentrácie glukózy v krvi
• Rozdelenie
– Postprandiálna hypoglykémia – glykémia < 3,5 mmol/l – do 5 hod po
najedení
– Hypoglykémia nalačno – glykémia <3,5 mmol/l – po viac ako 5 hod po
najedení
•  3,3 mmol/l  vznik symptómov hypoglykémie aktiváciou autonómneho
nervového systému (varovné symptómy)
•  2,8 mmol/l  neuroglykopenické symptómy (porušenie funkcie mozgu)
• Sekrécia kontraregulačných hormónov u zdravých ľudí (glukagón, KCHA,
kortizol, RH a iné) sa začína už pri poklese glykémie  3,8 mmol/l

Hypoglykémia - delenie
• Podľa závažnosti
– Asymptomatická
– Symptomatická
• Ľahká
• Ťažká (nutná pomoc druhej osoby)
• Kóma

• Prevalencia: 30% diabetikov 1. typu, v 4% je až príčinou smrti
• Štúdia DCTT - 3x vyššia incidencia u IIT, v 60% sa jedná o nočné epizódy

Hypoglykémia – symptómy
Symptómy autonómnej reakcie

Symptómy neuroglykopenické

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

potenie
palpitácie
anxieta
tres
hlad
bledosť

zmätenosť, amentné stavy
poruchy správania, koncentrácie
ospalosť
poruchy koordinácie, zraku,
dyslália
• kŕče, parézy (bizardné)
• poruchy vedomia

Prejavy hypoglykémie

potenie

bolesť hlavy

tras

podráždenosť

bledosť

ospalosť

hlad

závrate
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Hlavné komplikácie DM
Cievna
mozgová príhoda

Poruchy zraku:
diabetická retinopatia,
sivý a zelený zákal

Srdcovo-cievne ochorenia
Infekcie kože
(bakteriálne a mykotické)

Zlyhanie obličiek
(diabetická nefropatia)

Ateroskleróza ciev

Autonómna neuropatia
(poruchy vyprázdňovania,
kontroly TK)

Sexuálne dysfunkcie

Komplikácie pri diagnóze DM 2.typu
50% pacientov s novodiagnostikovaným DM 2.typu má minimálne
jednu či viac komplikácií muž v čase diagnózy
Ischemické zmeny
na DK: 6%

Klaudikácie DK: 3%

Poor blood supply to lower limbs
(peripheral vascular disease)
Necrobiosis lipidoica
Poruchy citlivosti
(polyneuropatia)
Gangréna DK

Defekty DK
(ulcerácie)

Hypertenzia: 35%
Retinopatia: 21%

Zhoršené obličkové
funkcie: 3%

Erektilná dysfunkcia: 20%
Abnormálne EKG: 18%
Chýbanie pulzácii DK: 13%

CMP alebo TIA: 1%
Infarkt myokardu: 1%

IDF publication: Cost Effective Approaches to Diabetes Care and Prevention 2012

Čo je obezita?

UKPDS Group. Diabetes Research 1990; 13:1–11.

História obezity

• Obezita alebo tučnota je nadmerné ukladanie energetických zásob
v podobe tuku.
• V poslednom desaťročí je celosvetová epidémii obezity.
• Nadmerná telesná hmotnosť je druhá najčastejšia príčina
predčasného úmrtia.

Súčasnosť

Epidemiológia obezity
• Výskyt obezity v Európe sa pohybuje medzi 10 až 20 % u mužov a 15 až 25
% u žien medzi, pričom nadhmotnosť a obezitu má viac ako 50%
obyvateľov vo väčšine európskych krajín.
• Viac ako 1,9 mld dospelých má nadváhu, z nich 600 mil. sú obézni
– Asi 13 % dospelej populácie sveta (11% mužov a 15% žien) bolo v roku
2014 obéznych
– Asi 39 % dospelej populácie sveta (38% mužov a 40% žien) malo v roku
2014 nadváhu
• Len za posledných 10 rokov sa počet obéznych zvýšil o 10 – 40%.
• Celosvetová prevalencia obezity sa od roku 1980 zdvojnásobila

WHO Report 2O14, Geneva 2014
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Morbidita obéznych

Androidný versus gynoidný typ obezity

Definícia obezity podľa BMI

BMI poskytuje „skreslené“ informácie o
obezite

• posudzovaniu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb
– Queteletov index (1869) = pomer medzi telesnou váhou a štvorcom
telesnej výšky
• Keys (1972) ho využil na dg ako Body Mass Index (BMI)

BMI = hmotnosť v kg / štvorec výšky v m2
BMI (kg/m2)

Hodnotenie
Podváha

Zdravotné riziko

< 18,5

Normálna hmotnosť

18,5 – 24,9

Nadváha

25 – 29,9

Obezita

≥ 30

Zvýšené

Stupeň I

30 – 34,9

Vysoké

Stupeň II

35 – 39,9

Veľmi vysoké

Stupeň III

≥ 40

Extrémne vysoké

Obvod pása – dobrý marker veľkosti
viscerálneho tukového tkaniva

Ďalšie diagnostické nástroje
• Formula podľa Broca
– IDEÁLNA HMOTNOSŤ = VÝŠKA (cm) – 100

Inzulínová
rezistencia

Podkožný AT

• Nadváha - ak hodnota „ideál“ o > 10%
• Obezita - ak hodnota „ideál“ o > 20%

Viscerálny
tuk
Hypertenzia

obvod pása (cm)
WHR = --------------------------obvod bokov (cm)

Brušná obezita:
• Muži: WHR > 0,9
• Ženy: WHR 0,85.

Endoteliálna
dysfunkcia

Trombóza

Zápalové
markery
Dislipidémia

•
•

Obvod pása je lepší prediktor kardiovaskulárnych ochorení a diabetu ako BMI
Meranie obvodu pása umožňuje lepšie stanoviť distribúciu tuku v tele ako BMI

Zhu S, et al. Am J Clin Nutr. 2005;81:409–415.
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Ako merať obvod pása

15.1.2014

nutrs14.ppt

Metabolický syndróm – definícia
• Definovaný klinicky – nenáhodný spoločný výskyt:
– Prediabetické poruchy metabolizmu glycidov – inzulínová rezistencia
– Centrálna obezita
– Dyslipidémia (VLDL-TG, HDL, sdLDL)
– Artériová hypertenzia
– ďalšie faktory

37

Prevládajúci konsenzus 2009
(IDF 2004-2006, AHA/NHLBI 2004, Konsenzus IDF-AHA 2009)
• Diagnostika podľa prítomnosti aspoň 3 z 5 rizikových faktorov:
• Poruchy metabolizmu glukózy:
– glykémia nalačno G ≥ 5,6 mM
– prítomnosť HGN a/alebo PGT

• Centrálna obezita:
– Špecifické dľa populácií a národov
– OP: M ≥ 102 cm, Ž ≥ 88 cm ev. M ≥ 94 cm, Ž ≥ 80 cm

• Dyslipidémia
• Zvýšené kumulatívne riziko:
– Ischemická choroba srdca
– Diabetes mellitus 2. typu - prediabetický stav

– TG ≥1,7 mM
– HDL-C < 1,0 mM (M), < 1,3 mM (F)

• Artériová hypertenzia – vysoký normálny TK:
– zvýšený STK ≥ 130 a/alebo DTK ≥ 85 mmHg

• Iné faktory:
– parametre zápalu a hemostázy

Alberti, et al. Circulation. 2009;120:1640-1645

Vieme liečiť obezitu

DYSLIPOPROTEINÉMIE
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Metabolizmus lipidov

Klinický obraz

• Lipidy – heterogéna skupina látok, ktoré nie sú rozpustné vo vode, ale v
organických rozpúšťadlách
• v plazme človeka sa nachádzajú
– Cholesterol
– Triacylglyceroly
– Fosfolipidy
– Voľné mastné kyseliny

Klinický obraz

Ďakujem za pozornosť
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