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Abstrakt                                        
 
Autori tohto príspevku sa snažia priblížiť 
význam monitoringu potenciálnych komplikácií 
u pacientov s diagnózou Diabetes mellitus 
v ambulancii zubného lekára. Diabetes mellitus 
je chronické metabolické ochorenie postihujúce  
ß – Langerhansové ostrovčeky pankreasu, ktoré 
vylučujú životne dôležitý hormón inzulín. Pri 
jeho nedostatku dochádza k celkovej poruche 
bunkového metabolizmu, najmä cukrov a tukov. 
Častými akútnymi komplikáciami diabetu    je 
hypoglykémia z nedostatku glukózy v krvi a 
hyperglykémia, z chronických komplikácií sú to 
mikrovaskulárne komplikácie diabetu, ako 
diabetická retinopatia, nefropatia a neuropatia. 
Medzi makrovaskulárne komplikácie patrí 
ischemická choroba srdca, ischémia dolných 
končatín a mozgových ciev. U diabetikov sa vo 
zvýšenej miere vyskytuje zubný povlak, ktorý je 
najčastejšou príčinou zápalu ďasien. Dôvodom je 
vyššia koncentrácia glukózy v slinách, ktorá 
podporuje vznik zubného povlaku a výskyt 
mikroorganizmov, ktoré napádajú ďasná 

a privádzajú pacienta na ošetrenie do ambulancie. 
Vzhľadom na to, že ľudí postihnutých diabetom 
z roka na rok neustále pribúda, odhaduje sa, že 
počet dospelých diabetikov     sa celosvetovo do 
roku 2025 zdvojnásobí. Ošetrenie týchto 
rizikových pacientov v ambulancii zubného 
lekára bez získania podrobnej anamnézy by 
mohlo vážne ohroziť ich životy. Monitoringom 
hladiny krvného cukru by sa mohlo predísť 
vzniku hypoglykémie, prípadne hypoglykemickej 
kómy, kedy pacient upadá do stavu bezvedomia. 
Diabetes mellitus je významným rizikovým 
faktorom koronárnej choroby srdca. Výskyt 
infarktu myokardu je u diabetikov až 6-krát 
častejší ako u nediabetikov a výskyt hypertenzie 
2-násobný ako v ostatnej populácii. Monitoring 
hypertenzie spôsobenej samotným ochorením 
alebo strachom z vyšetrenia by mohlo do značnej 
miery znížiť riziko vzniku kolapsu a infarktu 
myokardu u týchto pacientov v ambulancii 
zubného lekára.    
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