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SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 – BOLEZEN SODOBNEGA
ŽIVLJENJA

V zadnjih 30 letih se je število sladkornih bolnikov na svetu podvojilo in nenehno narašča.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da ima sladkorno bolezen okoli 6,4 % odraslih
ljudi.  V  novem  tisočletju  je  po  svetu  približno  285  milijonov  sladkornih  bolnikov.
Napovedujejo, da jih bo do leta 2030 več kot 430 milijonov, kar pomeni, da bo prizadeta
vsaka dvajseta odrasla oseba. Predvidevajo, da bo leta 2030 sladkorno bolezen imelo 8,9 %
prebivalcev Slovenije. Med njimi jih 15 % obvladuje sladkorno bolezen s primerno prehrano,
zmanjšanjem telesne teže in telesno dejavnostjo, približno 85 % pa jih krvni sladkor uravnava
z  zdravili.  Strokovnjaki  ocenjujejo,  da  pri  nas  okrog  20  %  sladkornih  bolnikov  še  ni
odkritih. Danes je ta bolezen na četrtem mestu med vzroki umrljivosti  v razvitih  državah.
Njena pogostost se povečuje z daljšanjem življenjske dobe in nezdravim načinom življenja
(premalo gibanja, preveč hrane). V Sloveniji se število sladkornih bolnikov povečuje prav
zaradi vse bolj razširjene debelosti. Dodatno skrb vzbuja povečevanje telesne teže pri mladini.

KAJ JE SLADKORNA BOLEZEN

Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus je kronična presnovna bolezen. Osnovna motnja je
nesposobnost prehajanja krvnega sladkorja (glukoze) iz krvi v celice. To prehajanje omogoči
inzulin.  Če ga  je  v  krvi  premalo  ali  če  se  celice  nanj  ne  odzovejo,  se  vrednost  krvnega
sladkorja poveča.

DVA OSNOVNA TIPA SLADKORNE BOLEZNI

Sladkorna bolezen tipa 1 se najpogosteje pojavi pri otrocih in mladostnikih. Imenujemo jo
tudi juvenilni diabetes. Razvije se, če beta celice v trebušni slinavki ne morejo proizvajati
inzulina.  Bolniki  postanejo  odvisni  od zunanjega  inzulina,  zato  sladkorno bolezen tipa  1
imenujemo od inzulina odvisna sladkorna bolezen.
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Sladkorna bolezen tipa 2 se večinoma razvije pri odraslih in je najpogostejša oblika sladkorne
bolezni,  za  katero  zboli  90  %  vseh  sladkornih  bolnikov,  predvsem  srednja  in  starejša
generacija. Včasih so jo  povezovali s staranjem, danes pa se pojavlja tudi pri mlajših osebah,
celo  pri  otrocih  in  mladostnikih.  Zanjo  so  značilne  trajno  povečane  vrednosti  krvnega
sladkorja. Do tega pride, ker se iz trebušne slinavke ne izloča dovolj inzulina ali pa inzulin v
skeletnem mišičju in maščevju deluje pomanjkljivo.

Posledica obeh okvar so povečane vrednosti krvnega sladkorja. Bolniki s sladkorno boleznijo
tipa 2 imajo pogosto čezmerno telesno težo.  Povečano je tudi  njihovo tveganje za razvoj
bolezni srca in žilja. Približno 90 % sladkornih bolnikov ima sladkorno bolezen tipa 2.

Tretji  tip  sladkorne  bolezni,  ki  se  pojavi  pri  nekaterih  nosečnicah,  je  t.  i.  nosečnostna
sladkorna bolezen. To je prehodna oblika, ki po porodu izgine. Sladkorna bolezen tipa 2 se
razvija počasi. Najpogostejši znaki so pretirana žeja, pogosto odvajanje seča, utrujenost ali
slabo  počutje,  zamegljen  vid,  suha  ali  srbeča  koža,  okužbe  kože  in  pogostejše  okužbe  z
glivicami. 

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA SLADKORNO BOLEZEN TIPA 2

• starost nad 45 let 

• debelost (telesna teža za več kot 20 % večja od priporočene želene ali indeks telesne
mase nad 27) 

• ožji sorodnik s sladkorno boleznijo 

• predhodna nosečnostna sladkorna bolezen ali teža otroka ob porodu nad 4 kg 

• motena toleranca za glukozo ali povečane vrednosti krvnega sladkorja na tešče 

• zvišan krvni tlak 

• povečane vrednosti holesterola 

• sedeč življenjski slog.

Debelost povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezeni tipa 2. V normalnih pogojih se
hrana s pomočjo encimov razgradi in pretvori v glukozo, ki jo kri dostavi do celic, kjer se
porabi  za energijo.  Za dostavo in  porabo glukoze je  potreben  inzulin  (hormon trebušne
slinavke). Pri sladkorni bolezni je izločanje inzulina nezadostno. V jetrih se posledično tvori
več glukoze, ampak je mišice in maščobne celice  ne morejo porabiti za svoje delovanje.
Glukoza se začne izločati z urinom. Bolnik večkrat dnevno in več urinira in je hkrati zelo
žejen. Ker ne more izkoristiti glukoze iz krvi, je bolnik tudi zelo lačen, poje več, a kljub temu
hujša, saj se glukoza iz telesa izgublja z urinom. 
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ŠKODLJIVOST POVEČANIH VREDNOSTI KRVNEGA SLADKORJA

Bolniki z neurejeno sladkorno boleznijo se slabo počutijo, so zaspani in utrujeni, ne zmorejo
težjih telesnih naporov. Pojavi se lahko nejasen vid. Rane se težje celijo, bolj so nagnjeni k
okužbam. Bolniki so lahko nekaj let še brez težav, zdravljenje z inzulinom potrebujejo šele po
več letih ali celo desetletjih trajanja bolezni. Povečane vrednosti krvnega sladkorja povzročajo
okvare  malih  žil  oči  in  ledvic  ter  okvaro  živcev.  Dolgotrajna  sladkorna  bolezen  pospeši
aterosklerozo,  ki  prizadene srčno in  možgansko žilje  ter  žilje  udov in lahko vodi v  srčni
infarkt, možgansko kap ali odmrtje (gangreno) uda.  Stanje vodi v  zgodnejšo smrt, razvoj
bolezni  srca  in  ožilja,  razvoj  ran,  ki  se  težko  celijo,  slepoto,  bolezni  ledvic,  bolezni
živčevja. Da bi se izognili zapletom, je treba vrednosti krvnega sladkorja skrbno nadzorovati. 

ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI

Sladkorna bolezen je resen problem, saj imajo moški, ki zbolijo za sladkorno boleznijo pri
štiridesetih letih, kar 11,6 leta krajšo življenjsko dobo, ženske pa 14,3 leta krajšo življenjsko
dobo. Življenjska doba sladkornih bolnikov tipa 2 se skrajša predvsem zaradi bolezni srca in
ožilja. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek teh bolezni pri sladkornih bolnikih je
večje nagnjenje k aterosklerozi. Vzrok pa niso samo povečane vrednosti krvnega sladkorja,
temveč sta za to bolj odgovorna zvišanje krvnega tlaka in povečanje vrednosti krvnih maščob,
ki  sta  pri  sladkornih  bolnikih  tipa  2  tudi  precej  pogostejša.  Bolezni  srca  in  ožilja  so  pri
sladkornih bolnikih 3- do 5-krat pogostejše kot pri osebah brez sladkorne bolezni. Pojavljajo
se v zgodnejših letih in pogosteje kot pri ostali populaciji. To je še posebno izrazito pri tistih
sladkornih bolnikih, pri katerih se zaradi sladkorne bolezni razvije ledvična okvara. 

ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO

Zmanjšanje  čezmerne  telesne  teže,  dietna  prehrana  in  telesna  dejavnost  izboljšajo  stanje
sladkorne bolezni in so ves čas bolezni temelj  zdravljenja. Takoj po odkritju bolezni so ti
ukrepi včasih dovolj učinkoviti za dobro urejenost krvnega sladkorja, pri nekaterih pa je treba
že  takoj  začeti  tudi  zdravljenje  z  zdravili.  Napredujoč  potek  bolezni  zahteva  vedno  bolj
intenzivno zdravljenje, sprva z več vrstami tablet,  pozneje pa pri številnih bolnikih tudi z
inzulinskimi  injekcijami.  Glede  na  to,  da  imajo  sladkorni  bolniki  tipa  2  pogosto  več
dejavnikov tveganja za srčno-žilne zaplete, poleg povečanih vrednosti krvnega sladkorja tudi
zvišan  tlak  in  povečane  vrednosti  krvnih  maščob,  je  treba  z  ustreznim  zdravljenjem
nadzorovati vse dejavnike. Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in povečanih vrednosti krvnih
maščob traja do konca življenja. 

SLADKORNA BOLEZEN IN TELESNA AKTIVNOST

Danes  vemo,  da  redna  telesna  dejavnost  pomaga  preprečevati  nastanek  različnih  bolezni,
nekatere pa celo tudi zdraviti.  Ugodno deluje na presnovo in druge dejavnike tveganja za
nastanek bolezni srca in žilja. Pri sladkornih bolnikih pomaga uravnavati vrednosti krvnega
sladkorja,  kar  zmanjša  tveganje  za  kronične  zaplete.  Ugotovili  so,  da  ljudje,  ki  so  redno
telesno dejavni, bistveno redkeje zbolijo za sladkorno boleznijo. Zato je za sladkorne bolnike
priporočljivo vsaj 150 minut zmerne telesne vadbe, enakomerno razporejene na vsaj tri dni v
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tednu. Med dvema vadbama naj ne mineta več kot dva dneva brez dejavnosti. Seveda se mora
sladkorni bolnik pred začetkom redne vadbe pogovoriti s svojim zdravnikom o njeni vrsti, saj
mora upoštevati svoje zdravstvene omejitve in poiskati najprimernejšo vadbo. Znano je, da
redna aerobna vadba v treh do šestih mesecih izboljša tudi druge dejavnike tveganja: zmanjša
se telesna teža, predvsem se zmanjša količina maščobe v predelu trebuha, zniža se krvni tlak,
zmanjšajo  se  vrednosti  trigliceridov,  povečajo  pa  vrednosti  dobrega  holesterola  HDL,
pomembno  se  zmanjša  tudi  obseg  pasu.  Zdrav  način  življenja  lahko  prepreči  ali  odloži
nastanek sladkorne bolezni. 
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