
Cukrovka
-

čo by ste o nej mali vedieť



Čo je cukrovka?

➢ Cukrovka, lekársky povedané diabetes 

mellitus, je choroba látkovej premeny. 

➢ Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru 

v krvi (odborný termín hyperglykémia). 

➢ Pri cukrovke okrem nedostatočnej premene 

cukrov v organizme dochádza k poruche 

spracovania tukov, bielkovín, minerálnych 

látok a vody. 



Riziká

➢ Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov 

vedú k poškodeniu ciev. 

➢ Poškodenie malých ciev (mikroangiopatia) sa 

prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie 

obličiek a nervov. 

➢ Zmeny na veľkých cievach (makroangiopatia)

zapríčiňujú nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. 

V dôsledku chorobných zmien v niektorých

prípadoch môže dôjsť k slepote, zlyhaniu obličiek, 

k bolestiam a infekcii dolných končatín s nutnosťou

amputácie, k srdcovému infarktu, či k mozgovej

príhode. 



Inzulín

➢ Príčinou cukrovky je nedostatok inzulínu 

v tkanivách a jeho nedostatočný účinok. 

➢ Inzulín je hormón podžalúdkovej žľazy 

(pankreasu), ktorý produkujú jeho B-bunky. 

➢ Úlohou inzulínu je riadiť látkovú premenu. 

Je jediným hormónom, ktorý znižuje hladinu 

krvného cukru. Pri nedostatku inzulínu 

dochádza k zvýšeniu cukru v krvi, 

t.j. k hyperglykémii. 



Typy cukrovky

➢Cukrovka 1. typu 

(diabetes mellitus 1. typu)

➢Cukrovka 2. typu 

(diabetes mellitus 2. typu)

➢ Iné špecifické typy cukrovky 

➢ Tehotenská cukrovka 

(gestačný diabetes)



Cukrovka 1. typu 

(diabetes mellitus 1. typu)

➢ Cukrovka 1. typu je charakterizovaná výrazným až 

úplným nedostatkom inzulínu a vyžaduje podávanie 

inzulínu z hľadiska prežitia pacienta. 

➢ Je podmienená imunologicky, pričom organizmus 

vytvára protilátky proti vlastným B bunkám 

podžalúdkovej žľazy a postupne ich poškodzuje 

až ničí. 

➢ Vyskytuje sa v detstve a v mladom veku, hoci 

v niektorých prípadoch sa môže prejaviť 

aj u starších ľudí. 



Cukrovka 2. typu 

(diabetes mellitus 2. typu)

➢ Cukrovka 2. typu je u nás najčastejším typom 

cukrovky. Začína väčšinou po 40. roku života. 

➢ Podstatou je nerovnováha medzi tvorbou inzulínu 

v podžalúdkovej žľaze a jeho účinkom v cieľových

tkanivách, najmä pečeň, svalstvo a tukové tkanivo.

V úvode môžeme zistiť normálne, neskôr zvýšené 

a v prebiehu určitého času znížené hladiny inzulínu.

➢ Pri súčasnom výskyte nedostatočnej citlivosti tkanív 

na inzulín (inzulínová rezistencia), postupne 

dochádza k zvýšeniu krvného cukru a ku prejavom 

cukrovky. 



Cukrovka 2. typu – rizikové faktory

➢Dedičnosť, 

➢Nadmerný príjem jedla, 

➢Nedostatok pohybu, 

➢Obezita, 

➢ Stres, 

➢Niektoré faktory vonkajšieho 

prostredia.



Iné špecifické typy cukrovky 

➢ Dedičné poruchy B- buniek (MODY - cukrovka 

mladých so skorým začiatkom) a dedičné poruchy 

účinku inzulínu. 

➢ Choroby podžalúdkovej žľazy ako sú zdĺhavý zápal 

pankreasu, nádory pankreasu a stavy po operácii 

pankreasu, cukrovka pri poruchách žliaz 

s vnútornou sekréciou.

➢ Cukrovka vyvolaná liekmi (vysoké dávky 

glukokortikoidov, vysoké dávky tiazidových 

diuretík) alebo niektorými chemickými látkami, 

infekcie (vrodená rubeola, cytomegalovírus) a iné 

zriedkavé dedičné syndrómy s výskytom cukrovky.



Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes)

➢ Môže vzniknúť v druhej polovici tehotenstva. 

Vyskytuje sa u 3 - 4% tehotenstiev. Má nevýrazné 

príznaky a vo väčšine prípadov sa stratí po pôrode. 

➢ Gestačný diabetes je zdravotným rizikom 

pre matku počas tehotenstva a predstavuje 

pre ňu aj určité riziko vzniku cukrovky 2. typu 

v budúcnosti.

➢ Plody sú často väčšie, ako prislúcha mesiacu 

tehotenstva (viac ako 4000 g), môže dôjsť 

k traumatickému poškodeniu počas pôrodu, 

je zvýšené riziko nezrelosti pľúc, metabolických

porúch a vyšší výskyt vrodených vývojových chýb.



Varovné príznaky cukrovky 

➢ časté močenie, 

➢ zvýšený smäd, 

➢ pocit hladu, 

➢ rýchly úbytok hmotnosti, 

➢ únava, 

➢ strata záujmu a psychickej koncentrácie, 

➢ zhoršenie zraku, 

➢ svrbenie tela, 

➢ opakované infekcie (hlavne močovo-pohlavné 

infekcie), 

➢ zlé hojenie rán, 

➢ tŕpnutie rúk a nôh.



Pozor! 

➢ Tieto príznaky bývajú výraznejšie pri cukrovke 

1. typu. Niekedy majú chorí bolesti brucha,

zvracanie, v dychu je cítiť acetón a v najťažších

prípadoch môže dôjsť aj k bezvedomiu. 

➢ Pri cukrovke 2. typu môžu byť príznaky len mierne 

alebo môžu aj chýbať. Z toho vyplýva význam 

pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok, 

pri ktorých sa vyšetruje aj cukor v krvi.

➢ Cukrovka je závažné ochorenie. Pri varovných 

príznakoch vyhľadajte lekára!!! 



Dôležité hodnoty cukru v krvi nalačno

Normálna hodnota < 5,6 mmol/l

Hraničná hodnota 5,6 – 6,9 mmol/l

Cukrovka ≥ 7 mmol/l 

alebo príznaky cukrovky 

a  hodnota cukru v krvi 

kedykoľvek v priebehu 

dňa ≥ 11,1mmol/l



Ako sa potvrdzuje diagnóza cukrovky?

Diagnóza sa potvrdzuje troma spôsobmi:

1. Príznaky cukrovky a hodnota krvného cukru

kedykoľvek v priebehu dňa ≥ 11,1 mmol/l 

bez ohľadu na čas od posledného príjmu potravy. 

2. Hladina cukru v krvi nalačno ≥ 7 mmol/l. 

3. Hladina cukru v krvi v 2. hodine počas záťažového

testu s glukózou (orálny glukózovo tolerančný test) 

≥ 11,1 mmol/l. 

Jedno vyšetrenie nie je dostatočné. Každá možnosť musí byť 

potvrdená opakovaným vyšetrením v rôznych dňoch 

ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov. 



Ďalšie vyšetrenia pri cukrovke

➢ Cukor v moči sa objavuje zvyčajne vtedy, 

ak hodnota krvného cukru presiahne hodnotu 

10 mmol/l. 

➢ Acetón v moči sa vyskytuje pri metabolicky 

nevyrovnanej cukrovke, hlavne 1. typu, ak hladina 

krvného cukru presiahne hodnoty 15 mmol/l. Tento stav 

vyžaduje urýchlené vyhľadanie lekárskej pomoci, 

najlepšie v diabetologickej ambulancii. Malé 

nevýznamné množstvo acetónu v moči však môže byť 

aj pri dlhotrvajúcom hladovaní alebo zvracaní.



Čo je to glykovaný hemoglobín?

➢ Glykovaný hemoglobín (HbA1c) je vyšetrenie 

zo žilovej krvi, ktoré poskytuje spätný 

pohľad na hodnoty krvného cukru 

za uplynulé obdobie. 

➢ Hladiny HbA1c zodpovedajú priemernej 

hodnote glykémie za posledné 2 až 3 mesiace

a sú veľkým prínosom na posúdenie

metabolickej kompenzácie cukrovky 

a účinku liečby.



Čo zahŕňa samostatná kontrola 

(selfmonitoring) cukrovky?

➢ zmena životného štýlu,

➢ dodržiavanie diéty,

➢ primeraná fyzická aktivita,

➢ nefajčenie,

➢ sledovanie príznakov cukrovky,

➢ kontrola hmotnosti,

➢ kontrola krvného tlaku,

➢ starostlivosť o nohy,

➢ pravidelné používanie liekov a aplikácia inzulínu.

Širšie 

hľadisko



Čo zahŕňa samostatná kontrola 

(selfmonitoring) cukrovky?

➢ kontrola cukru v krvi (glykémie),

➢ kontrola cukru v moči (glykozúrie),

➢ kontrola ketolátok v moči (ketonúrie).

Užšie 

hľadisko



Meranie hodnôt cukru a ketolátok

➢ Meranie cukru v krvi (glykémie) - k meraniu sa 

používajú rôzne osobné glukometre.

➢ Meranie cukru v moči (glykozúrie) - vyšetrenie sa 

vykonáva ponorením špeciálneho testovacieho 

prúžku do vzorky moču.

➢ Kontrola ketolátok v moči (ketonúrie) - vyšetrenie sa 

vykonáva ponorením špeciálneho testovacieho 

prúžku určeného na vyšetrovanie ketolátok 

(acetónu) do vzorky moču.



Kedy vyšetrovať cukor v krvi? 

➢ Glykémia nalačno - hodnota cukru v krvi ráno po prebudení 

a po najmenej 8 hodinovom lačnení.

➢ Glykémia po jedle (postprandiálna glykémia) - hodnota 

krvného cukru 60 - 120 minút po jedle.

➢ Náhodná glykémia v priebehu dňa.

➢ Malý glykemický profil - hodnota cukru v krvi nalačno, 

po raňajkách, po obede a po večeri.

➢ Veľký glykemický profil - hodnota cukru v krvi nalačno, 

po raňajkách, pred obedom, po obede, pred večerou, 

po večeri a pred spaním. 

➢ V niektorých prípadoch je vhodné aj vyšetrenie krvného 

cukru nad ránom medzi treťou a štvrtou hodinou.



Dôvody na samostatnú kontrolu cukru 

v krvi? 
➢ vyšetrenie hodnoty krvného cukru,

➢ sledovanie metabolickej kompenzácie,

➢ sledovanie účinku liečby inzulínom, tabletkami a diétou,

➢ úprava liečby na základe výsledku selfmonitoringu,

➢ zistenie vplyvu jedla na hodnoty krvného cukru,

➢ zistenie vplyvu fyzickej aktivity na hodnoty krvného cukru,

➢ monitorovanie pri zhoršení zdravotného stavu, pri akútnych 

ochoreniach,

➢ podozrenie na nízke alebo vysoké hodnoty cukru v krvi na 

základe subjektívnych príznakov,

➢ cestovanie.



Samostatná kontrola cukru v moči 

(glykozúria)  

➢ Vyšetrením cukru v moči získavame len nepriame 

informácie o stave cukru v krvi. Vyšetrenie informuje 

o tom, či ste nemali od doby posledného močenia

vysokú hodnotu krvného cukru. 

➢ Cukor sa objavuje v moči vtedy, ak hladina krvného 

cukru presiahne hodnoty nad 10 mmol/l. 

➢ Vyšetrenie cukru v moči nezodpovedá aktuálnej 

hodnote cukru v krvi a neinformuje o nízkej hladine 

krvného cukru.

➢ Pri výrazne pozitívnom výsledku je vhodné doplniť 

vyšetrenie cukru v krvi. 



Samostatná kontrola ketolátok v moči 

(ketonúria)  

➢ Za normálnych okolností sa ketolátky v moči 

nenachádzajú. 

➢ Prítomnosť ketolátok v krvi a v moči sa vyšetruje 

hlavne u diabetikov 1. typu pri metabolickom zhoršení. 

➢ Pri pozitívnom výsledku s podozrením na diabetickú 

ketoacidózu je nutné vyhľadať lekára.

➢ Pri dlhodobom hladovaní je možné zistiť malé množstvo 

ketolátok v moči.  



Kedy vyšetrovať ketolátky v moči?

➢ hodnota krvného cukru je vyššia 

ako 15 mmol/l,

➢ pri bolestiach brucha, nevoľnosti, zvracaní,

➢ pri výraznom smäde a častom močení,

➢ pri teplotách,

➢ v strese,

➢ počas tehotenstva.



Starostlivosť o nohy

➢ Pravidelná, denná starostlivosť o nohy 

u pacientov s cukrovkou je veľmi potrebná.

➢ Pacienti s diabetom sú ohrození jednak 

postihnutím nervov nôh pri cukrovke 

(diabetickou neuropatiou) a jednak 

nedokrvením ciev dolných končatín 

(ischemickou chorobou dolných končatín).



Starostlivosť o nohy - príznaky

Pre postihnutie nervov nôh je charakteristické:

a. Postihnutie na miestach zvyčajne zakrytých ponožkou,

tzv. ponožkové postihnutie.

b. Pri pohybe nôh alebo pri chôdzi sa ťažkosti zmierňujú,

tzv. syndróm nepokojných nôh.

c. Ťažkosti zmierňuje ponorenie nôh do studenej vody

alebo studený obklad (rozdiel od bolesti spôsobenej

nedokrvením končatiny).

d. Porucha citlivosti, dochádza tiež k zníženému vnímaniu

tlaku (taktická hypestézia), tepla (termická hypestézia) 

a vnímania bolesti (algická hypestézia). 



Diabetická noha

➢ Najzávažnejšou komplikáciou postihnutia nervov 

nôh pri cukrovke je vznik diabetickej nohy. 

➢ Pod pojmom diabetická noha rozumieme chorobné 

zmeny, ktoré postihujú tkanivá na nohe 

pod členkom. 

➢ Postihuje asi 15-25 % pacientov s cukrovkou.

➢ Diabetici majú až 40-krát vyššie riziko amputácií

na dolných končatinách ako nediabetici. 



Diabetická noha – mechanizmus (1)

➢ Pri necitlivosti nohy, suchej praskajúcej koži, porušenia 

svalovej rovnováhy na dolných končatinách (v dôsledku 

senzitívnej, autonómnej, motorickej neuropatie), 

nedostatočnom prekrvení (následkom ischemickej 

choroby dolných končatín) sa koža na nohe veľmi ľahko 

otvára a vzniká vred (ulcus). 

➢ Vred pri prevažujúcom nervovom postihnutí 

(neuropatický ulcus) zvyčajne nebolí a vzniká 

na miestach vystavených najväčšiemu tlaku.

➢ Vred pri prevažujúcom cievnom postihnutí je zvyčajne 

bolestivý a vzniká na končekoch prstov a na päte. 



Diabetická noha – mechanizmus (2)

➢ Vred akejkoľvek príčiny sa ľahko infikuje, čo sa prejaví 

opuchom a začervenaním okolitej kože. Infekcia sa 

môže veľmi rýchlo rozšíriť na väčšiu časť nohy. 

➢ Často dochádza k následnému odumretiu postihnutej 

časti nohy (gangréne). 

➢ Gangrény sa vyvinú u 4-10 % diabetikov a priamo 

ohrozujú postihnutú časť nohy amputáciou. 

➢ Amputácii sa nevyhne asi 1% zo všetkých diabetikov

na Slovensku. 



Faktory zvyšujúce riziko vzniku 

diabetickej nohy
➢ Dlhšie trvajúca, nedostatočne kompenzovaná cukrovka. 

➢ Predošlá amputácia, predošlé defekty (vred, gangréna).

➢ Postihnutie nervov (neuropatia) vedúce k strate ochrannej 

citlivosti. 

➢ Prítomné známky nedokrvenia (ischémie) dolných končatín.

➢ Fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, horší socioekonomický 

status pacienta.

➢ Porucha funkcie obličiek, zhoršený zrak, vysoký krvný tlak, 

poruchy v hladinách krvných tukov.

➢ Ortopedické vady, deformity nôh (napr. ploché nohy, 

kladivkové prsty), kostné výrastky, nevhodná obuv.

➢ Suchá, popraskaná koža, plesňové ochorenie, poruchy 

celistvosti kože v medziprstových priestoroch.



Diabetická noha - prevencia

➢ Snaha o dosiahnutie hodnôt cukru v krvi blízkym 

hodnotám nediabetikov,

➢ Pravidelná denná starostlivosť o svoje nohy (hygiena 

nôh, opatrná, najlepšie odborná pedikúra, ošetrenie 

každej aj drobnej odreniny na nohách, nosenie vhodnej 

obuvi, nechodenie naboso),

➢ Pravidelné cvičenie - gymnastika nôh,

➢ Nefajčenie, nepitie alkoholu, 

➢ Snaha o optimálne hodnoty krvného tlaku, krvných 

tukov,

➢ Redukcia prípadnej nadváhy alebo obezity.



Prečo by diabetik nemal fajčiť (1)

➢ Fajčenie poškodzuje cievy, ktoré sú už poškodené 

samotnou cukrovkou. Ich následkom je potom: 3-krát 

častejší výskyt mozgovej porážky, 4-krát častejší vznik 

srdcového infarktu a náhlych úmrtí a v priemere o 7 

rokov skôr, 17-krát častejší vznik postihnutia ciev 

dolných končatín so zvýšeným rizikom amputácie 

končatiny.

➢ U diabetikov bývajú časté poruchy v hladinách krvných 

tukov, ktoré fajčenie ešte viac zhoršuje.

➢ Fajčenie v gravidite u diabetičiek ešte zvyšuje riziko 

vzniku rôznych vývojových porúch plodu, zvyšuje tiež 

novorodeneckú úmrtnosť.



Prečo by diabetik nemal fajčiť (2)

➢ Paradentóza, ktorá sa u diabetikov v porovnaní 

s nediabetikmi vyskytuje častejšie fajčenie ešte 

viac zhoršuje.

➢ Fajčenie u diabetikov tiež podporuje poruchy plodnosti

a poruchy potencie.

➢ Rovnako ako u nediabetikov fajčenie podmieňuje 

častejší výskyt niektorých nádorových ochorení (hlavne 

nádorov pľúc, močového mechúra, žalúdka, konečníka).

➢ Podobne ako nediabetikov chronický zápal priedušiek

a priedušková astma sa vyskytujú častejšie u fajčiarov.



Ako prestač fajčiť? (1)

➢ Presne si stanovte deň, kedy prestanete fajčiť

a informujte o tom svoju rodinu a najbližšie okolie.

➢ Dovtedy znížte dávku cigariet na 5 až 8 denne.

➢ Odstráňte so svojej blízkosti všetky cigarety, popolníky, 

zapaľovače.

➢ Vyhýbajte sa takým aktivitám, pri ktorých ste zvykli 

fajčiť (napr. spoločenské posedenia).

➢ Nutné je pripraviť si náhradnú činnosť za fajčenie (napr. 

pohár vody, žuvačku).



Ako prestač fajčiť? (2)

➢ Pri pocite hladu neporušujte diétny režim, dávajte 

prednosť zelenine, pravidelne cvičte, sledujte svoju 

telesnú hmotnosť.

➢ Ak nestačia tieto opatrenia, poraďte sa so svojím 

lekárom ohľadom náhradnej liečby nikotínom (rôzne 

nikotínové žuvačky, nikotínové náplaste).

➢ Naučte sa žiť bez cigarety, zmeňte doterajší životný štýl 

a snažte sa organizovať denný režim bez cigarety.

Ak prestanete fajčiť, liečba Vašej cukrovky 

bude úspešnejšia, výskyt chronických komplikácií (ktoré 

najviac zvyšujú chorobnosť a úmrtnosť diabetických 

pacientov) bude menej pravdepodobný.



Fyzická aktivita

Fyzická aktivita je pri liečbe každého pacienta 

s cukrovkou veľmi dôležitým opatrením 

a spolu s diétnymi opatreniami patrí 

k základným liečebným metódam, 

ktoré nesmiete zanedbať, ani keď ste liečení 

inzulínom event. tabletami (orálnymi 

antidiabetikami). 



Priaznivé účinky dlhodobej 

a pravidelnej fyzickej aktivity

➢ Zlepšenie citlivosti tkanív na inzulín (zníženie inzulínovej 

rezistencie) predovšetkým u pacientov s cukrovkou 

2. typu.

➢ Priaznivý efekt aj na ostatné klinické prejavy 

metabolického syndrómu (vysoký krvný tlak, poruchy 

v hladinách krvných tukov, obezita).

➢ Ovplyvnenie zloženia tela, t.j. zvýšenie svalovej a 

zníženie tukovej hmoty.

➢ Zvýšenie fyzickej zdatnosti.

➢ Psychologický účinok (relaxácia, pocit spokojnosti).



Aeróbny typ cvičenia

➢ Pri cukrovke 1. aj 2. typu odporúčame najmä 

tzv. aeróbny typ cvičenia, pri ktorom dochádza hlavne 

k odbúraniu tukov.

➢ Tento typ fyzickej aktivity zlepšuje výkonnosť srdcovo-

cievneho systému, nevedie k významnému zvýšeniu 

podielu svalovej hmoty.

➢ Avšak vzniknutá svalová hmota je nesmierne aktívna, 

má vysoký podiel svalových buniek, dochádza k poklesu 

necitlivosti tkanív na inzulín (inzulínovej rezistencie) 

v dôsledku metabolických zmien.

➢ Formy aeróbnej fyzickej aktivity: chôdza, turistika, 

bicyklovanie, jogging, plávanie, tenis, tanec, lyžovanie, 

korčuľovanie.



Aneróbny typ cvičenia

➢ Anaeróbna (záťažová, posilňovacia) fyzická aktivita

využíva ako hlavný zdroj energie svalový a pečeňový 

zásobný cukor - glykogén, ktorý sa spracováva bez 

prítomnosti kyslíka (anaeróbne) za vzniku kyseliny 

mliečnej (laktátu).

➢ Pri tomto type aktivity dochádza k budovaniu svalovej 

hmoty, zvýšeniu svalovej sily, podstatne menej je však 

ovplyvnený metabolizmus glukózy.

➢ Takýmto typom aktivity je napr. kondičná kulturistika, 

ktorá je vhodná aj u starších diabetikov, pretože 

napomáha udržať aktívnu svalovú hmotu.



Odporúčaná záťaž

➢ Odporúčaná záťaž by mala byť submaximálna, 

t.j. (60-90% maximálnej záťaže určenej tepovou

frekvenciou 220-vek) v dĺžke 20-30 minút, ak sa

vykonáva 4-5 krát týždenne 

a 45-60 minút, ak sa vykonáva 2-3- krát do týždňa. 

➢ Vhodné je, aby tepová frekvencia u diabetikov 

do 60 rokov nepresiahla počas cvičenia 125 tepov 

za minútu 

a u diabetikov nad 70 rokov by tepová frekvencia počas

cvičenia nemala presiahnuť 100 tepov za minútu. 



Výdaj energie pri niektorých fyzických 

činnostiach

Činnosť
Výdaj energie 

(kj/hod.)

Čítanie, sledovanie televízie, úradnícka práca, varenie, 

rybárčenie
< 400

Riadenie auta, obliekanie, umývanie riadu, žehlenie, 

utieranie prachu
400-800

Zametanie, záhradnícke práce 800-1000

Aerobik strednej intenzity, volejbal, stolný tenis, chôdza 

rýchlosťou 6 km/hod., pranie v ruke, umývanie okien
1000-1500

Korčuľovanie, skákanie cez švihadlo, hádzanie lopatou, 

chôdza rýchlosťou 8 km/hod., sexuálna aktivita
1500-1900

Cyklistika (15 km/hod.), tenis, lyžovanie, futbal, plávanie, 

chôdza po schodoch
1900-2100

Beh na lyžiach, hokej, basketbal, horolezectvo, atletika, 

rýchle plávanie, veslovanie
2100-2500



Ako cvičiť?

➢ Snažte sa cvičiť približne v rovnakom dennom čase

a približne rovnakou intenzitou. Dôležitá je tiež

primeranosť záťaže.

➢ Pred vlastnou fyzickou aktivitou sa dôkladne rozcvičte. 

Toto rozcvičenie by malo trvať približne 5 minút a malo 

by umožniť zahriatie všetkých svalových skupín.

Tým sa zníži nielen výskyt rôznych poranení, ale aj

porúch srdcového rytmu (dysrytmií) a náhlych úmrtí 

u pacientov so skrytou ischemickou chorobou srdca. 

Po záťaži aspoň 5 minút relaxujte.

➢ V určitých prípadoch, hlavne ak sú prítomné závažné 

chronické komplikácie event. sprievodné ochorenia, môže 

mať telesné cvičenie nepriaznivé účinky.



Stavy s nemožnosťou použitia 

(kontraindikácie) niektorých fyzických 

aktivít (1)

➢ Závažné postihnutie očí pri cukrovke (proliferatívna 

retinopatia): nie je vhodné cvičenie s náhlymi prudkými 

pohybmi hlavy alebo dvíhanie ťažkých bremien (silové 

izometrické cvičenia), ktoré môžu spôsobiť odlúpenie 

sietnice event. krvácanie do sklovca.

➢ Závažné formy ischemickej choroby srdca: výrazné 

obmedzenie všetkých fyzických aktivít, možné len ľahké 

formy.

➢ Ťažká artériová hypertenzia: obmedzenia podobné ako 

pri proliferatívnej retinopatii.



Stavy s nemožnosťou použitia 

(kontraindikácie) niektorých fyzických 

aktivít (2)
➢ Závažné nedokrvenie ciev (ischemická choroba) dolných 

končatín: nevhodné športy s rizikom poranenia nôh.

➢ Ťažké postihnutie periférnych nervov (periférna 

neuropatia) dolných končatín s necitlivými nohami:

tiež nevhodné športy s rizikom poranenia nôh.

➢ Autonómna neuropatia s neprimerane nízkym tlakom

v stoji (posturálnou hypotenziou): nevhodné aktivity 

s nutnosťou náhleho a prudkého postavenia, pretože

hrozí náhle bezvedomie (synkopa) a rôzne poruchy

srdcového rytmu (dysrytmie).



Stavy s nemožnosťou použitia 

(kontraindikácie) niektorých fyzických 

aktivít (3)
➢ Postihnutie obličiek pri cukrovke (diabetická nefropatia)

v štádiu obličkového zlyhania: fyzická aktivita môže

zhoršiť vylučovanie bielkovín močom (proteinúriu),

zvýšiť krvný tlak a v prítomnosti ischemickej choroby

srdca môžu vzniknúť poruchy srdcového rytmu

(dysrytmie).

➢ Ťažké ochorenia pohybového aparátu: týka sa to hlavne 

starších pacientov s cukrovkou 2. typu, je tu výrazné 

obmedzenie všetkých fyzických aktivít.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(1)

➢ Optimálny príjem energie - na zabezpečenie tzv. 

primeranej hmotnosti tela, 

napr. zníženie energetického príjmu ak má pacient

nadváhu a obezitu alebo naopak zvýšenie energetického

príjmu u chudých diabetikov 1. typu v detskom alebo

mladom dospelom veku na zabezpečenie normálneho

rastu a vývoja.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(2)

➢ Nízky príjem tuku - menej ako 30 % denného 

energetického príjmu by malo byť hradených tukmi. 

Tuky majú vysokú energetickú hodnotu. 

Odporúča sa znížiť príjem nasýtených tukov, ktoré sú zväčša živočíšneho pôvodu (slanina, 

masť, mastné mäso, loj, vnútornosti).

Zvýšiť príjem predovšetkým mononenasýtených mastných kyselín (olivový olej), a zvýšiť 

príjem n-3 nenasýtených mastných kyselín (ryby a morské živočíchy). 

Znížiť príjem cholesterolu na menej ako 300 mg/deň (potraviny s najvyšším obsahom 

cholesterolu sú hlavne mozog, pečeň, pľúca, obličky, vaječný žĺtok). 

Stužené rastlinné tuky a margaríny výrazne obmedzujeme (napr. v suchom pečive, koláčoch, 

sušienkach, krekeroch). Sú zdrojom tzv. trans - foriem mastných kyselín. Tieto mastné 

kyseliny sú pre organizmus škodlivé, lebo zvyšujú hladinu škodlivých tukov v krvi. 

Z mäsa a mäsových výrobkov uprednostňujeme chudé druhy, mastné druhy sa snažíme 

vyradiť úplne. Pri mlieku a mliečnych výrobkoch vyberáme mlieko, jogurty, syry 

s najnižším obsahom tuku.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(3)

➢ Optimálny príjem bielkovín - celkový príjem bielkovín 

by mal zodpovedať približne 10-15 % denného

energetického príjmu (0,8 g/kg ideálnej hmotnosti

pacienta/deň). 50 % by mali tvoriť bielkoviny

živočíšneho pôvodu, 50 % rastlinného pôvodu. 

Z bielkovín živočíšneho pôvodu preferujeme hlavne chudé mäsá (napr. kuracie, 

morčacie), odtučnené mlieko, nízkotučné mliečne výrobky a vaječný bielok.

Z rastlinných zdrojov sú to hlavne strukoviny (hrach, fazuľa), sója, zelenina 

a chleboviny.  

Plnohodnotné bielkoviny, ktoré obsahujú všetky potrebné aminokyseliny, sa nachádzajú 

iba v potravinách živočíšneho pôvodu. Preto čisto vegetariánska strava nie je pre 

diabetika úplne vhodná.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(4)

➢ Zvýšiť príjem zložených (komplexných) cukrov - mali by 

tvoriť viac ako 55 % denného energetického príjmu 

a jednoduchý cukor menej ako 10 % energie. 

Jednoduché cukry (cukor, ktorý používame ako sladidlo - kockový, práškový alebo

kryštálový, med, cukrovinky) by mal diabetik výrazne obmedziť. 

Jednoduché cukry sa vyskytujú aj ako súčasť ovocia. Čím je ovocie sladšie, tým viac

jednoduchého cukru obsahuje. Preto z ovocia preferujeme menej sladké druhy (napr.

grapefruity, zelené jablká). 

Cukor ako sladidlo možno nahradiť umelými nekalorickými sladidlami, napr. aspartam, 

cyklamáty.

Medzi zložené cukry patria hlavne rastlinné škroby (napr. celozrnný chlieb a pečivo,

celozrnné cestoviny, ovsené vločky, všetky druhy zeleniny, ovocie). Zložené cukry 

by mali tvoriť základ stravy diabetika.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(5)

➢ Zvýšiť príjem vlákniny na 25-35 gramov denne.

Vláknina je súborný názov pre nestráviteľné časti

rastlinných zložených cukrov (polysacharidov) 

a delíme ju podľa rozpustnosti vo vode. 

Rozpustné vlákniny (nachádzajú sa hlavne v strukovinách, zelenine, ovocí) 

tým, že spomaľujú vstrebávanie glukózy z čreva majú priaznivý

účinok na zníženie krvného cukru predovšetkým po jedle, majú aj pozitívny 

efekt na zníženie hladín škodlivých tukov v krvi.

Nerozpustné vlákniny (nachádzajú sa v obilninách - hlavne celozrnných) 

pôsobia pozitívne predovšetkým proti zápche.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(6)

➢ Optimálny príjem vitamínov a minerálnych látok.

Pri zmiešanej a dostatočne pestrej strave sú minerálne

látky a vitamíny obsiahnuté dostatočne. 

Ich hlavným zdrojom sú surová zelenina a ovocie, 

preto je dôležité, aby aj v zimných mesiacoch 

bol ich dostatočný príjem.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(7)

➢ Znížiť príjem požívatín - znížiť príjem kuchynskej soli 

na menej ako 5 gramov denne. 

Odporúča sa znížiť príjem údených a pečených požívatín a jedál 

pripravovaných dlhý čas pri vysokej teplote, odporúča sa tiež pri príprave jedál 

menej vyprážať a piecť, vhodné je používať riad, ktorý umožní prípravu 

s minimom tukov (napr. teflónové panvice).

➢ Príjem alkoholu - menej ako 30 gramov denne. 

Z alkoholických nápojov je vhodná príležitostná

konzumácia kvalitného suchého červeného vína 

(nie viac ako 2 decilitre denne). 

Tvrdý alkohol a pivo sa neodporúča.



Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov 

(8)

➢ Príjem tekutín u diabetika - optimálny je príjem 2-3 litre 

denne.

Vhodné sú neenergetické tekutiny (nesladené minerálne vody s nízkym 

obsahom sodíka, čistá voda, voda s citrónom, nesladený čaj). Nevhodné sú 

sladené limonády (napr. kola, tonik).

➢ Frekvencia príjmu jedál - pravidelný režim a pravidelné 

stravovanie v menších množstvách 4-5-krát denne.

➢ Optimálna kultúra stolovania - jesť vždy pri stole 

a v sede, nespojovať jedlo so žiadnou inou činnosťou

(napr. čítanie pri jedle), jesť pomaly, neprehĺtať veľké

sústa jedla.



Sacharidová jednotka

➢ Na odhad množstva cukrov (sacharidov) v jednotlivých 

potravinách sa používa tzv. sacharidová jednotka. 

➢ Jedna sacharidová jednotka obsahuje približne 10 gramov

využiteľných cukrov (sacharidov).

➢ Sacharidové jednotky majú význam hlavne u diabetikov

liečených inzulínom, ktorí si podľa nich môžu určiť

množstvo krátko pôsobiaceho inzulínu, ktorý si

podávajú pred určitým jedlom (raňajky, obed, večera).


