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Cieľom vedeckého projektu je:

zistiť stav kognitívnych funkcií u starších pacientov s metabolickým 

syndrómom a výsledky porovnať s populáciou starších bez metabolického 

syndrómu. 

Jednoduchý a nenáročný skríning kognitívnych funkcií

u pacientov nad 60rokov s metabolickým syndrómom,

 vo verejných lekárňach,

 vybraných ambulanciách primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti, a 

 zariadeniach pre seniorov na Slovensku.



Metabolický syndróm (MetS)

 súbor kardiometabolických rizikových faktorov, ako abdominálna obezita, 
hyperglykémia, dyslipidémia, hypertenzia, 

 ich spoločný výskyt je podľa dlhodobého sledovania nenáhodný a v asociácií  
s vysokou prevalenciou aterosklerózy a jej komplikáciami, 

 hlavným patofyziologickým mechanizmom MetS je zrejme inzulínová
rezistencia a jeho vyvrcholením je diabetes mellitus 2. typu, 

 postihuje hlavne staršiu populáciu, 

 predpokladáme, že u starších pacientov s metabolickým syndrómom
dochádza k poklesu ich kognitívnych funkcií, 

 kognitívny deficit následne môže negatívne vplývať na ich komplianciu a 
adherenciu k predpísanej liečbe a významne zhoršiť dosahovanie
terapeutických cieľov.



Inzulínová rezistencia (IR) je stav, pri ktorom 

fyziologické množstvo inzulínu nevyvoláva očakávanú 

biologickú odpoveď v cieľových tkanivách. 

Hyperglykémia je kompenzačným mechanizmom IR, 

ako dôsledok zníženého vychytávania glukózy 

predovšetkým v kostrovom svalstve, a ako 

nedostatočná supresia produkcie glukózy v pečeni 

glykogenolýzou.

Pri pretrvávajúcej IR dochádza k poruche 

regulačných mechanizmov inzulínovej sekrécie 

signálnych molekúl, ktoré modifikujú činnosť B-

buniek v odpovedi na IR. Dysfunkcia B-buniek

spôsobuje ich neschopnosť ďalej zvyšovať sekréciu 

inzulínu a dochádza k inzulínovej deficiencii. 

Dôsledkom týchto zmien je porucha glukózovej 
tolerancie (IGT) a hraničná glykémia nalačno (IFG)
a vyvrcholením je diabetes 2. typu. 

Vývoj diabetu 2.typu



Prediktory prirodzenej progresie z normálnej glukózovej tolerancie 

k poruche glukózovej tolerancie až DM 2.typu, 

ktoré sú v súčasnosti jednoznačne potvrdené:

 narastajúca hmotnosť 

 zmeny obvodu pása 

 zmeny glykémie nalačno v medziach normy.

Predispozície k MetS: 

 stúpajúci vek, 

 genetická predispozícia

 nevhodný životný štýl:

– nadmerný energetický príjem,

- nedostatočná pohybová aktivita.



Klasifikácia metabolického syndrómu 

Modifikované kritéria pre európsku populáciu IDF 2005:

 základné kritérium: prítomnosť abdominálnej obezity,

obvod pása ≥ 94cm (muži), ≥ 80cm (ženy), a

 prítomnosť ďalších dvoch znakov: 

 zvýšenie triacylglycerolov ≥ 1,7 mmol/l, alebo špecifická liečba zameraná na 

zníženie hladiny TAG, 

 zníženie HDL cholesterolu < 1,0 mmol/l (muži), < 1,3 mmol/l (ženy), alebo 

špecifická liečba, 

 zvýšené hodnoty krvného tlaku  ≥ 130/85 mmHg, alebo užívanie antihypertenzív, 

 glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, alebo diagnóza DM 2. typ.



Metabolický syndróm 

a kognitívne dysfunkcie



Inzulín a centrálny nervový systém

 Mozog je inzulínsenzitívny orgán, 

 vysoký počet inzulínových receptorov v CNS, 

 inzulín prechádza hematoencefalickou bariérou, 

 základné funkcie inzulínu v mozgu: - kontrola príjmu potravy,

- ovplyvnenie kognitívnych funkcií, 

 hladina inzulínu v mozgu klesá vekom, 

 bola potvrdená existencia inzulínovej rezistencie v mozgu, a dokázané, že obezita, vek, a 

genetické predispozície ovplyvňujú inzulínovú senzitivitu v CNS, 

 štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv podávania inzulínu na kognitívne funkcie v kontinuálnej 

infúzii starším jednotlivcom, 

 na základe fyziologického účinku inzulínu v mozgovom tkanive vedie porucha signálneho 

reťazca k poruche kognitívnych funkcií a zmenám v stravovacích návykoch, ktoré významne 

prispievajú k rozvoju obezity a diabetu 2.typu.



Výsledky zahraničných štúdií...

 Observačná štúdia Vicario a kol. (2011) sledovala skupinu hypertonikov vo veku 
65-80 rokov, po dobu šiestich rokov a došla k záveru:

1. incidencia demencie bola dvojnásobná u sledovaných pacientov v porovnaní 

s bežnou populáciou, 

2. počiatočná porucha pamäti sa už nemenila počas celej doby pozorovania,

3. poruchy kognitívnych funkcií sa zhoršovali v oblasti exekutívnych funkcií, a to  

bez ohľadu na úspešnosť podávanej liečby i na dosahované hodnoty krvného 
tlaku.

 Štúdia Tournoy a kol. (2010) preukázala, že:

metabolický syndróm u pacientov, ktorí mali súčasne 

diagnostikovaný aj diabetes, mali významné poruchy 

pamäti, exekutívnych funkcií a boli spomalené aj 

ostatné kognitívne procesy. 



 Metabolický syndróm, a jeho komponenty podľa mnohých štúdií majú negatívny vplyv na 

kognitívne funkcie u starších pacientov. 

 Zahraničné údaje poukazujú na priamu súvislosť medzi MetS a kognitívnymi poruchami, 

a zmenami v štruktúre mozgu bez ohľadu na vek jednotlivcov. 

 Je preukázané, že hyperinzulinémia predstavuje rizikový faktor pre rozvoj 

Alzheimerovej choroby a diskutuje sa o jej úlohe pri rozvoji kognitívnych dysfunkcií. 

 Mnohé dáta poukazujú, že kognitívne poruchy a demencia sú často podhodnocované a 

nerozpoznané komplikácie diabetu. 

 Včasný skríning kognitívnych funkcií môže včas odhaliť rizikové skupiny pacientov, 

u ktorých by bolo prospešné zahájiť preventívne a liečebné opatrenia. 



Kognitívne poruchy sú veľmi úzko spojené 

s úrovňou adherencie starších osôb k terapii, 

dodržiavaním nefarmakologických opatrení a 

nepravidelným užívaním indikovaných liekov.

Kognitívny skríning je rýchly a nenáročný 
spôsob identifikácie pacientov, ktorí 
potrebujú alternatívny prístup v spôsobe 
dispenzácie.

Môže byť prínosom pre verejné lekárenstvo. 

Na záver...
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