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Abstrakt 

Výskyt gestačného diabetes mellitus(GDM) v tehotenstve sa považuje za jeden z rizikových 

faktorov diabetes mellitus 2. typu. V súčasnosti sa fyzická inaktivita pokladá za jeden z hlavných 

modifikovateľných rizikových faktorov DM 2.typu. Cieľom štúdie bolo identifikovať a analyzovať 

fyzickú aktivituako kľúčový  aspekt v prevencii DM 2. typu u respondentiek po gestačnom diabetes 

mellitusv porovnaní s kontrolnou skupinou.Výskumnú vzorku tvorilo 71zámerne vybraných 

respondentiek (n = 71) po gestačnom diabetes mellitus. Kontrolný súbor tvorilo 77 respondentiek 

v reprodukčnom období. Pre zber empirických dát sa použil štruktúrovaný dotazník vypracovaný 

Ústavom preventívneho lekárstva Masarykovej univerzity v Brne.V prípade subjektívneho 

hodnotenia fyzickej aktivity sa zistilo, že respondentky v oboch sledovaných skupinách subjektívne 

vyjadrovali skôr nižšiu fyzickú aktivitu. V šport indexe, ktorý bol vypočítaný z pravidelne, 

minimálne 1 – krát týždenne vykonávanej pohybovej aktivity a zvyčajnej jej dĺžky trvania 

a intenzity sa zistilo, že väčšina respondentiek v oboch sledovaných súboroch mala nízke hodnoty 

Šport indexu. 

Kľúčové slová: Gestačný diabetes mellitus. Rizikové faktory. Fyzická inaktivita. 

Úvod 

V posledných desaťročiach sa čoraz výraznejšie prejavuje stúpajúca incidencia DM 2.typu. Kým sa 

v r. 2000 celosvetovo zaznamenalo 171 mil. diabetikov , v  r. 2003 to už  bolo 366 mil.  Na 

Slovensku bolo v r. 2006  evidovaných  300 tis. diabetikov, ale predpokladá sa, že 

nediagnostikovanú cukrovku má ďalších 300 tis. ľudí (Bakoss et al., 2008, s. 452). Nedávno 

publikovaná epidemiologická štúdia v Slovenskej republike zistila celkovú prevalenciu diabetes 

mellitus 2. typu vo vekovej skupine nad 18 rokov vo výške 7 %. S rastúcou incidenciou diabetes 

mellitus 2. typu  vzrastá aj potreba a význam primárnej prevencie ochorenia u žien po GDM. Je 

preto dôležité zachytiť čo najskôr rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú vznik diabetes mellitus 2. typu 

a tak zabrániť rozvoju ochorenia.Dobre známymi rizikovými faktormi sú: nadmerný príjem kalórií, 
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nevhodné zloženie stravy, nedostatočná fyzická aktivita, nadváha alebo obezita (BMI ≥25 kg/m2), 

fajčenie a iné civilizačné návyky. Ide i tzv. civilizačné alebo exogénne faktory (Rybka a kol., 2006, 

s. 41). Ďalšie faktory zahŕňajú výskyt diabetes mellitus u príbuzného prvého stupňa, zvýšené 

hodnoty krvného tlaku (≥ 140/90), výskyt zvýšených hodnôt krvného cukru v minulosti, výskyt 

gestačného diabetes melllitus v tehotenstve alebo pôrod plodu > 4000gramov, kardiovaskulárne 

ochorenia. Vplyv  predovšetkým exogénnych faktorov  na  zdravie  je  jednoznačne preukázaný.  

Na základe štúdia literárnych  zdrojov uvedených v databázach PubMed pre roky 1990 - 2012 

a iných zdrojov, ktoré sa zaoberajú problematikou fyzickej aktivity ako jednej z kľúčových opatrení 

v prevencii diabetes mellitus 2. typu, sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. V súčasnosti sa fyzická 

inaktivita pokladá za jeden z hlavných modifikovateľných rizikových faktorov DM 2.typu (Meško, 

2009, s. 310; Bakoss et al., 2008, 464).Krahulec (2005, s. 163) uvádza, že neprítomnosť pravidelnej 

pohybovej aktivity je pre inzulínovo rezistentné osoby charakteristická. Nízka fyzická aktivita je 

dokonca nezávislým prediktorom mortality. Meško (2005, s. 472) ďalej uvádza, že fyzická 

inaktivita zvyšuje riziko diabetes mellitus nezávisle na obezite. Ako potvrdzujú mnohé klinické 

štúdie (Nurses Health Study, Health professionals Follow - up Study)riziko rozvoja DM 2. typu sa 

zvyšuje paralelne s narastaním nadhmotnosti a obezity. Tie isté štúdie zároveň potvrdzujú, že 

redukcia hmotnosti o 5 kg viedla k redukcii rizikarozvoja DM 2. typu približne o 50 % (Fieldet al., 

2001, s.2012).  Množstvo zahraničných štúdií poukazuje na fakt, že jednotlivci, ktorí vykonávajú 

pravidelnú fyzickúaktivitu majú nižší výskyt DM 2. typu. Vo väčšine štúdií sauvádza, že 

urizikových jednotlivcov, ktorí realizujú pravidelnú pohybovú aktivitu v kombináciis opatreniami 

zameranými na redukciu hmotnosti sa riziko DM 2. typu znížilo o 58%.Dostatočná pravidelná a 

individuálne dávkovaná pohybová aktivita je základným nefarmakologickým účinným 

mechanizmom jednak ako zvýšiť počet receptorov na inzulín v tkanivách a orgánoch, ako aj zlepšiť 

ich senzitivitu k inzulínu (Rosolová, 2004, s. 310).  Krahulec (2007, s. 11) uvádza, že pravidelná 

fyzická aktivita zvyšuje energetický výdaj, zlepšuje fyzickú zdatnosť, zlepšuje kvalitu života, 

znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení znížením inzulínovej rezistencie, tlmí pocit hladu, 

znižuje preferenciu na tuk bohatých jedál, zvyšuje úspešnosť redukčného režimu. U obéznych 

pacientov je potrebná iniciácia pravidelnej aeróbnej fyzickej aktivity v trvaní aspoň 150 minút 

týždenne, pričom medzi najvhodnejšie aktivity patria rýchla chôdza, vytrvalostný beh, plávanie, 

cyklistika, korčuľovanie a beh na lyžiach. Na zvýšenie spolupráce pacienta môže byť potrebné 

zainteresovať do programu psychológa, keďže uvedené behaviorálne intervencie vyžadujú vysokú 

motiváciu a radikálnu zmenu životného štýlu (Tkáč, 2009, s. 2 – 3). 
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Materiál a metodika 

Cieľ 

Cieľom štúdie bolo identifikovať a analyzovať fyzickú aktivituako kľúčový  aspekt v prevencii DM 

2. typu u respondentiek po gestačnom diabetes mellitusv porovnaní s kontrolnou skupinou pomocou 

dotazníka pod názvom„Informujíci a motivujícipreventivnívyšetření“. 

Súbor 

Výskumnú vzorku tvorilo 71 zámerne vybraných respondentiek (n = 71) po gestačnom diabetes 

mellitus vo veku 18 – 45 rokov (priemer  33,42). Inkluzívne kritéria pre respondentky po gestačnom 

diabetes mellitus boli: vek 18 – 45 rokov,subjektívne deklarovaný diagnostikovaný a liečený 

gestačný diabetes mellitus v niektorej gravidite,  písomný informovaný súhlas pacientky so 

zaradením do štúdie.  Exkluzívne kritéria pre respondentky po GDM boli: vek pacientky ≥ 45 

rokov..., subjektívne deklarovanie diagnostikovaného a liečeného diabetes mellitus v súčasnosti,  

nesúhlas pacientky so zaradením do štúdie. Zoznam respondentiek bol získaný z archívu 

Gynekologicko – pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine. Išlo o pacientky, ktoré boli v 

rokoch 2004 – 2011 hospitalizované na Gynekologicko – pôrodníckej klinike s diagnózou Gestačný 

diabetes mellitus. Kontrolný súbor tvorilo 77 respondentiek v reprodukčnom období a bol vybraný 

podľa vopred stanovených pravidiel: vek ≤ 45 rokov, subjektívne deklarovanie 

nediagnostikovaného a neliečeného gestačného diabetes mellitus počas niektorej gravidity, 

subjektívne deklarovanie nediagnostikovaného a neliečeného diabetes mellitus v súčasnosti,  parita 

respondentiek ≥ 1, písomný informovaný súhlas respondentky so zaradením do štúdie. 

Respondentky boli požiadané o vyplnenie dotazníkovej batérieriešiteľkou výskumu, boli 

informované, že môžu participáciu odmietnuť. Zavyplnenie im nebola poskytnutá žiadna odmena.  

Zber dát v oboch súboroch prebiehal od októbra 2011 do decembra 2011. V oboch sledovaných 

súboroch išlo o zámerný výber respondentiek, ktoré spĺňali kritériá pre zaradenie do súboru, tým sa 

dosiahla určitá reprezentatívnosť súboru, avšak výsledky výskumu sa interpretujú len na podmienky 

tohto súboru. 

Metodika 

Pre zber empirických dát bol ako hlavná metóda osobnej výpovede použitý - dotazník. Išlo o 

štruktúrovaný dotazník vypracovaný Ústavom preventívneho lekárstva Masarykovej univerzity v 

Brne pod názvom „Informujíci a motivujícipreventivnívyšetření“autora doc. MUDr. Jindřich Fiala, 

CSc. Dotazník  obsahoval zhodnotenie pohybovej aktivity, ako aj  posúdenie výživových zvyklostí, 

konzumácie alkoholu, fajčenia, psychosociálnej záťaže, rodinnej anamnézy a vybraných telesno – 

zdravotných parametrov 

(výška, hmotnosť).  
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K zhodnoteniu fyzickej aktivity sa zisťovalosubjektívne hodnotenie fyzickej aktivity ako 

ajfrekvencia rekreačných a športových aktivít na stupnici od 0 (nikdy) do 7 (každý deň). Skóre 

frekvencie predstavovalo súčet všetkých aktivítvrátane tých, ktoré jednotlivec vykonával menej ako 

1 – krát za týždeň. Kvantitatívne stanovenie pohybových aktivít pomocouŠport-indexu vychádzalo 

z pravidelných, minimálne 1 – krát týždenne vykonávaných pohybových aktivít, zvyčajnej dĺžky 

trvania a intenzity, pri ktorej sa vykonávali. Intenzita pohybovej aktivita bola respondentkami 

odhadnutá a pomocou priloženej tabuľky premenená na jednotky metabolického ekvivalentu. Skóre  

aktivity - Sport-indexbolo vypočítané ako násobok intenzity a celkovej doby vykonávanej 

pohybové aktivity (v minútach). Výsledok bol zaradený do jednej z piatich kategórií(Brázdová, 

Fiala, 1998). 

 

Výsledky 

Získané údaje boli ďalej štatistický analyzované v programe STATISTICA 8. Získané údaje sa v I. 

fáze spracovali metódami deskriptívnej štatistiky. Pri každej položke dotazníka sa uvádzali opisné 

charakteristiky ako počet respondentov (n - rozsah vzorky), priemerná hodnota jednotlivých 

položiek dotazníka (x - aritmetický priemer), variabilita odpovedí (SD - štandardná odchýlka). 

Zaznamenávali sa tiež minimálne (minimum) a maximálne (maximum) hodnoty dosiahnutého skóre 

v jednotlivých položkách dotazníka.   

Na zistenie rozdielov medzi jednotlivými sledovanými premennými medzi skupinou respondentiek 

po GDM a kontrolnou vzorkou bol použitý neparametrický MannWhitney U test. Vzhľadom  na 

počet testovaných premenných bol pri hľadaní signifikantných rozdielov použitý Pearsonov 

korelačný koefecinet, teda za signifikantný rozdiel bol považovaný rozdiel zovšeobecniteľný na 

hladine významnosti 0,05 (P<0,05) (Tab. č.1) 

Tab.1 

Fyzická aktivita P 

Subjektívne hodnotenie pohybu 0,958676 

Frekvencia pohybu 0,058977 

Sport index 0,604353 

 

V tabuľkeč. 2 sú uvedené základné štatistické ukazovatele dosiahnuté v položkách pohybová 

aktivita. Index 1 označuje pohybovú aktivitu u respondentiek po GDM. Index 2 označuje pohybovú 

aktivitu u respondentiek v kontrolnej skupine. Z interpretačného hľadiska má vyšší obsah 

informácie distribúcia jednotlivých odpovedí z hľadiska frekvencií jednotlivých položiek pohybovej 
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aktivity u respondentiek po GDM a respondentiek v kontrolnej skupine, ktoré sa uvádzajú formou 

relatívnych početností (%) v tabuľkách č. 3, 4.  

Tab. 2 Opisné charakteristiky položiek Pohybová aktivita 

Položka n Priemer Minimum Maximum SD 

Subjektívne hodnotenie 

pohybu index 1 
71 3,72* 1,00 7,00 0,97 

Subjektívne hodnotenie 

pohybu index 2 
77 3,65* 1,00 6,00 1,05 

Frekvencia pohybu index1 71 5,47** 0,17 15,66 3,77 

Frekvencia pohybu index2 77 4,34** 0,00 11,99 3,63 

Sport index1 71 
258,45*

** 
0,00 4320,00 653,79 

Sport index2 77 

354,35* 

 

** 

0,00 4500,00 779,66 

*zisťované na frekvenčnej škále 1 – veľmi nízka, 2 – nízka, 3 – skôr nižšia, 4 – priemerná, 5 – skôr 

vyššia, 6 – vysoká, 7- veľmi vysoká; **zisťované na fekvenčnej škále 0 – 1 úplne nedostatočná, 1 – 

3 nedostatočná, 3 – 5 dostatočná, > 5úplne dostatočná; ***úroveň fyzickej aktivity podľa Šport 

indexu nízka < 350; hraničná, 350 -700 dostačujúca, 700 – 1400 vysoká,  1400- 2100 veľmi vysoká 

> 2100 

 

Tab. 3 Výsledné hodnotenie frekvencie pohybu 

frekvencia pohybu 

Respondentky 

po GDM 

(n=71) 

Počet 

respondentiek 

po GDM v % 

Kontrolná 

skupina 

(n=77) 

Počet 

respondentiek 

v kontrolnej 

skupine v % 

úplne nedostatočná 6 8,45 20 25,97 

nedostatočná 13 18,31 15 19,48 

dostatočná 16 22,54 9 11,69 

úplne dostatočná 36 50,7 33 42,86 

Celkovo 71 100 77 100 

 

Tab. 4 Výsledné hodnotenie Šport indexu 

Šport index   Respondentky Počet Kontrolná Počet 
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po GDM 

(n=71) 

respondentiek 

po GDM v % 

skupina 

(n=77) 

respondentiek 

v kontrolnej 

skupine v % 

nízky 
 

54 76,05 58 75,33 

hraničný 
 

8 11,27 5 6,49 

dostatočný 
 

6 8,45 5 6,49 

vysoký 
 

1 1,41 5 6,49 

veľmi vysoký 
 

2 2,82 4 5,2 

Celkovo 71 100 77 100 

 

Diskusia 

Zvyšujúci sa trend miery výskytu civilizačných ochorení, ktorý sa objavil v období posledných 

desaťročí, podporuje aj silný vplyv prostredia na životný štýl. V životnom štýle spoločnosti sa 

dramaticky zvýšil podiel sedavého spôsobu života. O nevyhnutnosti trendov smerujúcich 

k zvýšeniu fyzickej aktivity v každodennom živote vo všetkých vekových kategóriách v prevencii 

vzniku civilizačných ochorení sa nepochybue. Rana et al. (2007, s. 55) uvádza, že na vzniku DM 2. 

typu v oveľa väčšej miere prispieva fyzická inaktivita ako obezita. V našej štúdii sa 

nezistilsignifikantný rozdiel medzi respondentkami po GDM a kontrolnou skupinou v subjektívnom 

hodnotení fyzickej aktivity, frekvencii pohybu a šport indexe(Tab. č. 1). V prípade subjektívneho 

hodnotenia fyzickej aktivity sa zistilo, že priemerné položkové skóre  bolo 3,72 u respondentiek po 

GDM a 3,85 u respondentiek v kontrolnej skupine čo poukazuje na skutočnosť, že respondentky 

v oboch sledovaných skupinách subjektívne vyjadrovali skôr nižšiu fyzickú aktivitu (najvyššie 

skóre 7 – veľmi vysoká pohybová aktivita).Pri zisťovaní frekvencie fyzickej aktivity, ktorá 

predstavovala súčet všetkých aktivít vrátane tých, ktoré jednotlivec vykonáva menej ako 1 – krát za 

týždeň výsledky poukázali na fakt, že 8,45% respondentiek po GDM a 25,97% % respondentiek 

v kontrolnej štúdii malo úplne nedostatočnú fyzickú aktivitu (Tab. č. 3). V štúdii Yun et al.  (2007, s. 

8) úplne nedostatočnú fyzickú aktivitu malo 32 % respondentiek po GDM a 25, 7% respondentiek 

v kontrolnej skupine. V šport indexe, ktorý bol vypočítaný z pravidelne, minimálne 1 – krát 

týždenne vykonávanej pohybovej aktivity a zvyčajnej jej dĺžky trvania a intenzity sa zistilo, že až 

76,05% respondentiek po GDM a 75, 33 % respondentiek v kontrolnej skupine malo nízke hodnoty 

Šport indexu (Tab. č. 4). V štúdii Yun et al. (2007, s. 8) nízky šport index malo 57,4% 

respondentiek po GDM a 55,1% respondentiek v kontrolnej skupine. V štúdii Kiefferet al. (2006, s. 

1790) zistili, že nízke hodnoty šport indexu malo 13,2% pac. po GDM   a 13,1 % respondentiek 

v kontrolnej skupine. V štúdii Kim et al. (2007, s. 2494) ktorá sa zaoberala posúdením vykonávania 

pravidelnej fyzickej aktivity počas týždňa u žien po GDM výsledky poukázali že iba 5 % 
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respondentiek po GDM sa nevenovalo žiadnej fyzickej aktivite. Jurkovičová (2005, s. 108) uvádza, 

že v piatich veľkých amerických celonárodných prieskumoch len 14 % respondentov vykonáva 

dostatočne intenzívnu a pravidelnú fyzickú aktivitu vo voľnom čase (t.j. 20 minút minimálne 3-krát 

týždenne), 25 % uviedlo len miernu fyzickú aktivitu a 25 % neuviedlo žiadnu fyzickú aktivitu. 

Ďalej uvádza, že v slovenskej populácii žiadnu alebo temer žiadnu telesnú aktivitu nevykonáva až 

50,2 % žien.Podľa odporúčaní American Part Association  a American College of Sport Medicine 

sa jednotlivcom odporúča vykonávať 20 minút fyzickej aktivity vysokej intenzity 3 týždenne alebo 

minimálne30 minút strednej aerobnej fyzickej aktivity 5dní/týždeň na prevenciu DM 2. typu ako aj 

ďalších civilizačných ochorení (Haskell et al., 2007, s. 1081).Je vhodné zamyslieť nad tým, aké sú 

dôvody nevykonávania pravidelnej fyzickej aktivity napriek pozitívnym účinkom na zdravie. Smith 

et al. (2005, s. 2650) vo svojej štúdii zisťoval dôvody, ktoré bránia vykonávaniu pravidelnej 

fyzickej aktivity u žien po GDM, pričom medzi najčastejšie uvádzané dôvody patrili nedostatok 

pomoci pri starostlivosti o dieťa, nedostatok času. Maskálová (2009, s. 210) uvádza, že nedostatok 

času môže byť zapríčinený rodinnými alebo pracovnými povinnosťami. Medzi ďalšie dôvody 

nevykonávania pravidelnej fyzickej aktivity uvádza bezpečnosť, vhodnosť, prístupnosť 

a dostupnosť zariadení na vykonávanie fyzickej aktivity. Lipková (2003) dopĺňa ďalšie dôvody ako 

sú nízka sebadôvera, nedostatok záujmu a pôžitku z cvičenia, samotný cvičebný program ako aj 

samotná motivácia jednotlivca. 

V čínskej štúdii Da Quinga, americkej štúdii Diabetes Prevention program a vo fínskej štúdii Finish 

Diabetes Prevention sa zistilo, že zníženie hmotnosti o 5 – 10% spolu so zvýšením fyzickej aktivity 

s minimálne 30 minútovým vykonávaním 5 – 7 dní v týždni došlo u jednotlivcov s nadváhou alebo 

obezitou a poruchou glukózovej tolerancie k zníženie rizika DM 2. typu o 58% s dôrazom na 

zdravý životný štýl, ktorý je v prevencii vzniku DM 2. typu účinnejší než liečba metformínom 

(Knowleret al., 2002, s. 393 – 403).  

Záver 

Gestačný diabetes mellitus sa považuje za jeden z rizikových faktorov vzniku diabetes mellitus 2. 

typu. Niektoré štúdie poukazujú, že diabetes mellitus 2. typu je možné predchádzať účinnými 

opatreniami zameranými na zmenu životného štýlu úpravou stravovacích návykov a zvýšením 

fyzickej aktivity (Diabetes Prevention Program ResearchGroup, 2002a, s. 2165; Diabetes 

Prevention Program Research Group, 2002b, s. 393).Významnú úlohu v realizácii účinných 

opatrení majú sestry prípadne pôrodné asistentky, ktoré sa touto formou môžu aktívne podieľať na 

účinnej prevencii daného ochorenia. Ide o efektívnu edukáciu žien s GDM v anamnéze o benefitoch 

pohybovej aktivity na zdravie, správnom druhufyzickej aktivity ako aj v podpore pravidelne 

154



vykonávanejfyzickej aktivite. Predpokladom je vykonávanie pravidelnej alebo nepravidelnej 

pohybovej aktivity a záujem žien po GDM o vlastné zdravie. 
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