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Akútne komplikácie











Diabetická ketoacidóza


Precipitujúce faktory:
 akútny stres: infekcia, trauma, operácia, IM,...







Vynechanie inzulínu
Lieky antagonizujúce účinok inzulínu

Manifestácia: pomalšia (hodiny-dni)
Príznaky: polyúria, polydipsia, sucho v ústach, pokles hmotnosti, malátnosť,
letargia, bolesť hlavy, nauzea, zvracanie, bolesť brucha, Kussmaulovo
dýchanie (MAC), acetónový zápach a pruritus (z prítomnosti ketolátok)

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

Laboratórna



Polyúria



Glykémia 15-40 mmol/l



Polydipsia



 pH pod 7,35,



Chudnutie





Acidotické Kussmaulovo dýchanie



Porucha vedomia

plazmatické bikarbonáty <15
mmol/l,



 bikarbonátov,



 anion gap







pozitivita ketolátok v krvi a moči,
ketonúria
úvod – hyperkaliémia (pri
korekcii hypokaliémia)
Hypertriacylglycerolémie
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Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza

Patogenetický mechanizmus 1:

Patogenetický mechanizmus 2:



Ketogenéza – fyziologický mechanizmus tvorby alternatívnych zdrojov
energie pri hladovaní; rozvoj po 2 dňoch hladovania


Stimulácia lipolýzy v tukovom tkanive vlyvom katecholamínov, uvoľnené
MK sú oxidované na acetyl-CoA – východiskový substrát pre tvorbu
ketolátok v pečeni vplyvom glukagónu



U zdravého človeka i pri hladovaní zachovaná bazálna sekrécia inzulínu
– regulácia ketogenézy, nedochádza ku vzniku MAC



U dekompenzovaného DM – proces ketogenézy vystupňovaný v dôsledku
nedostatku inzulínu a prevahy glukagónu + nedostatočné využitie
ketolátok v periférnych tkanivách

Diabetická ketoacidóza




Glukagón – stimuluje glykogenolýzu a glukoneogenézu, ketogenézu
 kontraregulačných hormónov (kortizol, katecholamíny, STH) – dôsledok
stresovej reakcie organizmu








Nedostatok inzulínu

Liečba na JIS
Terapia: úprava cirkulujúceho objemu a strát tekutín, inzulínová liečba,
náhrady K, bikarbonát

Vzostup glukagónu

Hyperglykémia
 Inzulín – bolus 4-8 IU, potom kontinuálně 4 - 10 IU/hodinu (0,1
IU/kg/hod),
 pokles glykémie 2-4 mmol/l/hodinu


Nadprodukcia acetylCoA

KETOGENÉZA

HYPEROSMOLÁRNY HYPERGLYKEMICKÝ
NEKETOACIDOTICKÝ SYNDRÓM




Vzniká pri extrémnej hyperglykémii ( 35 mmol/l) a je sprevádzaný
osmolaritou plazmy ( 330 mosmol/l), prolongovanou dehydratáciou bez
ketoacidózy









Mortalita: 14-17%

Acidóza

Dehydratácia

Iónová dysbalancia

Bikarbonát (NaHCO3)
– pH < 6,9 – áno
– pH < 7,0 – podľa
úvahy
– pH > 7,1 – nie

Inf. FR 1/1 4 – 8 l
– NaCl 0,45% pri Na
> 155 mmol/l
– koloidy pri
hypotenzi

– Na+
– K+ vždy pri K< 5,5
mmol/l
– P

Precipitujúce faktory:
 akútny stres: infekcia, trauma, operácia, IM,...



generalizovaná dehydratácia
dehydratácia mozgu

Výskyt: častejšie u diabetikov 2. typu, hlavne u starých pacientov a
pacientov s renálnou insuficienciou.

spomalenie pri poklese glykémie na 15 - 17 mmol/l

HHS (HHNS)

Dôsledky extrémnej hyperglykémie


uvoľnené MK sú využité na tvorbu ketolátok
rozvoj MAC
deplécia Na+, fosfátov, K+

Liečba DKA


Lipolýza

Stimulácia glykogenolýzy a glukoneogenézy,  účinku inzulínu, stimulácia
lipolýzy v tukovom tkanive (katecholamíny)







Vynechanie liečby (inzulín, PAD)
Vysoký príjem karbohydrátov (kŕmenie sondou, parenterálna výživa)
Liečba manitolom (zvýšenie osmolarity)
peritoneálna dialýza al. hemodialýza s použitím hyperosmolárnych
dialyzátov

Manifestácia: veľmi pomalá (dni)
Príznaky: polyúria, polydipsia, príznaky dehydratácie (suché pery a jazyk,
 turgor kože), hypovolémia (hypotenzia, tachykardia, hypoperfúzia, 
hmotnosti, slabosť), nauzea, zvracanie, bolesť brucha, hypotermia, stupor,
kóma, kŕče (z hyperosmolarity)
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Hyperosmolárny hyperglykemický
neketoacidotický sy

Symptomatológia HHNS
Klinická

Laboratórna



Polyúria



Iontová dysbalance



Polydipsia



glykémia > 40 mmol/l



Chudnutie





Celkové zhoršenie



Porucha vedomia





osmolarita séra nad 310
mOsmol/l

Liečba HHNS



Hladina inzulínu potrebná k inhibícii lipolýzy a ketogenéze je menšia ako
hladina potrebná na udržanie normoglykémie



Hladina inzulínu stačí k inhibícii lipolýzy a ketogenézy (nedochádza k rozvoju
ketoacidózy), ale dochádza postupne k enormnému vzostupu glykémie,
osmotickej diuréze so stratou 5-13 l hypotonického moča, dehydratácii a
hyperosmolarite



hyperosmolarita zníži GF – ďalší vzostup glykémie



dehydratácia, hypovolémia



deplécia Na+, fosfátov, K+

Hyperglykémia
 inzulín bolus, potom kontinuálne 4 - 10 IU/hodinu (0,1 IU/kg/hod),
pokles glykémie 2-4 mmol/l/hodinu
 spomalenie pri poklesu glykémie na 15 - 17 mmol/l
Dehydratácia
 Inf. FR 4 - 8 l
 NaCl 0,45% pri Na > 155 mmol/l
 rýchlosť – 1 liter/hodinu
Iónová dysbalancia
 Na
 K vždy pri K <5,5 mmol/l
 P

Terapia:


Inzulín



na 1.mieste je náhrada tekutín

LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA (LA)


podľa prítomnosti tkanivovej hypoxie
 typ A - anémia, šok, kardiálna insuficiencia


DM - komplikácia podávania biguanidov



Klinické príznaky:













Prejav poruchy regulačného mechanizmu, ktorý udržiava stálosť
koncentrácie glukózy v krvi

Terapia:
 včasná diagnostika - ANAMNÉZA!


Jednotka intenzivní péče
komplexná intervencia smerujúca k normalizácii vnútorného prostredia
(bikarbonát, hemodialýza)

Hypoglykémia - delenie


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)

nešpecifické symptómy, nauzea, vomitus, celkové zhoršenie stavu, klinický
korelát závažnej metabolickej acidózy

Laboratórne: laktát > 2 mmol/l



Hypoglykémia

typ B - diabetes, toxíny, glykogenóza








zvýšená urea a kreatinín





Patofyziologický mechanizmus:

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

 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
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Príčiny hypoglykémie

Hypoglykémia – symptómy



podanie vyššej dávky inzulínu alebo perorálnych antidiabetík



nesprávna aplikácia inzulínu do žily alebo do svalu



vynechanie jedla alebo nedostatočný prísun cukrov potravou



nadmerná fyzická aktivita



súčasné užívanie liekov zvyšujúcich účinok inzulínu alebo perorálnych
antidiabetík (napr. Acylpyrín, Biseptol, Tetracyklin, Chloramfenikol,
Trimepranol)



konzumácia alkoholu



Iné komorbidity ...

tras



potenie



zmätenosť, amentné stavy



palpitácie



poruchy správania, koncentrácie



anxieta



ospalosť



tres





hlad



bledosť

bledosť

hlad





bolesť hlavy

podráždenosť

Symptómy neuroglykopenické

poruchy koordinácie, zraku,
dyslália



kŕče, parézy (bizardné)



poruchy vedomia

Diagnostika hypoglykémie

Prejavy hypoglykémie
potenie

Symptómy autonómnej reakcie

závrate

ospalosť



oGTT - odber krvi na glykémiu v 1 hod intervaloch do celkovej
doby 5 hodín
Hladový test do 72 hod alebo do laboratórnych znakov
hypoglykémie
glykémia, IRI, C-peptid

Hypoglykémia a aktivácia kontraregulačných
hormónov
Glykémia

Hormón

3,8 – 3,6 mmol/l

glukagón

3,5 – 3,2 mmol/l

katecholamíny

3,1 – 2,7 mmol/l

rastový hormón

2,8 – 2,6 mmol/l

kortizol

neurogénne
príznaky

neuroglykopenické
príznaky
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Dopady hypoglykémie

Hypoglykémia – liečba


Perorálne sacharidy



Intravenózne glukóza 20-40%, do celkové dávky 10 – 40 g





Hospitalisation costs4

Coma3

Glukagón 1mg
 Neúčinný u závažných ochorení pečene a u dlhotrvajúcej ťažkej
hypoglykémie
Increased risk
of dementia1

VŽDY NAJPRV ODOBRAŤ VZORKU KRVI

Cardiovascular
complications3

Death2,3

HYPO

Weight gain
by defensive eating5

Loss of
consciousness3

Reduced
quality of life7
Increased risk
of car accident6
5Foley

Increased risk
of seizures3
1Whitmer RA, et al. JAMA. 2009; 301: 1565–72; 2Bonds DE, et al. Br Med J. 2010; 340: b4909;
3Barnett AH. Curr Med Res Opin. 2010; 26: 1333–1342; 4Jönsson L, et al. Value Health. 2006; 9: 193–198;
JE, Jordan J. Vasc Health Risk Manag. 2010; 6: 541–548; 6Begg IS, et al. Can J Diabetes. 2003; 27: 128–140;
7McEwan P, et al. Diabetes Obes Metab. 2010; 12: 431–436.
.

Potencionálne komplikácie z
hypoglykémie
Plasma glucose level
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110
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4
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3
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2
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1 20

Arrythmia1
 Abnormal prolonged
cardiac repolarization — ↑
QTc and QT dispersion
 Sudden death

Neuroglycopenia2
 Cognitive impairment
 Unusual behavior
 Seizure
 Coma
 Brain death

mmol/L

10

mg/dL

Landstedt-Hallin L et al. J Intern Med. 1999;246:299–307.
Cryer PE. J Clin Invest. 2007;117:868–870.

Hypoglykémia aj niečo stojí ...
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Hypoglykémia zhoršuje kvalitu života

Hypoglykémia u pacientov s DM
Príjmy pacientov na urgentnom príjme

Stefano Del Prato Slide

Hypoglykémia – postrach pacientov s DM
(podobný ako závažné komplikácie DM)

Chronické komplikácie

Pramming S, et al. Diabet Med. 1991; 8(3): 217-222
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Rozvoj DM 2.typu a komplikácií DM

Makrovaskulárne komplikácie závažný problém
manažmentu DM

Progression of Type 2 Diabetes Mellitus
Insulin resistance

Hepatic glucose
production
Insulin level
Beta-cell function

4–7 years

Postprandial Glu
Fasting plasma Glu

Hypotéza „tikajúcich hodín"

Development of Microvascular Complications

Typ komplikácie

„Hodiny začínajú tikať"

Mikrovaskulárne komplikácie

od nástupu hyperglykémie

Makrovaskulárne komplikácie

pred nástupom hyperglykémie

Development of Macrovascular Complications
Impaired Glucose Tolerance

Diabetes

Diabetes Diagnosis

Ramlo-Halsted BA, Edelman SV. Primary Care, 1999; 26(4): 771–789

Pravidlo 75/75






Komplikácie DM v SR

75% všetkých diabetikov zomrie na kardiovaskulárne
komplikácie
75% pacientov s infarktom myokardu majú diabetes mellitus
(často nediagnostikovaný) alebo poruchu glukózovej tolerancie
(či prediabetes)
Potrebujeme adekvátnu liečbu, ktorá okrem
 glykemickej kompenzácie
 nezhorší KV riziko a iné chronické ochorenia diabetika
NCZI – Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2010
Bratislava 2011, 230s

Leschke M. Clin Res Cardiol 2006; 95:Suppl 1, I/98–I/102

Riziko DM do budúcnosti


Haffner SM et al. JAMA 1990; 263: 2893–8
Stratton IM. (UKPDS 35). BMJ 2000; 321: 405–12

The pan-European PANORAMA study

Mortalitno - morbiditné štúdie
v diabetológii (90. roky)


Pacienti s diabetes mellitus 1. typu


V populácii pacientov s DM 2.typu:
 37.6% nedosahovalo cieľovú hodnotu HbA1c <7%
 80.3% malo hypertenziu
 55.7% malo hypercholesterolémiu
 45.6% bolo obéznych





DCCT (Diabetes Control and Complications Trial): 1993
EDIC (Epidemiology of Diabetes in Complications): 2005

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu







UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Trial): 1998
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes):2008
(2009)
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease, Pretenex and
Diamicron MR Controlled Evaluation): 2008
VADT (Veteran Affairs Diabetes Trial): 2008
UKPDS 80 (Post UKPDS - 10 Year Follow-up): 2008

de Pablos-Velasco P, Bradley C, Eschwäge E, et al. Diabetologia. 2010;53(suppl 1):S405. Abstract 1012.
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Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)
Diabetes mellitus 1. typu

EDIC
Tesná kontrola glykémie znižuje riziko ochorenia koronárnych tepien u pacientov s DM1

Intenzívna liečba DM1
znižuje výskyt
mikrovaskulárnych
komplikácií
Nefropatia (39 - 54 %)
Retinopatia (47 - 76 %)
Neuropatia (60 %)

Pokles fatálneho IM, CMP, mortality o 57 %
EDIC Research Group. N Engl J Med 2005;342:381-9

EDIC

United Kingdom Prospective Diabetes Study
Diabetes mellitus 2. typu

Intenzívna kontrola glykémie u pacientov s DM 1. typu

Metabolická pamäť
Lancet 352:837-853. 1998
BMJ 321:405-412, 2000

EDIC Research Group. N Engl J Med 2005;342:381-9

UKPDS – intenzívna kontrola
DM na hociaký endpoint
% of patients with an event

60%

UKPDS
Zníženie výskytu mikrovaskulárnych komplikácií
Zníženie rizika (%)

Conventional (1138)
Intensive (2729)

10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40

40%

20%

Risk reduction 12%

-21
-25

Retinopatia
P = 0,015

-34

Mikroangiopatia p
= 0,0099

Mikroalbuminúria
P = 0,00054

0%
0

3
6
9
12
Years from randomisation

15

Lancet 352:837-853. 1998
BMJ 321:405-412, 2000
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Lepšia kontrola = Menej komplikácií

Prínos intenzívnej terapie DM
Štúdia

76%

59%

39%

Risk Reduction

Risk Reduction

Risk Reduction

Cumulative Incidence (%)

60
50

Mikrovaskulárne

64%

54%

Risk Reduction Risk Reduction

Konvečná liečba
Intenzívna liečba

•55.0

Kardiovaskulárne

Úmrtnosť

UKPDS













DCCT / EDIC*













40
30







ADVANCE







VADT





•23.9

20

16.4

10

ACCORD
29.8

•13.4

13.0
7.9

•5.1

0
Retinopathy
Progression1

Laser Rx1

Microalbuminuria2
1.
2.
3.

5.0

2.5

Albuminuria2

Clinical
Neuropathy3

DCCT Research Group, Ophthalmology. 1995;102:647-661
DCCT Research Group, Kidney Int. 1995;47:1703-1720
DCCT Research Group. Ann Intern Med. 1995;122:561-568.

Potencionálne komplikácie

Stroke
(cerebrovascular disease)

Iné

Nefropatia
mikroalbuminúria, makroalbuminúria
Neuropatia
- autonómna neuropatia – kardiálna,
gastrointestinálna, sex.dysfunkcie
- periférna senzorimotorická
- iné typy
Retinopatia

Hypoglykemické príhody
Psychosociálne

Cerebrovaskulárne
Kardiovaskulárne
Periférne vaskulárne

Initial Trial
Long Term Follow-up
* in T1DM

Hlavné komplikácie DM

Mikrovaskulárne

Makrovaskulárne



Kendall DM, Bergenstal RM. © International Diabetes Center 2009
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854.
Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359:1577. DCCT Research Group. N Engl J Med 1993;329;977.
Nathan DM et al. N Engl J Med. 2005;353:2643. Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545.
Patel A et al. N Engl J Med 2008;358:2560. Duckworth W et al. N Engl J Med 2009;360:129. (erratum:
Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024)

Visual impairment:
diabetic retinopathy,
cataract and glaucoma

Heart disease
(cardiovascular disease)
Bacterial and fungal
infections of the skin

Komorbidity

Kidney disease
(diabetic nephropathy)

Severe hardening of
the arteries (atherosclerosis)

Hypertenzia
Dyslipidémia
Obezita
Depresie
Rakovina
Iné autoimunitné ochorenia

Autonomic neuropathy
(including slow emptying
of the stomach and diarrhea)

Sexual dysfunction

Poor blood supply to lower limbs
(peripheral vascular disease)
Necrobiosis lipidoica
Sensory impairment
(peripheral neuropathy)
Gangrene

Ulceration

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

Komplikácie pri diagnóze DM 2.typu

Skrátenie očakávanej dĺžky života u
diabetikov

50% pacientov s novodiagnostikovaným DM 2.typu má minimálne jednu či
viac komplikácií muž v čase diagnózy
Hypertension: 35%
Retinopathy: 21%
Intermittent
claudication: 3%

Plasma creatinine
>120mol/l: 3%
Stroke or TIA: 1%

Erectile dysfunction: 20%
Abnormal ECG: 18%

Life expectancy (yrs)

Ischaemic skin
changes to feet: 6%

Non
Diabetics

85
80
75

Diabetics

70
65
60
55
50
45
40

Absent foot pulses: 13%
Myocardial Infarction: 1%
UKPDS Group. Diabetes Research 1990;13:1–11.

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-70

Age at diagnosis (yrs)
Goodkin G. Journal of Occupational Medicine 1975;17(11): 716–721.
Donnelly R, et al. British Medical Journal 2000; 320: 1062–1066.
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CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE DM




Hlavný patogenetický mechanizmus rozvoja chronických
komplikácií diabetu – hyperglykémia
Jediný spôsob ako týmto komplikáciám predchádzať –
dôsledná kompenzácia diabetu (udržanie normoglykémie)

NEENZYMATICKÁ GLYKOZYLÁCIA PROTEÍNOV




Naviazanie glukózy na aminoskupiny proteínov vedie postupne k
vytváraniu ireverzibilných produktov – advanced glycosylation end
products = AGE
Negatívne účinky AGE na cievy:




Chronická hyperglykémia spôsobuje zmeny:





Extracelulárne: NEENZYMATICKÁ GLYKOZYLÁCIA PROTEÍNOV
Inracelulárne: TVORBA SORBITOLU A FRUKTÓZY




Angiopatia


v kapilárach: DIABETICKÁ MIKROANGIOPATIA





V arteriolách: HYALÍNNA ARTERIOLOSKLERÓZA






charakterizovaná difúznym zhrubnutím bazálnej membrány, ale paradoxne
zároveň  priepustnosťou cievnej steny pre plazmatické proteíny
je hlavnou príčinou rozvoja diabetickej retinopatie, nefropatie, neuropatie
okrem AGE sa podieľa aj hypertenzia
charakterizovaná ukladaním hyalínneho materiálu (plazmatické proteíny a
komponenty bazálnej membrány) do steny arteriol
poškodzované sú hlavne vas afferens a efferens







NEPROLIFERATÍVNA
– v dôsledku oslabenia cievnej steny (mikroangiopatia + strata pericytov)


Glukóza je vo vnútri mnohých buniek, do ktorých vstupuje bez
pôsobenia inzulínu, premenená enzýmom aldosoreduktázou na
sorbitol, ktorý je ďalej oxidovaný na fruktózu
Negatívne účinky sorbitolu a fruktózy:










NPDR


edém, exudáty, hemorágie, mikroaneuryzmy, venózna dilatácia

PROLIFERATÍVNA
– v dôsledku neovaskularizácie a fibroprodukcie:



organizácia hemorágií – poškodenie sietnice
ak je zasiahnutá makula – slepota

očnej šošovky – vedie k rozvoju katarakty
Schwanových buniek – podieľa sa na rozvoji diabetickej neuropatie
pericytov kapilár sietnice – podieľa sa na rozvoji mikroaneuryziem

Diabetická retinopatia





 intracelulárnej osmolarity – influx vody
poškodenie iónových púmp

Kumulácia sorbitolu a fruktózy je hlavným mechanizmom
poškodenia:


okrem AGE sa podieľa hypertenzia a diabetická dyslipoproteinémia
diabetická dyslipoproteinémia: TAG v dôsledku deficitu lipoproteínovej lipázy
(LPL), ktorá vedie k nedostatočnému odbúravaniu chylomikrónov a VLDL (syntéza
LPL je stimulovaná inzulínom – jeho nedostatok či znížená funkcia vedie k
nedostatku LPL);  HDL cholesterol,  LDL častíc

Diabetická retinopatia


TVORBA SORBITOLU A FRUKTÓZY

V artériách: AKCELERÁCIA ATEROSKLERÓZY


Poškodenie endotelu -  jeho permeability a uvoľnenie zápalových
mediátorov
Stimulácia proliferácie fibroblastov a hladkých svalových buniek (v
stene ciev) a mezangiálnych buniek (v glomeruloch) a stimulácia
produkcie extracelulárnej matrix týmito bunkami
Stimulácia migrácie, aktivácie a uvoľnenia zápalových mediátorov z
makrofágov a lymfocytov
Rozvíja sa angiopatia na všetkých úrovniach arteriálneho riečiska:



vznik mikroaneuryziem v terminálnych kapilárach retiny  bodové
alebo škvrnité mikrokrvácanie do sietnice
 permeability ciev retiny  tvorba transudátov v retine (edém), edém v
oblasti makuly  porucha ostrosti zraku

PDR




oklúzia ciev retiny  ischémia  infarkty retiny (jemné, resp. vatovité
exsudáty)
novotvorba ciev retiny (neovaskularizácia)  prerastenie ciev do vnútra
oka  krvácanie do sklovca  reabsorbcia krvi  fibroproliferatívne
zmeny  ťah a odtiahnutie retiny  slepota
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Medzinárodná klinická klasifikácia
diabetického edému makuly – DME




Zjednodušená klasifikácia DME vychádza z poznatku, že v celosvetovom
meradle je rozšírenou screeningovou metódou detekcie DR tiež priama
oftalmoskopia, ktorá neumožňuje stereopsiu a tým detekciu retinálneho
zhrubnutia resp. edému. Vychádza tiež z poznatku, že prítomnosť tvrdých
exsudátov je známkou súčasného alebo predchádzajúceho makulárneho
edému.
1. stupeň (rozhodnutie prítomnosti retinálneho zhrubnutia na zadnom póle):





Diabetická retinopatia

DME neprítomný – na zadnom póle nie je prítomné žiadne retinálne zhrubnutie
ani tvrdé exsudáty
DME prítomný – prítomnosť retinálneho zhrubnutia alebo tvrdých exsudátov na
zadnom póle

2. stupeň – ak je DME prítomný, môže byť zaradený nasledovne:




počínajúci (ľahký) DME – prítomnosť retinálneho zhrubnutia alebo tvrdých
exsudátov na zadnom póle, ale vzdialených od centra makuly
stredne pokročilý DME – retinálne zhrubnutie alebo tvrdé exsudáty približujúce
sa centru makuly ale nezasahujúce do centra
pokročilý (ťažký) DME – retinálne zhrubnutie alebo tvrdé exsudáty zasahujúce
do centra makuly.

Proliferatívna retinopatia – mikroaneurizmy a krvácania,
neovaskularizácia vychádzajúca z terča zrak. nervu

DIABETICKÁ NEFROPATIA








Je to relatívne neskorá manifestácia poškodenia obličiek cukrovkou,ktorá sa
prejavuje pretrávajúcou albuminúriou ( 0,3 g/deň) pri neprítomnosti inej
choroby obličiek, arteriálnou hypertenziou a znížením funkcie obličiek
poškodenie obličiek vplyvom DM asi u 35 – 45% pacientov DM1 a asi u
20% pacientov s DM2
Proteinúria:
 norma: do 40 mg/deň;
 riziko vývoja trvalej proteinúrie: >100mg/deň
Mechanizmy:
 poškodenie glomerulov




Diabetická nefropatia





mikroangiopatická komplikácia

Poškodenie glomerulov - štádiá


MIKROANGIOPATIA:


postihnutie glomerulov, tubulov a mezangia spojené so zhrubnutím BM,
expanziou mezangia a hyalinizáciou intrakapilárneho spojiva glomerulov
nodálna alebo difúzna glomeruloskleróza




Etiopatogenéza
 hyperglykémia - ↑ množstva glykoproteínov v BM glomerulov
 zhrubnutie BM glomerulov, tubulov a mezangiálnej matrix –
neenzymatická glykácia
 metabolické mechanizmy – enzymatická redukcia glukózy – vysoká
intracelulárna koncentrácia sorbitolu s jeho negatívnym účinkom na
bunky (toxický)
 hemodynamické mechanizmy - ↑ intraglomerulány tlak
 genetické faktory

hyalínna arterioloskleróza
ateroskleróza renálnych tepien
recidivujúce uroinfekcie

zhrubnutie BM po celej dĺžke glomerulárnej kapiláry, rozvíja sa už v prvých
rokoch od manifestácie diabetu; nemusí sa nijako prejaviť alebo sa prejaví
mikroalbuminúriou = prvý príznak diabetickej nefropatie, môže byť aj
reverzibilná

GLOMERULOSKLERÓZA:






Difúzna glomeruloskleróza: zhrubnutie BM, difúzne zmnoženie mezangiálnej
matrix a proliferácia mezangiálnych buniek; vyskytuje sa u väčšiny pacientov po
10 rokoch trvania diabetu, nie je špecifická pre diabetes (rozvíja sa aj u
hypertonikov a v pokročilom veku)
Nodulárna glomeruloskleróza (Kimmelstiel-Wilson): fokálne-segmentálne
depozitá mezangiálnej matrix, u 10-30% diabetikov, špecifická pre diabetes,
vzniká u geneticky predisponovaných jedincov
Glomeruloskleróza vedie k proteinúrii (možnosť vzniku nefrotického syndrómu). V
pokročilom štádiu vedie k rozvoju chronickej renálnej insuficiencie.
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Štádia diabetickej nefropatie

Štádia diabetickej nefropatie

I. štádium – latentné (hyprfiltračne-hypertrofické)
 potenciálne reverzibilné
 ↑ GF o 10-40%
 ↑ prietok plazmy obličkami
 USG – zväčšené obličky
 Histológia - ↑ glomeruly s dilatáciou kapilár
 prechodná mikroalbuminúria
 5-8 rokov -  GF do normálnych hodnôt , MIU 20-70 ug/min = 30-100
mg/deň
 zhrubnutie BM

III. štádium – manifestná DN
 proteinúria >0,5 g/d až NS
 progresia obličkového poškodenia
 mierna kompenzácia DM
 terapia hypertenzie, nízkobielkovinová diéta – na zmiernenie progresie
nefropatie
 od prvých známok proteinúrie do terminálneho štádia 3-7 rokov
 sklerotizácia väčšiny glomerulov

II. štádium – incipientná DN
 Perzistentná MIU 20-200 ug/min = 30-300 mg/deň
  GF
 Hypertenzia
 zhrubnutie BM glomerulov, tubulov, expanzia mezangia s následnou
oklúziou glomerulárnych kľučiek

Priebeh diabetickej nefropatie
Klinické štádium diabetickej nefropatie
Klinické prejavy
Štádium CKD
Hypertrofia – hyperfunkcia obličiek
(vzťah k neskoršiemu vzniku CKD neistý)
Preklinické štádium

Začínajúce morfologické zmeny

Incipientná diabetická nefropatia
CKD štádium 1-2 (eGF > 1,0 ml/s)

Mikroalbuminúria
- reverzibilná
- perzistentná

Manifestná diabetická nefropatia
CKD štádium 1-2 (eGF > 1,0 ml/s)
Chronická renálna insuficiencia
CKD štádium 3-4 (eGF 0,25 – 1,0
ml/s)

Proteinúria, hypertenzia, začína pokles
GF
Postupný pokles GF s klinickými prejavmi
renálnej insuficiencie, komplikácie
nefrotického syndrómu

Chronické zlyhanie obličiek
CKD štádium 5 (eGF < 0,25 ml/s)

Nutnosť náhrady funkcie obličiek (RRT) –
dialyzačná liečba, či transplantácia

Diabetická neuropatia


PERIFÉRNA SENZOMOTORICKÁ POLYNEUROPATIA






Vyšetrenie albuminúrie

Približná doba
zistenia DM
(roky)

Ranná vzorka

Nočný zber

Zber za 24 hodín

Normoalbuminúria

< 2,5 (3,5*) mg/mmol
< 30 mg/g
(< 20 mg/l)**

< 20 ug/ml

< 30 mg/deň

Mikroalbuminúria

2,5 (3,5*) – 25 mg/mmol
30 – 300 mg/g

20 – 200 ug/ml

30 – 300 mg/deň

> 25 mg/mmol
> 300 mg/g

> 200 ug/ml

> 300 mg/deň

0–2

2–5
5 – 10
10 – 15
15 - ?

> 15

Proteinúria

Pozn.: * ženy
** vyšetrenie testačnými prúžkami

Klinická neuropatia


demyelinizácia – parestézie, bolesti, strata citlivosti
axonálna degenerácia – svalová atrofia
typicky má symetrickú distálnu distribúciu (ruky, nohy)



difúzna neuropatia







náhle obrny horných al. dolných končatín
izolované obrny kraniálnych nervov






gastroparéza – spomalené vyprázdňovanie žalúdka
črevné poruchy – hnačka alebo zápcha
poruchy močového mechúra - inkontinencia
impotencia
posturálna hypotenzia, sklon k tachykardii









primárna neuropatia malých vláken
primárna neuropatia velkých vláken
zmiešaná neuropatia

autonómna neuropatia


AUTONÓMNA NEUROPATIA


distálna symetrická senzomotorická polyneuropatia


MONONEUROPATIA (pomerne vzácna)




IV. štádium – chronická RI a zlyhanie
 urémia
 dialyzácia 400-500 umol/l

abnormálne pupilárne funkcie
sudomotorická dysfunkcia
urogenitálna autonómna neuropatia
gastrointestinálna autonómna neuropatia
kardiovaskulárna autonómna neuropatia
asymptomatická hypoglykémia

fokálna neuropatia






mononeuropatia
mononeuropatia multiplex
plexopatia
radikulopatia
kraniálna neuropatia
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CAVE


Diabetická neuropatia je hlavným mechanizmom
vzniku SYNDRÓMU DIABETICKEJ NOHY

Diabetická noha – definícia




Infekcia, ulcerácia a/alebo deštrukcia hlbokého tkaniva nohy spojená
s neurologickými abnormalitami a rôznym stupňom ischémie.
Etiopatogenéza



neuropati(senzimotorická, viscerálna)
ischémia
znížená kĺbna pohyblivosť( glykácia kolegénu)



pôsobenie tlaku na plantu nohy






Novovzniknuté defekty:




Klasifikácia diabetickej nohy podľa
Wagnera-Meggita








45% čisto neuropatických
7% ischemických
48% zmiešanej etiológie

Wagnerova klasifikácia

Stupeň 0: noha s vysokým rizikom ulcerácií
Stupeň 1: povrchová ulcerácia – odľahčenie končatiny, odstraňovanie
zhrubnutej kože
Stupeň 2: hlboká ulcerácia,infikovaná,väčšinou bez zápalu v okolí –
chirurgické ošetrenie, kultivácia p.p. ATB

Stupeň 3: hlboká ulcerácia + flegmóna, absces, osteomyelitída – iniciálny
chirurgický výkon, kultivácia, ATB parenterálne



Stupeň 4: lokalizovaná gangréna – vyžaduje spravidla amputáciu



Stupeň 5: gangréna celej nohy – vyžaduje amputáciu

Wagner 0
noha s vysokým
rizikom
ulcerácií

Wagner 1
povrchová
ulcerácia

Wagner 2
hlboká
ulcerácia bez
zápalu

Wagner 3
hlboká
ulcerácia +
flegmóna,
absces,
osteomyelitída

Wagner 4
lokalizovaná
gangréna

Wagner 5
gangréna
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ED je aj problém diabetológie

Prevalencia ED

Odhaľme aj túto tému diabetu ...

Ako je to na Slovensku

Massachusetts Male Aging Study

2 skupiny

30 miliónov mužov trpí
erektilnou dysfunkciou

Tento počet sa má
zvýšiť až na 300
miliónov

pasívny prístup ku erektilnej dysfunkcii

aktívny prístup ku sexuálnemu životu a ED

Spomínajú na to, ako to dobre fungovalo
v mladosti, prípadne závidia mladším, alebo
sa orientujú na iné činnosti (záhradka
a podobne).
Mýtus: „ED je v starobe prirodzený
a nezvratný stav.“

Snažia sa svoj sexuálny život zlepšiť
komunikáciou s partnerkou, orientáciou na
kvalitu sexuálneho života a predovšetkým
vyhľadaním lekára ...

Asi 500 tisíc slovenských mužov trpí ED ale len 2 z 10 idú k lekárovi
Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61.

Patogenéza ED je komplexná

DM častá príčina erektilnej dysfunkcie

Ochorenia ciev 40%

DM 30%
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70% diabetikov má nejakú formu ED

Rizikové faktory ED









SHIM = SEXUAL HEALTH INVENTORY FOR MEN



VEK
FAJČENIE, OBEZITA, NEDOSTATOK POHYBU
RÔZNE CHRONICKÉ OCHORENIA
 Kardiovaskulárne – ateroskleróza, arteriálna hypertenzia;
 Systémové – cukrovka, chronická renálna insuficiencia, chronická hepatálna
insuficiencia;
 Neurologické – Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, poranenia miechy,
cerebrovaskulárna insuficiencia;
 Psychiatrické – depresia, anxiozita;
 Urogenitálne – chronický zápal prostaty, benígna prostatická hyperplázia,
karcinóm prostaty, kongenitálne deviácie penisu;
 Endokrinné – hypogonadizmus, hyperprolaktinémia;
 Pľúcne – chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba
OPERÁCIE A ÚRAZY (močovopohlavných orgánov, konečníka, ...)
RADIAČNÁ LIEČBA (najmä na oblasť malej panvy)
LIEKY (antihypertenzíva, estrogény, psychotropné látky a pod.)
NÁVYKOVÉ LÁTKY (alkohol, drogy, ...)
INÉ

Ďakujem za pozornosť
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