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Společně si chceme připomenout problematiku diabetu, protože se jedná o onemocnění 

v České republice velmi rozšířené. Navíc u některých forem hrají významnou roli životní styl 

nemocného, jeho tělesná konstituce a přístup k životu. Proto má velký význam edukace pacientů 

s cílem přenést na ně zodpovědnost za své zdraví.  Cukrovka, jak se lidově diabetu mnohdy říká, je 

nebolestivá, ale plíživá a o to více zákeřná, především v komplikacích, které může způsobit. Proto je 

lepší nemocem předcházet než s nimi zápasit. 

 

Cílem modulu je seznámit s jednou z nejčastějších chorob, se kterou se v dnešním civilizovaném 

světě potýkáme, s rizikovými faktory vzniku, jednotlivými typy, možnostmi prevence i léčby a 

komplikacemi spojenými při výskytu dalších onemocnění. 

 rozdělení onemocnění jednotlivých typů, 

 možnosti prevence onemocnění, 

 problematiku prediabetes, 

 metabolický syndrom, 

 akutní a chronické komplikace, 

 onemocnění s častějším výskytem u diabetiků, 

 možnosti léčby u jednotlivých typů onemocnění diabetem. 
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V první kapitole se seznámíme s pojmy a jevy, které mají úzkou vazbu na diabetes mellitus, 

především s rizikovými faktory vzniku onemocnění, jednotlivými typy, včetně gestačního diabetu, 

možnostmi prevence, ale také s problematikou metabolického syndromu. 

 

 definici diabetes mellitus 

 typy diabetes mellitus, 

 prediabetes, 

 narušenou glukózovou toleranci, 

 metabolický syndrom. 

 

Inzulín dependentní diabetes mellitus, non inzulín dependentní diabetes mellitus, gestační diabetes 

mellitus, glykémie, inzulín, glukagon, porušená glukózová tolerance, prediabetes, metabolický 

syndrom, hyperlipoproteinémie, ateroskleróza.  

 

 

Diabetes mellitus (dále DM), lidově „cukrovka“ je souhrnné označení pro celou řadu chronických 

onemocnění provázených hyperglykemií. Příčinou je absolutně nebo částečně nedostatečný účinek 

inzulinu, který je produkován β-buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, a umožňuje 

krevnímu cukru (glukóze) přesun z krve do buněk, pro které je glukóza hlavním zdrojem energie. 

V důsledku toho dochází k poruše metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin, neboť tyto jsou ve svých 

mechanismech propojeny. DM se nedá zcela vyléčit.  

Projevuje se již zmíněnou hyperglykemií (zvýšenou hladinou glukózy v krvi). DM je považován za 

civilizační nemoc, která postihuje všechny věkové kategorie. Mezi příčiny onemocnění tedy řadíme 

nevhodný životní styl, stres, ale také genetické faktory, záleží na typu DM. Choroba se chová velmi 

agresivně a nenápadně, vede k mnoha závažným komplikacím. 
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V České republice se okolo roku 2005 léčilo s DM přibližně 739 tisíc lidí (asi 7,2 % obyvatel), což je 

od roku 2000 asi 3 % meziroční nárůst v populaci. Převážnou část, přibližně 92 % lidí má diabetes 2. 

typu. Z celkového počtu nemocných se asi 33 % léčí dietou a pohybem, 42 % užívá perorální 

diabetika (dále PAD) a jen 7 % je léčeno inzulinem. Někteří diabetici jsou léčeni kombinací PAD a 

inzulinu.  

 

 

Fyziologická hladina cukru v krvi (glykémie) se pohybuje od 3,3 - 6,0 mmol/l krve. Glykémii udržují 

regulační mechanismy, které zajišťují hormony inzulín a glukagon.  Při podezření na DM je vhodné 

sledovat glykemii v žilní krvi. Diagnóze pravděpodobná při glykémii nalačno vyšší než 7,8 mmol/l 

krve v kombinaci s klinickými příznaky. K diagnostice slouží také zátěžový test – orální glukózový 

toleranční test (dále oGTT), při němž se sleduje vývoj glykémie v čase po vypití nápoje s obsahem 

75g glukózy. 

 

Diabetes mellitus 1. typu (DM 1) 

Typ IDDM = Inzulín dependentní DM  

Nejčastější příčinou je zničení β-buněk slinivky břišní autoimunitním procesem. Příčina může být 

nejasná.  Pacient je závislý na intramuskulárním přísunu inzulínu, neboť organismus trpí jeho 

absolutním nedostatkem. Významnou roli zde hraje dědičnost. Postihuje především mladé lidi a 

vzniká náhle projevem hlavních příznaků. Inzulín se netvoří buď vůbec, nebo jen velmi málo.  

V posledních letech je z diagnózy DM 2. typu vyčleněna určitá skupina pacientů, kteří mají pouze 

zdánlivě 2. typ. Jedná se o starší neobézní pacienty s plíživě probíhajícím zánětem Langerhansových 

ostrůvků slinivky břišní a následným diabetem 1. typu. Jedná se o skupinu asi 5 – 10 % diabetiků s 

označením LADA (Latent Autoimunity Diabetes of Adults). 

 

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) 

Typ NIDDM = Non inzulín dependentní DM  

Postihuje nejčastěji obézní (včetně pásma nadváhy) dospělé a seniory. Onemocnění je dědičné a 

vzniká plíživě, často bez příznaků. Příčinou je inzulínová rezistence (neschopnost buněk organismu 

využít inzulín pro vstup glukózy do buňky) s následným vyčerpáním β-buněk. V časných stádiích je 

přítomna hyperinzulinémie. Choroba se projeví při neschopnosti slinivky produkovat dostatečné 

množství inzulinu k překonání inzulinové rezistence. Inzulín se tedy v těle tvoří, ale jsou narušeny 

mechanismy jeho účinku. Hovoříme tedy o relativním nedostatku inzulínu. Nadbytečná tuková tkáň 
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účinek inzulinu snižuje. U tohoto typu není sklon ke ketoacidóze a akutním diabetickým 

komplikacím.  

 

Gestační DM  

Těhotenský DM  

Vzniká v těhotenství a po porodu vymizí. Zvýšená hladina glukózy se objevuje v druhém trimestru. 

Je třeba vyhledávat rizikové ženy – obézní, ve vyšším věku, s výskytem DM v rodině, ženy, které 

porodily mrtvý plod nebo novorozence s hmotností vyšší než 4 kg.  

 

Vyšetření pomocí oGTT 

Zátěžový glukózový toleranční test se provádí nalačno (8 - 14 hodinové lačnění), pacientka by 

neměla tři dny před testem omezovat sacharidovou stravu, měla by mít běžnou fyzickou aktivitu, 

neměla by kouřit.  

Pocity na zvracení nebo potíže se vstřebáváním stravy střevem mohou výsledky testu ovlivnit.  

Během vyšetření by měla být pacientka v klidovém režimu, bez fyzické zátěže. Vyšetření se provádí 

ze žilní krve, což je podle Směrnic pro laboratorní diagnostiku diabetu nejpřesnější hlavně po zátěži 

glukózou. První odběr žilní krve je nalačno a další za 2 hodiny po vypití 75 g glukózy rozpuštěné ve 

250 - 300 ml čaje nebo vody během 5 - 10 minut. 

Jedná se o krátkodobou zátěž sacharidy (hladiny již během hodiny rychle klesají), která se vyskytuje 

i v běžné stravě, například 2 plechovky Pepsi - coly obsahují 74 g sacharidů, šálek sušených meruněk 

obsahuje 80 g sacharidů.  

Tolerované hodnoty zátěžového glukózového tolerančního testu – nalačno do 5,5 mmol/l krve, 2 

hodiny po zátěži do 7,7 mmol/l. Diagnóza gestačního diabetu je stanovena, je-li alespoň jedna 

hodnota v testu mimo normu. 

 

Porušená glukózová tolerance 

Hraniční nález mezi jednoznačným diabetem a normálním stavem při oGTT. Vyžaduje další 

sledování a dietu, může přejít do skutečného DM.  

 

Prediabetes 

Stav, který předchází samotnému diabetu 2. typu. Může trvat až několik let a právě v tomto stádiu 

je prostor pro intervenci (edukaci), protože se jedná se o reverzibilní stav, ovšem se stejným 
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aterogenním rizikem jako u DM 2. typu. Postihuje až 5 % populace a stoupá s věkem. Mezi rizikové 

faktory řadíme hypertenzi, obezitu nebo nadváhu, pozitivní rodinnou anamnézu.  

 

Diagnostika prediabetu 

Prediabetes jako předstupeň DM 2. typu je charakterizován alespoň jednou ze tří poruch: 

 Zvýšená glykémie nalačno (5,6 – 6,9 mmol/l). 

 Porušená glukózová tolerance podle oGTT  za 120 minut 7,8 – 11 mmol/l). 

 Zvýšený HbA1c na hodnotu 38 – 47 mmol/l. 

Prediabetes je často diagnostikován náhodně při preventivní prohlídce. Manifestuje při zátěži 

organismu (infekce, operace, úraz,…). Zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění obdobně jako 

DM 2. typu a oproti nediabetikům mírně i riziko onkologického onemocnění. 

 

Léčba prediabetu 

Významná je pravidelná aerobní fyzická aktivita (rychlá chůze, rotoped) min. 5x týdně 30 – 40 

minut, lépe 7 x týdně 30 - 40 minut. Každá, i menší nebo méně častá aktivita je vítaná! 

V rámci diety je vhodné omezit příjem energie, aby došlo k redukci hmotnosti alespoň o 5 %. 

Konzumovat méně živočišných tuků, uzenin. Používat kvalitní oleje, semena a ořechy, a potraviny 

s vlákninou, především dostatečné množství zeleniny, velmi vhodná je listová zelenina. Je povoleno 

pití kávy, malého množství alkoholu. 

 

 
 

Pojem poprvé použil v roce 1988 na Americkém dietologickém kongresu profesor Gerald Reaven 

k označení symptomů, které vedou k urychlené ateroskleróze. Stal se okamžitě předmětem zájmu 

celé řady medicínských oborů. Je to hlavní aterogenní syndrom v naší populaci a jedno z 

nejčastějších onemocnění na světě. Je především reakcí na absenci pohybu, přejídání, stres, kouření 

a podobně. Za hlavní příčinu profesor Reaven označil vysokou hladinu inzulínu v krvi ve vazbě na 

inzulínovou rezistenci. Vypozoroval, že jedinci s abdominální obezitou, diabetem a 

hyperlipoproteinémií umírají v mladém věku na důsledky aterosklerózy. 

 

Definice metabolického syndromu (MS) 
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V roce 2005 byla uveřejněna nová definice s přísnějšími kritérii. Základní podmínkou je přítomnost 

abdominální obezity (obvod pasu u mužů nad 94 cm, u žen nad 80 cm), a dále přítomnost alespoň 

dvou ze čtyř symptomů: 

 Triglyceridy v krvi nad 1,7 mmol/l. 

 Esenciální hypertenze (TK vyšší než 130/85). 

 Glykémie nad 5,6 mmol/l nebo 2 hodiny po OGTT 7,8 - 11 mmol/l. 

 Hladina HDL cholesterolu nižší než 1,1 mmol/l u žen a nižší než 0,9 mmol/l u mužů. 

Důležitý je včasný záchyt jedince ohroženého metabolickým syndromem. Přítomost jednoho 

z rizikových faktorů predikuje vznik dalších. Jako první se v rané dospělosti objevuje vyšší hladina 

triglyceridů v krvi. Bohužel vlivem špatných stravovacích návyků se tento symptom přesunuje i do 

dětského věku. Jednotlivé příznaky mají různý význam, například přítomnost DM 2. typu zvyšuje 

kardiovaskulární riziko 4x více než přítomnost několika dalších složek dohromady. V populaci se MS 

vyskytuje až v 30 %, alespoň 1 složku získá během života až 80% populace. Bez genetického vlivu 

nemůže pravděpodobně metabolický syndrom vzniknout, platí tedy predispozice + vlivy prostředí = 

rozvoj onemocnění.  

 

 

Upozornit na jednotlivé komplikace onemocnění, protože jsou velmi závažným průvodním jevem 

samotného onemocnění. Zpravidla zhoršují prognózu a léčbu onemocnění. Navíc se dají činit určitá 

opatření v rámci prevence těchto komplikací, především se jedná o dlouhodobou kompenzaci 

diabetu s absencí hyperglykémií. 

 

 základní akutní komplikace diabetu, přede vším hypoglykémii a hyperglykémii, 

 rozdělení chronických komplikací, 

 jednotlivé specifické komplikace, 

 onemocnění, která se k diabetes mellitus často přidružují. 

 

Hypoglykémie, hypoglykemické kóma, glukometr, ketonové látky, ketoacidóza, glykosurie, polyurie, 

reedukace, mikroangiopatie, mikrocirkulace, gangréna, proteinurie, demyelinizace. 
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Hypoglykemie a hypoglykemické kóma 

Jedná se o komplikaci diabetu, kdy je nízká hladina glukózy v krvi (pod 3,2 mmol/l). Nejčastěji se 

objevuje při léčbě inzulinem nebo léků, které podporují jeho tvorbu. Při opakovaných mírně 

snížených glykemických hodnotách hovoříme o chronické glykemii. Nejčastější příčinou bývá 

vynechání jídla, jeho opoždění nebo snížená porce, popřípadě zvýšený energetický výdej v podobě 

fyzické námahy. Mezi rizikové faktory patří také snížená funkce ledvin a požívání alkoholu, zvláště 

bez konzumace jídla. Podle závažnosti rozlišujeme asymptomatickou hypoglykémii, 

symptomatickou mírnou, kterou pacient zvládne řešit sám, a symptomatickou závažnou, která 

vyžaduje intervenci další osoby. Nejzávažnějším stupněm je hypoglykemické kóma. Při mírné 

hypoglykemii se objevuje třes, nervozita, pocení, tachykardie, pocit hladu, nejasná únava. Je-li 

nástup hypoglykemie pomalý, jsou v popředí centrální příznaky, jako je celková slabost, 

nesoustředění, nevolnost, křeče. Při závažnějším stupni může být diabetik agresivní, zmatený, jevit 

se jako opilý, může dojít ke ztrátě vědomí.  

Mírnou hypoglykémii diabetici většinou rozpoznají a zvládnou ji vyřešit sami. Nejlépe požitím 

jednoduchých sacharidů (cukr, džus, cola, …). Obvykle stačí již tři kostky cukru nebo sklence džusu, 

tedy dávka asi 15 gramů sacharidů. U dětí stačí menší množství. Pro vyloučení pozdní hypoglykémie 

by měl diabetik po požití jednoduchých sacharidů zkonzumovat ještě složené (celozrnný chléb, 

graham). Pro řešení hypoglykémie nejsou vhodné potraviny s vysokým obsahem tuků, například 

čokoláda, protože může být jejich vlivem zpomaleno trávení a resorpce sacharidů. Pokud je pacient 

neschopný spolupráce nebo nemůže polykat, je potřeba podat intramuskulárně glukagon nebo 

intravenózně 60 ml 40 % glukózy. Intramuskulární aplikaci glukagonu může zvládnout i poučená 

blízká osoba, intravenózní aplikace glukózy přísluší lékaři.  

Z důvodu těchto komplikací by měl diabetik nosit při sobě průkazku diabetika se základními údaji o 

jeho nemoci. Pokud se předpokládá vyšší fyzická zátěž, je vhodné hypoglykémii předcházet 

navýšením konzumace sacharidových potravin, podle hodnot glykemie se určí množství přidaných 

sacharidů. Pokud se dlouhodobá námaha již stala příčinou hypoglykémie, jsou vyčerpány zásoby 

glykogenu v játrech, proto snížíme další dávku inzulínu o 20-30%. 

U pacientů v bezvědomí lze pomoci glukometru rozlišit, zda se jedná o hypoglykemické nebo 

hyperglykemické kóma. Pokud toto nelze provést, sledujeme příznaky  - vlhká pokožka, normální 

kožní turgor, povrchové dýchání, tachykardie). Pokud nevíme, o jakou příčinu kómatu se jedná, je 

první pomoci i přesto podání glukózy. V případě hypoglykemické příčiny je to správný postup, 

v případě hyperglykémie nedojde k radikálnímu zhoršení. Naproti tomu podání inzulínu při 

hypoglykemickém kómatu by mohlo vyvolat prudké zhoršení stavu.   
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Hyperglykemie a hyperglykemické kóma  

Je důsledkem zvýšení hladiny glukózy v krvi, nejčastěji na vysoké hodnoty 17 – 20 mmol/l krve. 

Příčinou je zpravidla nedostatek inzulínu v organismu, kdy následně nejsou buňky schopny 

zpracovávat glukózu jako zdroj energie. Tato se hromadí v krvi a od určité hladiny začne přepadávat 

do moče, objeví se tzv. glykosurie. Jelikož je glukóza hydroskopická (váže na sebe vodu), odchází 

močí z těla nejen cenná energie, ale také velké množství tekutin. Objevuje se výrazná žízeň, může 

dojít k nervovým poruchám a zhuštění krve. Pacient může ztratit vědomí. Buňky tedy místo glukózy 

začnou energetizovat tuky, přičemž při jejich spalování může vzniknout nadměrné množství 

ketonových látek a ketoacidóza. Stav, který může končit smrtí. Obdobné stavy jsou typické pro 

nediagnostikované diabetiky, jako první projevy nemoci. Mezi příznaky patří pocit žízně, polyurie, 

glykosurie, výrazné hubnutí, poruchy vědomí, hypotenze, tachykardie, hluboké dýchání. Terapie 

musí být rychlá a cílená - aplikace inzulínu. 

Pokud má pacient neustále zvýšenou hladinu glykémie je nutná reedukace, znovu probrat 

souvislosti mezi dietou a léčbou inzulínem, praktikovaný jídelníček, případně upravit léčbu pomocí 

PAD a inzulínu. Mezi další opatření řadíme antiketogenní dietu. (PL) 

 

 
 

U nemocných s diabetes mellitus často dochází k chronickým komplikacím onemocnění, které 

významně ovlivňují další průběh onemocnění, délku a kvalitu života. Dělíme je na specifické a 

nespecifické, přičemž jejich patogeneze je objasněna pouze zčásti. Za specifické označujeme ty, 

které se nevyskytují u jiného onemocnění – jejich podkladem je mikroangiopatie, kdy dojde ke 

specifické změně krevních kapilár. V cévní stěně se ukládají glykoproteiny, dojde ke ztluštění bazální 

membrány, zúžení průsvitu těchto cév, snížení průtoku krve, popřípadě až k jejich uzávěru. V cévách 

je tedy narušena mikrocirkulace, a v důsledku toho se k některým tkáním netransportuje kyslík a 

výživa. Následná ischemie může vyústit až v gangrénu. Větší tepny nebývají postiženy, proto 

dochází k odumírání tkáně akrálních částí těla (prsty na nohou), a přitom je na dorzální části nohy 

hmatný tep. Tím se mikroangiopatie liší od aterosklerózy, kdy je pulz slabě hmatný nebo nehmatný. 

Tento proces je obecný, mohou být postiženy cévy kteréhokoliv orgánu, nejčastěji ledvinných 

klubíček, zásobování nervů, sítnice, již zmíněných periferních cév dolních končetin, ale také srdce, 

mozku a podobně, vliv mají dědičné dispozice. Význam má také kontrola diabetu, jinými slovy 

stabilizace glykemií, protože rozkolísané a přetrvávající vysoké glykémie jsou hlavní příčinou. Větší 

množství glukózy urychluje glykaci bílkovin, tedy vznik glykoproteinů, jejichž nadbytek se potom 

ukládá ve stěnách kapilár. 
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Diabetická retinopatie 

Je nejzávažnější oční komplikací diabetu. Její výskyt se zvyšuje s věkem a délkou trvání onemocnění. 

Častější je u diabetiků 1. typu. Onemocnění má několik stádií, kdy ve třetím již dochází k četným 

krvácením do sítnice i před ni, a k následné vazivové proliferaci, až je sítnice úplně zničena. Při léčbě 

usilujeme mimo jiné o dobrou kompenzaci diabetu, podávají se vitamíny a léky proti krvácení, 

popřípadě laserové zákroky. Pacient pravidelně dochází na kontroly k očnímu lékaři.  

 

Diabetická nefropatie 

Probíhá velmi často s onemocněním sítnice. Proto se při retinopatii vyšetřuje moč na přítomnost 

bílkoviny, a při proteinurii naopak zase oční pozadí. Podkladem je diabetická mikroangiopatie, kdy 

jsou postiženy cévy ledvinných klubíček. Může mít několik forem, řadí se mezi nefrotické syndromy 

na podkladě sekundárního postižení při diabetu. Pomocí moderních metod lze toto postižení 

diagnostikovat již v počátečním stádiu podle tzv. mikroalbuminurie (vylučování mikrogramových 

hodnot albuminu), tedy dříve než pomocí běžných biochemických vyšetření zjistíme ztráty 

albuminu. V tomto stádiu se dá proces mikroangiopatie zpomalit, popřípadě i zvrátit. Důležitý je 

správný postup při vyšetření, neboť v počátečních stádiích onemocnění mohou být funkce ledvin i 

lehce zvýšené, snižují se až v pokročilém nezvratném stádiu, kdy dochází k velkým ztrátám bílkovin 

močí a k otokům. Nejlepší prevencí je trvalá normoglykémie. 

 

Diabetická kardiomyopatie 

Jedná se o mikroangiopatii drobných srdečních cév. Je vždy třeba vyloučit jiná postižení srdce, 

především ischemickou chorobu srdeční, která diabetiky ve středním a vyšším věku často doprovází. 

 

Diabetická mikroangiopatie dolních končetin 

Je příčinou atrofií a gangrén u diabetiků, jsou postiženy kůže a svaly. Klinicky se projeví především, 

když má diabetik ischemickou chorobu dolních končetin v důsledku aterosklerotických změn. Jedná 

se o nejčastější příčinu amputací končetin u diabetiků. Intravenózně se aplikují farmaka k rozšíření 

cév a zároveň usilujeme o co nejlepší kompenzaci diabetu. 

 

Diabetická neuropatie 

Jedná se o nejrozšířenější specifickou komplikaci. Je zde přímá souvislost s narušenou metabolizací 

glukózy. Podílí se na ni mikroangiopatie kapilár, které tak nemohou dostatečně vyživovat přes 

nervové obaly nervy, a také nadbytek některých sacharidů v nervové tkáni – fruktózy, sorbitolu, 
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xylitolu. Dochází k zániku nervových vláken a k demyenilizaci a špatné tvorbě myelinu. Je přímo 

postižená nervová buňka a následně se objeví poruchy čití a později i motorických funkcí. Mohou 

být postižení periferní nervy i autonomní, podle toho se potom nemoc projeví. Může dojít také 

k mononeuropatii, kdy je postižen jeden z hlavových nervů, nejčastěji lícní nebo některý 

z okohybných. 

 

 
 

Diabetes, coby metabolická porucha vytváří v organismu příznivé podmínky pro vznik dalších 

onemocnění, zvláště u starších pacientů nebo při delší době onemocnění. Tento jev nepříznivě 

ovlivňuje léčbu samotného diabetu a prognózu onemocnění. 

Jedná se především o onemocnění srdce a cév, pyelonefritis, nefrosklerózu, poruchy lipidového 

metabolismu, dnu, větší sklony k infekcím, choroby trávicího ústrojí, například duodenální vřed, 

steatózu jater, kožní onemocnění, kataraktu. 

 

 
 

Preventivní opatření, která může jedinec uplatňovat aktivně ve svém životě, mají velký význam 

nejen pro něj samotného, ale také pro zdravotnický systém. Proto se chceme obeznámit 

s praktikami životního stylu, které mají pozitivní vliv na prevenci i léčbu onemocnění, neboť se jedná 

o civilizační chorobu dvacátého století i dnešní doby. 

 

 možnosti prevence diabetes mellitus 1. typu, 

 možnosti prevence 2. typu, 

 možnosti léčby diabetu 1. typu 

 možnosti léčby diabetu 2. typu. 

 

Prevence, glykemický index, edukační proces, normoglykémie, dieta. 
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Genetické vlohy vytvářejí základní podmínku pro vznik DM 1. i 2. typu. Významně se však na rozvoji 

onemocnění podílí životní styl jedince, především u DM 2. typu, který následně zvyšuje morbiditu 

populace a náklady na léčbu. Velkým problémem je malá ochota měnit dietu a životní styl. Jedinci 

ochotněji volí farmakologickou prevenci (např. orlistat), přesto, že není hrazena zdravotními 

pojišťovnami. Pasivní přístup navzdory finančnímu zatížení je špatnou volbou.  

 

 
 

Prevence DM 1. typu 

Mezi rizikové faktory rozvoje DM 1. typu patří pouze kratší doba kojení, časný příjem kravského 

mléka v kojeneckém věku a některé virové infekce, které se podílejí na vzniku autoimunitní reakce 

proti β-buňkám slinivky břišní. Výskyt onemocnění se zvyšuje především ve střední Evropě a ve 

Finsku. Rovněž se zvyšuje výskyt ve věkové skupině do 5 let věku. V České republice vzrostla 

incidence za posledních 10 let o 6%, patříme mezi země se středním výskytem. Včasný záchyt 

onemocnění má lepší prognózu. 

 

Prevence DM 2. typu 

Změna životního stylu, včetně diety a zvýšení fyzické aktivity jsou velmi efektivní a levná opatření 

v prevenci DM 2, ale ochota pacientů k těmto opatřením je velmi nízká. Redukce hmotnosti o 5 – 10 

% je reálná pro každého pacienta, a je efektivní pro snížení rizika rozvoje komplikaci diabetu. 

Farmakologická opatření jsou také efektivní, ale drahá. 

 

Vlivy stravovacích návyků na vznik DM 2 

Vyšší příjem nasycených tuků a trans-mastných kyselin riziko zvyšuje a prohlubuje inzulínovou 

rezistenci. Příjem polynenasycených mastných kyselin snižuje výskyt DM 2, proto je velmi vítaná 

kvalitativní změna, tedy vyšší konzumace kvalitních olejů a semen, a nižší konzumace živočišných 

tuků, včetně vázaných v potravinách. Také celkové množství by mělo být v souladu se zásadami 

zdravé výživy. 

Příjem ořechů pro obsah nenasycených mastných kyselin lze v prevenci DM doporučit.  

Příjem potravin s nižším glykemickým indexem (dále GI) (viz pracovní list) a vyšším obsahem 

vlákniny riziko snižuje. 
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Příjem cukru nehraje ve vzniku DM roli, rizikovým faktorem je nadměrný příjem energie. 

Obiloviny v původní podobě (celé zrno) mají na DM protektivní vliv. 

Pití kávy riziko vzniku DM nezvyšuje. 

Sekundárně zpracované maso (uzeniny, paštiky, hamburgery) mají negativní vliv na vznik DM 2, 

mírné riziko je i u konzumace červeného masa. Vhodnější je konzumovat drůbeží maso – krůty, 

kuřata a ryby. Bílkoviny rostlinného původu nemají na vznik diabetu vliv. 

Významným preventivním faktorem je tělesný pohyb. 

Tolerovat lze příjem alkoholu do 10 g /den. 

Abdominální uložení tuku při androidním typu obezity, hypertenze, dyslipidémie jsou častými 

onemocněními geneticky založeného diabetika. 

Obezita <=> DM 2 

 

Skóre rizika DM 2. typu 

(Maximální hodnota 20, výrazné riziko 13 a více, mírné riziko 9 – 12) 

 

Tabulka č. 1 Stanovení rizika vzniku DM 2. Typu 

Charakteristika pacienta Počet bodů 

věk 45 – 54 2 

věk 55 – 64 3 

BMI 25 – 30 1 

BMI nad 30 3 

obvod pasu: muži 94 – 102 
                     ženy 80 – 88 

3 

obvod pasu: muži nad 102 
                     ženy nad 88 

4 

Farmakoterapie pro hypertenzi 2 

Hyperglykémie v anamnéze 5 

Fyzická aktivita méně než 4 hodiny týdně 2 

Méně než každodenní konzumace ovoce a 
zeleniny 

1 
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Hlavní zásady dietní léčby DM 1 

Diabetik 1. typu má jíst 6krát denně, což je dáno farmakodynamickým efektem inzulinových 

preparátů. Fyziologicky se do dvou hodin po jídle hyperinzulinémie normalizuje, diabetik však musí 

v důsledku efektu aplikace inzulinu po této době přijmout další jídlo, aby nedošlo k hypoglykémii. 

Trvalý přísun malých dávek sacharidů brání ketóze, ke které jsou diabetici 1. typu náchylnější. 

Diabetik 1. typu nebývá obvykle obézní, proto mu bývá indikována dieta s vyšším obsahem 

sacharidů, než u diabetiků 2. typu, zvláště pokud se jedná o aktivního mladého člověka. Obsah 

sacharidů v dietě může být až 325g na den. Antisklerotický charakter diety slouží jako prevence 

diabetických komplikací. (Více o dietě v PL) 

Cílem nutriční intervence je zajištění dostatečného přívodu energie. Kvalitní strava je nutná 

zejména u dětí, těhotných a kojících žen, také v období rekonvalescence jiného onemocnění. 

Správně sestavenou dietou dle individuálních potřeb nemocného se snažíme předcházet akutním a 

později i chronickým komplikacím metabolického onemocnění, mezi něž cukrovka patří.  

 

Edukační proces 

Významnou součástí léčby je edukační proces, pomocí kterého přenášíme zodpovědnost za 

kompenzaci onemocnění na pacienta. Rovněž je díky informovanosti svobodnější, může vést aktivní 

život, který je velmi podobný životu zdravých lidí. Kvalitní edukace = základ úspěšné léčby. Edukaci o 

dietě provádí nutriční terapeut, edukaci o aplikaci inzulinu může provádět diplomovaná sestra. 

Pacient zpravidla dochází do diabetologické poradny k pravidelným kontrolám, proto lze hovořit o 

edukačním procesu. Od základní edukace, přecházíme ke speciální edukaci a následně 

k reedukacím. Tyto by měly být zacíleny na konkrétního pacienta s jeho problémy, dietními 

chybami, komplikacemi onemocnění a s jeho požadavky na vědomosti vůbec. Kromě individuální 

edukace se někdy provádí skupinová edukace, obdobně jako skupinové cvičení. Společenství lidí se 

stejným „problémem“ může být velmi pozitivně vnímáno, dochází nejen k předávání zkušeností, ale 

k navazování přátelství a společně sdíleným radostem i potížím. Významným faktorem edukačního 

procesu je motivace pacienta k aktivnímu přístupu.  

Významnou součástí dietní léčby je optimální pitný režim. Nejvhodnějším nápojem je voda, může se 

pít průběžně po celý den. Obecně platí, že vhodné jsou nápoje bez cukru, čaje a kávu je dobré pít 

v neslazené variantě – sníží se tak spotřeba umělých sladidel. Konzumace alkoholu se doporučuje 

minimalizovat, zásady pro jeho pití jsou velmi podobné jako pro konzumaci jednoduchých 

sacharidů, neboť alkohol se částečně vstřebává již z žaludku a má tudíž vysoký glykemický index.  
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Prostřednictvím diety by i měl pacient udržovat optimální tělesnou hmotnost. Strava je pestrá se 

zastoupením všech výživových složek, důležitá je její biologická hodnota.  

Vhodné je zařazovat více potraviny s nízkým GI, protože potraviny s vysokým GI způsobují výraznější 

vychýlení glykemií.  Vhodné je jejich využití především při kompenzaci hypoglykémie. Obecně se 

sacharidům v dietě věnuje největší pozornost – význam má jejich celkové množství v dietě za den, 

jejich rozložení do denních jídel, a také jejich konkrétní podoba. Zcela jistě má jiný účinek 

v organismu jednoduchý cukr, škrobové potraviny, potraviny s hrubou vlákninou a v neposlední 

řadě i umělá sladidla. Sacharidy by měly pokrýt přibližně  50 - 60% energetického příjmu. Bílkoviny a 

tuky nemají přímý vliv na změny glykémie, přesto mají ve výživě diabetika specifické postavení. 

Neexistuje však univerzální dieta. Moderní přístupy k dietě umožňují diabetikům určitou volnost.  

Základem terapie je intenzifikovaná inzulínová léčba, zachování optimálního tělesného i duševního 

zdraví a udržování normoglykémie s minimálním kolísání během dne. Prevence hypoglykémie, 

normalizace postprandiální glykémie i glykémie na lačno. Dosažení optimálního složení krevních 

lipidů.  

 

 

 
 

Hlavní zásady dietní léčby DM 2 

Diabetik 2. typu nesmí přibývat na hmotnosti, pacient již obézní by měl zhubnout. Provádí se 

pečlivé sledování hmotnosti při dodržování diety. Optimální je kontrola hmotnosti jednou za týden, 

nejlépe ráno po vyprázdnění, ve spodním prádle a vždy na stejné váze. Z tohoto důvodu se 

diabetikům 2. typu podává dieta s nižším energetickým obsahem a s nižší dávkou sacharidů na den. 

Obvykle dieta na 175 g S. Lze podávat i redukční dietu s obsahem 150g S. 

Období diagnostiky onemocnění využíváme k edukaci, protože později již nemocní nebývají tolik 

vstřícní ke změně životního stylu. Výsledkem edukace nesmí být vyšší konzumace stravy než před 

zjištěním onemocnění. 

Lze ponechat 3 denní jídla, ale za účelem redukce hmotnosti je lepší 4 – 6 menších denních jídel. 

Pokud je jídlo z nějakého důvodu vynecháno (nevolnost), následuje další denní jídlo bez náhrady. 

Pokud jsou podávány II. večeře, pak pouze nízkoenergetické potraviny v malém množství za účelem 

minimalizace noční konzumace a večerního přejídání a pojídání. Poslední jídlo podáváme mezi 18 – 

20 hodinou, nejméně 1 hodinu před spaním. Omezujeme celkové množství tuků ve stravě, včetně 

tuků vázaných. Strava s vysokým obsahem tuků prohlubuje inzulinorezistenci. Dodržujeme 

antisklerotický charakter diety. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     17 

Seznámit se se složením výrobků „light“ (někdy je užito sacharidové sladidlo) a „dia“ (nebývá snížen 

obsah tuků a energie). 

Nevadí delší pauza mezi jídly, je potřeba rozdělit příjem S do malých porcí. Pokud není pacient léčen 

inzulínem, není časové rozvržení stravy striktní – může vynechat malá jídla.   

 

 
 

Problematika diabetu mellitu, lidově cukrovky je velmi rozsáhlá, vydala by na napsání knihy. Každý 

zdravotnický pracovník se s diabetiky běžně potkává, neboť jsou skupinou, kterou ve zvýšené míře 

postihují i jiná chronická onemocnění. Je potřeba zajišťovat jim komplexní péči, která je během na 

dlouhou trať. Víme, že pacienta úplně nevyléčíme, ale přesto mu můžeme výrazně prodlužovat a 

zkvalitňovat život, samozřejmě s jeho aktivním zapojením do léčby. K tomu potřebujeme znát 

souvislosti a své kompetence, stejně tak být i dobrými psychology a rádci všem, kteří žijí 

s cukrovkou.  
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