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Základní informace 

• diabetes mellitus 

• projevuje se poruchou metabolismu krevního 

cukru 

• cukrovka 1. a 2. typu, těhotenská cukrovka a tzv. 

prediabetes 

• může způsobit vážné zdravotní problémy 





Diabetes 1. typu 

• slinivka břišní neprodukuje žádný inzulin 

• nejčastěji postihuje děti a dospívající 

• vždy vyžaduje léčbu inzulinem, který se musí do 

těla dodávat pomocí diabetických per 

 

 

 



Diabetes 2. typu 

• slinivka břišní produkuje dostatek inzulinu, ale 

tělo ho nedokáže zpracovat 

• příčinou je např. špatná životospráva- stres, 

obezita, nedostatek pohybu 

• často se projevuje po 40. roce života 

 

 



Těhotenská cukrovka 

• dočasná porucha metabolismu cukrů vázána jen 

na období těhotenství 

• ve většině případů po porodu odezní 

• pokud se nezahájí potřebná léčba, mohou 

nastat zdravotní komplikace u matky i plodu, 

které mohou skončit i úmrtím plodu 

 

 



Prediabetes 

• stav předcházející cukrovku 2. typu 

• dá se vyléčit zdravým životním stylem 

• v opačném případě se do 10 let rozvine v 

diabetes mellitus 2. stupně 

 



Symptomy cukrovky 

• zvýšená žízeň 

• časté močení 

• extrémní hlad 

• nevysvětlitelná ztráta váhy 

• přítomnost ketonů v moči 

• únava 

• podrážděnost 

• rozmazané vidění 

• pomalé hojení ran 

• častá infekce 



Inzulin 

• je hormon produkovaný slinivkou břišní 

• slinivka vylučuje inzulin do krve 

• v krvi umožňuje glukóze, aby se dostala do 

buněk 

• snižuje množství glukózy v krvi 

• klesá-li hladina cukru v krvi, klesá i hladina 

inzulinu 

 



Glukóza 

• glukóza - cukr – je zdroj energie pro buňky 

lidského těla 

• zdrojem glukózy je jednak strava a jednak se 

vytváří v játrech 

 

 



Hypoglykémie 

• stav nízké hladiny glukózy v krvi což je 3,5 nebo 

3,3 mmol/l  

• projevy: třes, nesoustředěnost, zmatenost, 

pocení, rozostřené vidění, bušení srdce (pacient 

může vypadat i jako opilý) 

• při první pomoci podáváme sladké nápoje, nebo 

sladké potraviny  

 

 

 



První pomoc při hypoglykémii 

• nutné rychlé dodání cukru v rychle vstřebatelné 

formě: sladký nápoj (džus, Coca-Cola, sladký čaj 

apod.) nebo hroznový cukr 

• GlucaGen HypoKit 

 



Hyperglykémie 

• při hyperglykémii naměříte vysokou glykémii a v 

moči se objeví glukóza 

• projevy: žízeň, zvýšené močení, únava 

• příčinou je nedostatek inzulinu nebo 

nedostatečný účinek 



Hraniční hodnoty cukru v 
krvi 

 
         čas            hodnota 

před snídaní 3,9 - 5,9 mmol/l 

před obědem 3,9 - 6,1mmol/l 

hodinu po jídle méně než 8,9 mmol/l 

dvě hodiny po jídlle méně než 6,7 mmol/l 



Zajímavosti 

• v západních zemích se cukrovka 2. typu dá 

vyléčit, u nás se pouze léčí 

• 14.11 světový den diabetu 

• první zmínka o diabetu je z roku 100 n. l. od 

Hippokratova žáka Aretause 

• „tichý zabiják“ 
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