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Abstract
This work compares the anthropometric parameters of the 

patients with diabetes mellitus (DM) of both the I and II type 
with the healthy population. Altogether, 120 individuals 
from whole of Slovakia with diagnosed DM (60 females and 
60 males) aged 18 to 55 years were investigated, 20 anthropo-
metric parameters, six indices a two physiological parameters 
were studied. The standardized indices (z-score) were used 
for comparison with the expected values of a healthy popu-
lation. It has been found that the female patients with DM of 
the II type show higher values of body weight, bicristal and 
bispinal width, as well as the chest and abdominal circumferen-
ces (z-score > +2.0) than the healthy population. As to the 
I type of DM, the higher values were present in bispinal width  
(z-score > +2.0) only. The males with the DM II type show 
higher values (z-score > +2.0) of body weight, bispinal width 
and arm circumference than the healthy population. In anthro-
pometric parameters, some distinct deviations from the norm 
were found in females with the II type of DM. In both the 
female and male patients with the DM I type, the observed 
differe nces did not exceed the permissible physiological norm.

Key words: metabolic disorders, anthropometry, physiological 
parameters, Slovak adult population

Úvod
Diabetes mellitus (ďalej DM) – cukrovka je chronické meta-

bolické ochorenie pankreasu, ktoré v konečnom dôsledku posti-
huje celý organizmus. Hlavným symptómom je trvalo zvýšená 
glykémia (Klener, 2006). Postihuje obe pohlavia, všetky veko-
vé kategórie a etnické skupiny. Vážnym problémom nie je však 
samotná cukrovka, ale jej komplikácie, ktoré majú negatívny 
vplyv na všetky tkanivá a orgány v ľudskom tele. Z hľadiska 
patogenézy sa na rozvoji DM podieľajú viaceré procesy v roz-
sahu od autoimunitnej deštrukcie β-buniek pankreasu s násled-
ným deficitom inzulínu až po rezistenciu na účinok inzulínu.

V roku 1985 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kla-
sifikovala štyri základné typy, z ktorých je v našej oblasti naj-
častejší DM I. a II. typu. Typické prejavy rozvinutej DM sú: 
polyúria, veľký smäd, chudnutie, únava. Prehĺbené dýchanie 
(Kussmaulovo) je známkou rozvíjajúcej sa ketoacidózy (Kle-
ner, 2006).

Všeobecne platí, že horšiu prognózu a väčší sklon ku kom-
plikáciám má DM I. typu, zvlášť ak sa prejaví v detskom alebo 
školskom veku (juvenilný diabetes). DM II. typu je v dôsledku 
sekundárnej poruchy metabolizmu tukov a bielkovín často krát 
spájaný s obezitou a vysokým krvným tlakom.

Na rozhraní medzi špecifickými a nešpecifickými kompli-
káciami je syndróm tzv. diabetickej nohy, ktorá patrí medzi 
najčastejšie chronické komplikácie diabetes mellitus. Na jej 
patogenéze sa podieľa práve diabetická neuropatia, konkrétne 
mikroangiopatia nervových ciev (vasa nervorum), a jednak me-
tabolické poruchy. Postihnuté je predovšetkým periférne nerv-
stvo, postihnutí pociťujú parestézie („brnenie“), majú poruchu 
vnímania tepla, tiež silné bolesti zvlášť v dolných končatinách 
a to obvykle v noci alebo pri chôdzi. Stupeň postihnutia sa urču-
je podľa Wagnerovej klasifikácie do 6 stupňov v rozpätí od 0–5. 
Stupeň 0 je najľahší, bez porušenia kožného krytu, ale so zvý-
šeným rizikom vývoja diabetickej nohy (tzv. kladivkové prsty, 
kostné zmeny, znížená citlivosť pri neuropatii, suchá koža). 
Stupeň 5 je najťažší – následné odumretie tkaniva celej nohy 
(gangréna) s následnou amputáciou. Včasná prevencia znižuje 
riziko amputácie až o 50 % (Diabetik, 2008). DN zodpovedá 
za vyššiu morbiditu a mortalitu pacientov s DM. Výskyt DN 
sa uvádza až u 50 % pacientov s trvaním DM 10 rokov a viac.

Výskyt diabetickej nohy ako najťažšej komplikácie dia-
betickej neuropatie na Slovensku neklesá, ale má vzostupný 
trend. V rokoch 1996–2005 vzrástol počet pacientov s peri-
férnou diabetickou polyneuropatiou z 18 na 21 % (z 39 813 
na 58 946 osob) a významne pribúda pacientov s pokročilými 
štádiami neuropatie a s amputáciou nohy nad členkom (911 pa-
cientov v roku 1996, 1327 v roku 2005).

Cieľ
Cieľom našej práce bolo charakterizovať telesnú stavbu pa-

cientov s DM I. a II. typu u oboch pohlaví a zistiť, do akej 
miery sa obidve skupiny odlišujú od normy zdravej populácie, 
na základe sledovaných antropometrických a fyziologických 
ukazovateľov zistiť prevalenciu obezity a odhaliť možný vý-
skyt hypertenzie u sledovaných pacientov.

Metodika
Antropometrické merania pacientov s DM sme uskutočni-

li v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave 
(NEDÚ) v Ľubochni a Námestove. Výskum bol robený v spo-
lupráci s diabetológmi a na základe informovaného súhlasu 
pacientov.

Sledovaný súbor tvorilo 60 mužov a 60 žien vo veku od 18 
do 55 rokov. Súbor bol rozdelený do štyroch skupín podľa typu 
diabetes a pohlavia. Priemerný vek žien s DM I. typu bol 42,16 
roka, s DM II. typu 49,99 roka. Priemerný vek mužov s DM 
I. typu bol 33,56 roka, s DM II. typu 48,51 roka. Najmladší 
pacient mal 18 rokov s DM I. typu, najstaršia pacientka bola 
v skupine DM II. typu a mala 55 rokov.

Antropometrické vyšetrenie pozostávalo z merania 20 ant-
ropometrických parametrov, vypočítali sme BMI a hodnotili 
sme dva fyziologické parametre (krvný tlak a pulzovú frek-
venciu). Pri meraní sme postupovali podľa Martina a Sallera 
(1957), pri štatistickom spracovaní sme na výpočet rozdielov 
použili normalizačné indexy – z-skóre (Riegerová, Přidalová, 
& Ulbrichová, 2006) a na porovnanie rozdielov pacientov a pa- Ulbrichová, 2006) a na porovnanie rozdielov pacientov a pa-
cientiek s DM I a DM II sme použili Aspin Welchovu aproxi-
máciu Studentovho t-testu (Aspin, 1949). Populáciu pacientov 
s DM I. a II. typu sme porovnávali s normou zdravej fyziolo-
gickej populácie podľa Bláhu et al. (1986), v rámci ktorej bola 
vyhodnotená aj slovenská populácia. Novšie údaje o slovenskej 
populácie týchto vekových skupín nie sú k dispozícii.
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Výsledky
Najvýraznejšie odchýlky od normy sme zaznamenali u žien 

s DM II. typu v telesnej hmotnosti, bikristálnej a bispinálnej 
šírke, v sagitálnom priemere hrudníka a obvode hrudníka a bru-
cha (odchýlky od normy presahujú rozpätie +2 z-skóre). U žien 
s DM I. typu sme zistili vyššiu hodnotu, ktorá presahovala 
+2 z-skóre len v bispinálnej šírke (Tabuľka 1).

Pri porovnaní pacientov s normou sme zistili odchýlky, kto-
ré presahovali rozpätie +2 z-skóre v skupine DM II. typu, a to 

v telesnej hmotnosti, bispinálnej šírke a v obvode relaxovaného 
ramena. U mužov s DM I. typu sme zistili odchýlky v rámci 
prípustnej normy (±1 z-skóre).

V tabuľke 1 a 2 uvádzame štatisticky významné rozdiely 
antropometrických parametrov pacientov a pacientiek s DM 
I a DM II. Štatisticky vyššia významnosť rozdielov u žien sa 
potvrdila v telesnej hmotnosti, biakromiálnej, bikristálnej a bis-
pinálnej šírke, transverzálnom priemere hrudníka, obvode ra-
mena, hrudníka a brucha s diagnózou DM II.

Tabuľka 1. Porovnanie antropometrických parametrov žien s DM I. typu (vek: M = 42,16 rokov) a II. typu (vek: M = 49,99 rokov) 
s normou (Bláha et al., 1986)

Poznámka: n.s. – nesignifikantné; * –  p < 0,05, ** – p < 0,01; *** –  p < 0,001

Tabuľka 2. Porovnanie antropometrických parametrov mužov s DM I. typu (vek: M = 33,56 rokov) a II. typu (vek: M = 48,51 rokov) 
s normou (Bláha et al., 1986)

Poznámka: n.s. – nesignifikantné; * –  p < 0,05, ** – p < 0,01; *** –  p < 0,001

Antropometrické parametre
DM I DM II

p(n = 30) (n = 30)
M SD z-skóre M SD z-skóre

Telesná hmotnosť (kg) 75,90 19,40 +1,12 86,10 19,20 +2,25 *
Telesná výška (cm) 163,40 7,40 +0,29 160,00 6,30 –0,12 n.s

Biakromiálna šírka (cm) 36,40 3,00 –0,07 38,20 2,80 +0,86 *
Bikristálna šírka (cm) 31,70 3,50 +0,76 34,50 3,50 +2,16 **
Bispinálna šírka (cm) 30,70 3,00 +2,12 36,00 3,60 +3,87 **

Dĺžka hornej končatiny (cm) 70,00 4,80 –0,11 71,00 3,00 +0,10 n.s
Dĺžka dolnej končatiny (cm) 88,20 5,00 +0,03 88,50 4,00 +0,24 n.s

Transverzálny priemer hrudníka (cm) 27,40 2,60 +0,29 28,90 2,40 +0,84 *
Sagitálny priemer hrudníka (cm) 22,50 4,90 +1,00 22,90 2,60 +2,14 n.s

Obvod ramena – kontrahované (cm) 31,80 5,40 +0,54 34,20 3,50 +1,84 *
Obvod ramena – relaxované (cm) 29,80 4,90 +0,46 32,60 3,60 +1,58 *

Obvod hrudníka – mezosternálny (cm) 93,60 11,60 +0,47 104,40 11,30 +2,14 ***
Obvod brucha (cm) 96,40 19,10 +1,44 108,80 15,60 +2,69 ***

Obvod bokov – gluteálny (cm) 101,70 14,20 +0,26 107,80 10,90 +1,00 n.s
Obvod stehna – gluteálny (cm) 62,30 9,70 +0,66 62,60 6,20 +1,17 n.s

Obvod stehna – stred (cm) 54,20 8,60 +0,03 55,60 6,20 +0,38 n.s
Obvod lýtka – maximálny (cm) 37,50 4,50 +0,21 39,20 4,30 +0,52 n.s

Obvod hlavy (cm) 53,90 2,50 –0,59 54,60 1,40 +0,07 n.s
Dĺžka nohy (cm) 24,80 0,90 +0,49 24,80 1,00 +0,63 n.s
Šírka nohy (cm) 9,20 0,40 –0,28 9,30 0,60 +0,28 n.s

Antropometrické parametre
DM I DM II

p(n = 30) (n = 30)
M SD z-skóre M SD z-skóre

Telesná hmotnosť (kg) 92,80 3,10 +0,76 105,70 9,07 +2,58 ***
Telesná výška (cm) 175,20 9,30 +0,37 175,00 8,20 +0,78 n.s

Biakromiálna šírka (cm) 39,20 1,40 –0,26 43,50 2,50 +1,57 ***
Bikristálna šírka (cm) 31,10 0,70 +0,69 32,80 1,50 +1,43 ***
Bispinálna šírka (cm) 29,40 0,60 +1,42 31,10 1,40 +2,34 ***

Dĺžka hornej končatiny (cm) 77,20 2,70 +0,39 77,30 2,70 +0,16 n.s
Dĺžka dolnej končatiny (cm) 95,30 5,40 +0,66 94,90 2,80 +0,67 n.s

Transverzálny priemer hrudníka (cm) 31,10 2,30 +0,16 32,90 2,10 +0,37 n.s
Sagitálny priemer hrudníka (cm) 23,30 3,20 +0,08 24,90 3,70 +1,43 *

Obvod ramena – kontrahované (cm) 35,40 2,40 +0,66 37,80 4,00 +1,45 **
Obvod ramena – relaxované (cm) 32,00 3,13 +0,78 35,20 3,90 +2,10 **

Obvod hrudníka – mezosternálny (cm) 102,50 4,20 +0,39 114,20 10,90 +1,94 ***
Obvod brucha (cm) 107,30 8,20 +0,92 106,30 12,20 +1,51 n.s

Obvod bokov – gluteálny (cm) 102,80 7,50 –0,49 103,30 7,60 +0,52 n.s
Obvod stehna – gluteálny (cm) 59,00 4,20 +0,34 59,20 5,70 +0,32 n.s

Obvod stehna – stred (cm) 51,60 4,90 –0,58 51,10 3,20 –0,78 n.s
Obvod lýtka – maximálny (cm) 38,60 5,10 –0,30 39,90 5,10 +1,32 n.s

Obvod hlavy (cm) 56,30 0,60 –0,29 56,90 1,70 –0,20 n.s
Dĺžka nohy (cm) 26,80 1,10 +0,78 26,80 1,30 +0,49 n.s
Šírka nohy (cm) 10,40 0,50 +0,25 10,60 0,80 +0,47 n.s
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Štatisticky vyššia významnosť rozdielov u mužov sa potvr-
dila v telesnej hmotnosti, biakromiálnej, bikristálnej a bispi-
nálnej šírke, sagitálnom priemere hrudníka, obvode ramena 
a hrudníka s diagnózou DM II.

Na základe hodnôt krvného tlaku v tabuľke 3 môžeme kon-
štatovať, že väčšina diabetikov II. typu (muži aj ženy) trpia 
I. stupňom hypertenzie. III. stupňom hypertenzie trpí 3,4 % 
mužov s DM I. typu a 3,3 % mužov s DM II. typu. U žien malo 

hypertenziu III. stupňa len skupina pacientok s DM II. typu 
(10 %), u pacientok s DM I. typu sme hypertenziu I., II. a III. 
stupňa nezaznamenali. Pri zisťovaní hodnôt pulzovej frekven-
cie sme nezaznamenali výrazné odchýlky od normy.

Z celkového porovnania skupín s DM I. a II. typu môžeme 
konštatovať, že jedinci s DM II. typu majú robustnejšiu postavu 
ako jedinci s DM I. typu a trpia obezitou (u žien 53,3 %, u mu-
žov 50,0 %).

Diskusia
Z výsledkov sme zistili, že sa pacienti s DM II. typu výraz-

ne odlišujú od normy zdravej populácie. Celkovo možno kon-
štatovať, že pacienti s DM II. typu oboch pohlaví v porovnaní 
s normou odchýlky presahovali rozpätie ±2 z-skóre v telesnej 
hmotnosti, v bispinálnej šírke.

Vaswanathan et al. (2007) z Južnej Indii sledovali pacientov 
s DM I. a II. typu a dospeli k podobným záverom ako my. Zisti-
li, že pacienti s DM II. typu boli obézni a mali vysoké hodnoty 
všetkých sledovaných telesných parametrov. Pacienti s DM I. 
typu sa telesnou stavbou podobali kontrolnej skupine.

V roku 2006 bola v Srbsku vykonaná štúdia na 290 jedin-
coch s DM II. typu, oboch pohlaví. Zistilo sa, že ženy s centrál-
nou obezitou mali zvýšený krvný tlak a zníženú hladinu HDL 
cholesterolu (Katona-Durekovic & Stokic, 2006).

Sanchez-Vivieros et al. (2000) sledovali pacientov s DM 
II. typu a zistili, že tí, ktorí mali centrálnu obezitu trpeli aj na 
hypertenziu.

Obezita, najmä abdominálna vznikajúca ako dôsledok nad-
merného a nevyváženého energetického príjmu v kombinácii 
s fyzickou inaktivitou, je jedným z rizikových faktorov, kto-
ré vedú k rozvoju kardiometabolického syndrómu (Fábryová, 
2007; Fábryová, 2009).

Pri porovnaní pacientov s diabetes mellitus so zdravou po-
puláciou sme zaznamenali významné odlišnosti.

Populácia mužov s DM II. typu sa výrazne odlišovala od 
zdravej populácie v niektorých sledovaných parametroch, muži 

s DM I. typu sa neodlišovali od zdravej populácie. Populácia 
žien s DM I. typu sa od zdravých žien nelíšila, naopak pacient-
ky s DM II. typu sa výrazne odlišovali od zdravej populácie.

Pri konštatovaní musíme brať do úvahy vek a pohlavie pro-
bandov, typ diabetes a v neposlednom rade aj kvalitu kompen-
zácie diabetes. Na uvedené rozdiely vplýva veľa faktorov. Fakt, 
že DM I. typu je celoživotné ochorenie, možnosti kompenzácie 
tohto typu sú oveľa lepšie než v prípade DM II. typu. I keď 
komplikácie sú prudšieho charakteru (hypoglykémia, hyper-
glykémia), veľkej časti neskorších komplikácií sa dá správnou 
kompenzáciou predísť. Taktiež je potrebné podotknúť, že DM 
I. typu postihuje mladších jedincov, teda „zžitie sa“ s ochore-
ním je oveľa menším bremenom ako keď ochorenie prepukne 
vo vyššom veku.

Pri tomto ochorení treba spomenúť, že dôležitú úlohu zohrá-
vajú správne stravovacie návyky, vyvážený energetický príjem, 
pravidelná pohybová aktivita a zdravý životný štýl každého 
jedného pacienta.

Odhaduje sa, že 60 až 65 % osôb s diabetes mellitus má 
vysoký krvný tlak. Príčinou je urýchlenie aterosklerózy a poš-
kodenie funkcie obličiek cukrovkou. V našich súboroch sme 
zaznamenali zvýšený krvný tlak u mužov a žien s DM I. typu 
a vysoký resp. I. stupeň hypertenzie v skupine s DM II. typu.

Záver
V našej práci sme vyhodnotili telesnú stavbu pacientov s DM 
I. a II. typu, porovnali sme ich so zdravou populáciou. Naše 

Tabuľka 3. Rozdelenie pacientov s DM I. a II. typu podľa hodnôt krvného tlaku

Tabuľka 4. Rozdelenie probandov do kategorií BMI (body mass index) podľa WHO

Krvný tlak (mmHg)

DM I DM II
(n = 30) (n = 30)

Ženy (%) Muži (%) Ženy (%) Muži (%)
Vek: M = 42,16 r. Vek: M = 33,56 r. Vek: M = 49,99 r. Vek: M = 48,51 r.

Kategorie TK
Optimálny <120/<80 60,0 50,0 30,0 33,4
Normálny <130/<85 6,7 10,0 13,3 13,3
Vyšší TK <130–139/85–89 33,3 13,3 6,7 –
I. stupeň <140–159/90–99 – 23,3 40,0 46,7

II. stupeň <160–179/100–109 – – – 3,3
III. stupeň >180/>110 – 3,4 10,0 3,3

Primerná hodnota TK (mmHg) 119,2/82,1 122,8/84,7 134,8/86,7 135,4/91,3

Kategorie BMI (kg/m2)

DM I DM II
(n = 30) (n = 30)

Ženy (%) Muži (%) Ženy (%) Muži (%)
Vek: M = 42,16 r. Vek: M = 33,56 r. Vek: M = 49,99 r. Vek: M = 48,51 r.

Podváha <18,5 – – – – 
Normálna telesná hmotnosť 18,5–24,9 56,7 43,3 20,0 10,0

Nadváha 25,0–29,9 10,0 30,0 26,7 40,0
Obezita >30,0 33,3 26,7 53,3 50,0

Primerná hodnota BMI (kg/m2) 27,2 26,4 31,8 31,3
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výsledky sa zhodovali s výsledkami iných autorov (Katona-
Durekovic & Stokic, 2006; Sanchez-Vivieros et al., 2000; 
Vaswanathan, Ambady, & Moopil, 2007).
Na základe zistených výsledkov môžeme skonštatovať, 
že jedinci s DM I. typu sa výrazne neodlišujú od zdravej 
populácie. Ich telesná stavba je v rámci normálneho rozdelenia 
(±1 z-skóre). V rámci porovnania oboch typov diabetes sme 
výrazné odchýlky zaznamenali u jedincov s DM II. typu. Ženy 
s DM I. typu boli od žien v druhej skupine vyššie, v ostatných 
parametroch boli podobné zdravej populácii žien.

Porovnaním hodnôt krvného tlaku sme zistili, že takmer 
50 % pacientov s DM II. typu trpí I. stupňom hypertenzie, a pri-
bližne 30 % s DM I. typu má vyššie hodnoty krvného tlaku. Pri 
zisťovaní hodnôt pulzovej frekvencie sme nezaznamenali vý-
razné odchýlky od normy. Diabetes mellitus II. typu je z veľkej 
časti dôsledkom nadmernej telesnej hmotnosti, zlej životosprá-
vy, ako aj nedostatkom pohybovej aktivity. Základným bodom 
v prevencii výskytu DM II. typu by malo byť hlavne zníženie 
telesnej hmotnosti prostredníctvom zmeny životného štýlu, ako 
aj zvýšením pohybovej aktivity. Správna pohybová aktivita 
a životospráva znižuje nielen výskyt hypertenzie, hypercholes-
terolémie a hyperlipidémie, ale znižuje aj výskyt kardiovasku-
lárnych ochorení, ktoré v konečnom dôsledku vedú k infarktu 
myokardu.
 
Súhrn
Tato práce srovnává antropometrické parametry u pacientů 
s diabetes mellitus I. a II. typu se zdravou populací. Celkem 
bylo vyšetřeno 120 pacientů (60 žen a 60 mužů) s diagnózou 
DM z celého Slovenska ve věku 18–55 let, bylo sledováno dva-
cet antropometrických parametrů, šest indexů a dva fyziologic-
ké parametry. Pro srovnání s referenčními hodnotami zdravé 
populace byly použity standardizované indexy (z-skóre). U žen 
s DM II. typu byly nalezeny vyšší hodnoty tělesné hmotnosti, 
bikristální i bispinální šířky pánve, obvodu hrudníku a břicha 
vzhledem ke zdravé populaci (z-skóre > +2,0). Pokud se týče 
DM I. typu, byly nalezeny vyšší hodnoty pouze u bispinální 
šířky (z-skóre > +2,0). U mužů s DM II. typu byly nalezeny 
vyšší hodnoty (z-skóre > +2,0) u tělesné hmotnosti, bispinální 
šířky a obvodu paže vzhledem ke zdravé populaci. U antropo-
metrických parametrů byly nalezeny výrazné odchylky od nor-
my u žen s DM II. typu. Pozorované rozdíly u fyziologických 
parametrů u pacientů a pacientek s DM I. typu nepřesahovaly 
přípustnou normu.
 
Kľúčové slová: metabolické poruchy, antropometria, fyziolo-
gické parametre, slovenská dospelá populacia
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