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                                                        УВОД 

 

Дијабетес је једна од првих болести која је описана у египатском рукопису из 1500. 
године п.н.е., где се помиње као „претерано избацивање урина“. Верује се да су први 
описани случајеви били случајеви дијабетеса типа 1. Индијски лекари су отприлике у 
исто време идентификовали болест и класификовали је као „мадхумеха“ или „медни 
урин“ након што су приметили да урин привлачи мраве. Термин „дијабетес“ или 
„пролазак“ први пут се појављује 230 . године п.н.е. и употребио га је Грк Аполоније из 
Мемфиса.Болест се ретко јављала током времена владавине Римског царства, Гален је 
забележио да је видео само два случаја током целе своје каријере. 

Дијабетес типа 1 и типа 2 су први пут посматрани као одвојене болести захваљујући 
индијским лекарима Сушрути и Караки у периоду 400-500 . год. н.е, где су тип 1 
повезивали са омладином, а тип 2 са вишком килограма. Термин „мелитус“ или 
„медни“ додао је Британац Џон Рол крајем 18. века, како би направио разлику између 
овог стања и инсипидног дијабетеса који се такође повезује са честим мокрењем. 
Ефикасно лечење је откривено тек на почетку 20. века кад су Канађани Фредерик 
Бантинг и Чарлс Бест открили инсулин 1921. и 1922. године. Након тога је уследио 
развој дугоделујућег НПХ инсулина 1940-их година. 

Дијабетес се данас убраја међу најчешћа обољења у свету и преваленце ове болести 
је у сталном порасту. Ово се објашњава модерним стилом живота и повећањем 
спољашњих узрочних фактора међу којима најзначајније место имају гојазност и 
одсуство физичке активности. 

Према подацима СЗО од ове болести данас болује више од 190 милиона људи широм 
света. Број оболелих је у константном порасту, па се процењује да ће он до 2025. 
порасти на 330 милиона. У Србији број оболелих је преко 500.000 са тенденцијом 
сталног раста. Највећи број оболелих (90%) болује од типа 2 дијабетеса, а процењује 
се да најмање 50% пацијената нема постављену дијагнозу односно не зна да болује од 
шећерне болести. 

 



 

Учесталост појаве дијабетеса широм света 2000. године (на 1.000 становника). Светски 
просек је био 2,8%.    

 

 

 





                                            КЛАСИФИКАЦИЈА ДИЈАБЕТЕСА 

Шећерна болест се на основу узрока и клиничког испољавања дели на тип 1 и тип 2. 
Тип 1 се углавном јавља код млађих особа (јувенилни или младалачки дијабетес) и у 
основи настанка овог типа болести је аутоимунски упални процес који доводи до 
разарања бета-ћелија панкреаса са последичним смањеним лучењем инсулина. Овај 
тип дијабетеса се јавља код мање од 10% укупног броја оболелих. Тип 2 настаје због 
резистенције периферних ткива на деловање инсулина. Обично се развија код особа 
старијих од 40 година, посебно код оних који су гојазни. Ипак, око 30% ових болесника 
није гојазно и код њих поред инзулинске резистенције проблем представља и 
смањена секреција инсулина. Ово је чешћи тип дијебетеса и јавља се код више од 90% 
оболелих. 

 

 

 

Тип 2 дијабетеса је обољење које има карактеристике савремене епидемије. 
Компликације типа 2 дијабетеса су сада значајан узрок морбидитета и морталитета у 
свакој европској земљи што има за последицу перзистирање економских и 
индивидуалних секвела дијабетеса.Такође, последице експлозивног пораста у броју 
оболелих представљају огромно оптерећење како за појединце тако и за целокупни 
здравствени систем државе. 

Компликације типа 2 дијабетеса су  значајан узрок морбидитета и морталитета. 
Такође, последице  експлозивног пораста у броју оболелих представљају огромно 
оптерећење  како за појединце тако и за целокупни здравствени систем државе. 

 Дијабетес је у Србији пети водећи узрок смртности, а стваран број умрлих је далеко 
већи, имајући у виду да оболели од дијабетеса најчешће умиру од шлога, инфаркта и 



хроничне бубрежне инсуфицијенције. Велики број недијагностикованих болесника, 
значајан број дијагностикованих а не лечених још мање са постигнутим циљевима у 
лечењу шећерне болести а најмање са позитивним исходом је карактеристика 
данашњег стања болесника са шећерном болешћу.  Узимајући у обзир наведене 
чињенице, неопходно је уложити максимални напор у циљ дефинисања 
изводљивости и користи различитих стратегија за превенцију или одлагање појаве 
типа 2 дијабетеса. 

  У том смислу, највећи напори су усмерени на стање „предијабетеса”. 

Ране фазе развоја болести 

Пре него што се јаве први знаци који указују на шећерну болест, посебно  код 
одраслих, обично прође више деценија. Развој шећерне болести треба схватити као 
динамички процес који је индивидуалан код сваког болесника понаособ. У ствари, 
појаву првих знакова везаних за појаву шећерне болести, треба схватити као завршну 
фазу у развоју болести. Шећерна болест постоји од момента зачећа,па све док се не 
јаве први знакови болести који показују да је она ту. 

Свака особа која је добила прве знакове шећерне болести,  уствари је у том часу само 
сазнала да има шећерну болест. Другим речима, болест  је све време тињала, све док 
није постала манифестна.То раздобље се зове предијабетес. 

Узнапредовале фазе развоја шећерне болести 

Фаза предијабетеса не прелази непосредно у фазу испољене шећерне болести.Овој 
фази предстоји фаза латентног дијабетеса,односно фаза притајене болести.У овој фази 
такође нема знакова испољене шећерне болести.Вредност глукозе у крви је нормална 
или благо повишена.(до6,2ммол/л).Пацијент  је без тегоба. Међутим ако се пацијент 
оптерети глукозом или пак буде изложен стресу,физичком напору,тешким 
инфекцијама,операцији и др.долази код особа склоних дијабетесу, до повишене 
вредности глукозе у крви,као последица недовољног лучења инсулина који би требао 
да искористи глукозу у ћелијама и доведе је на нормалну вредност. Код ових особа 
поремећај метаболизма глукозе је пролазан и престаје, чим престану фактори 
оптерећења, који су довели до повишења глукозе у крви. Мере које се предузимају у 
овој фази имају за циљ да врате болесника у предијабетесну фазу и да пацијент остане 
што дуже времена у тој фази. 

Следећа фаза је асимптоматска (без знакова болести), субклиничка или хемијска фаза 
шећерне болести. У овој фази пацијенти су без тегоба, а вредност глукозе у крви је 
нормална. Ако ове особе оптеретимо глукозом  чак и  без стварања посебних услова, 
добићемо вредности глукозе и инсулина у крви које одударају од вредности код 
особа које нису склоне дијабетесу под нормалним условима. Ако се узму у обзир мере 
превенције,ова фаза се у најбољем случају може вратити у претходну латентну фазу и 
тиме одложити време настанка дијабетес мелитуса. 



Следећа фаза је фаза манифестне шећерне болести са свим знацима које има 
дијабетес мелитус. Понекад се пацијенти у овој фази уз предузете хигијенско-
дијететске мере,могу вратити у претходну фазу. Они морају бити под контролом 
лекара,не смеју се опуштати јер се болест  поновно  може вратити. 

Дијабетес мелитус након 65.године живота 

Појава дијабетеса у овом  животном добу има своје карактеристике. Старењем човека 
долази до оштећења генетског апарата и слабљења регулацијских механизама. У току 
процеса старења утврђена је прогресивна атрофија Лангерхансових острвца, као и 
прогресивно смањивање секреције инсулина. Дијабетес у овом животном добу није 
мање чест,од појаве у другим животним добима. Код старијих људи често је удружен 
са другим болесним стањима која имају хроничан ток као нпр. 
хипертензија,атеросклероза,цереброваскуларне болести и сл. У овој животној доби 
посебну улогу има гојазност,која прогресивно доводи до смањене толеранције на 
глукозу у односу на младе. Код ових особа постоји могућност измене квалитета 
инсулина као и промене осетљивости ћелијских рецептора према сопственом 
инсулину . 

 

 

Предијабетес се може дефинисати као стање поремећене хомеостазе глукозе 
манифестовано или повећањем гликемије наште (импаиред фастинг глуцосе; ИФГ) 
или смањењем толеранције глукозе (импаиред глуцосе толеранце; ИГТ). 

Ова фаза траје различито дуго.Понекад код деце траје неколико година а понекад и 
неколико месеци.Код одраслих ова фаза траје неколико деценија.Данас је још увек 
тешко са сигурношћу утврдити ко се налази у предијабетеснојфази. 



Због тога,посебну пажњу треба поклонити популацијским групама које имају повећан  
ризик за обољевање од дијабетеса (особе које имају позитивну породичну 
анамнезу,гојазне особе,особе преко 65година живота,особе са високим крвним 
притиском,особе са повишеним масноћама у крви. Жене које су рађале децу са 
телесном  

Тежином већом од 4500г.).Код ових особа треба предузимати превентивне мере које 
би имале за циљ да се отклони могућност настанка шећерне болести или макар да се 
што дуже продужи предијабетесни период и тиме одложи дан испољаванја болести у 
пуној форми. 

 Предијабетес је веома распрострањен (сматра се да га има око 40% особа старосне 
доби 40-74 година), па је неопходно обратити пажњу на овај податак у свакодневној 
клиничкој пракси. Особе са предијабетесом су под високим ризиком за развој 
дијабетеса и кардиоваскуларних болести и управо оне чине идеалну циљну групу за 
програме превенције.  Постоје безбедне и потенцијално ефикасне интервенције које 
могу утицати на поједине факторе ризика и модификовати их, а дефинисани су и 
ефикасни медикаментни приступи који се користе у комбинацији са променама 
начина живота. Терапија предијабетеса је најисплативији начин за избегавање 
секвела дијабетеса и кардиоваскуларних обољења са којима је удружен. Познато је да 
ако у пацијената са предијабетесом изостане одговарајућа интервенција, већина ових 
људи развија тип 2 дијабетеса у оквиру 10 година, а веома велики проценат ових 
особа ће већ имати микро и макроваскуларне компликације дијабетеса. 

Предијабетес је метаболичко стање које се карактерише инсулинском резистенцијом 
и примарном или секундарном дисфункцијом бета ћелија, а које повећава ризик за 
развој типа 2 дијабетеса. У пракси, предијабетес треба сматрати заједничким 
термином који обухвата особе са ИФГ и/или ИГТ. 

 

ПАТОГЕНЕЗА ДИЈАБЕТЕСА  МЕЛИТУСА ТИП  2 

             



 У патогенези типа 2 дијабетеса значајну улогу имају и генетски и негенетски фактори.  
Међутим, у старосоној групи преко 45 година живота у развоју типа 2 дијабетеса 
указано је посебно на значај негенетских фактора: гојазност, седантерни начин 
живота, исхрана богата масноћама и засићеним масним киселинама. 

 Бројне студије су указале да је настанак типа 2 дијабетеса повезан са поремећајем 
односа инсулинске секреције и сензитивности на инсулин. У здравих особа, однос 
секреције инсулин и инсулинске сензитивности је стално у динамичкој равнотежи, 
тако да поремећај једне од компоненти изазива компензаторни пораст друге 
компоненте у циљу очувања метаболичке хомеостазе а тиме и нормогликемије. 

  У типу 2 дијабетеса, претпоставља се да је основни поремећај који детерминише ток 
болести постепено опадање функције бета ћелија. Међутим, овај поремћај се 
испољава тек у условима истовременог постојања поремећаја сензитивности на 
инсулин тј. инсулинске резистенције која представља преципитирајући фактор, тј. 
окидач, настанка типа 2 дијабетеса у највећем броју пацијената. Показано је да се 
стање новооткривеног типа 2 дијабетеса карактерише присутном инсулинском 
резистенцијом.Такође, у развојном току болести, утврђено је да се стање смањене 
толеранције глукозе (предијабетеса), тј. повећаног ризика за испољавање типа 2 
дијабетеса, карактерише такође присутном инсулинском резистенцијом. Ове студије 
су имплицитно указале да би отклањање инсулинске резистенције могло бити од 
превентивног значаја у типу 2 дијабетеса. 

 

ДИЈАГНОСТИФИКОВАЊЕ  ДИЈАБЕТЕСА  МЕЛИТУСА ТИП  2 У  РАНОЈ  ФАЗИ  БОЛЕСТИ  
И  СКРИНИНГ 

 

   Због потребе дијагностиковања што више дијабетичара у раној фази болести 
прихваћен је  приступ у дијагностици дијабетеса који се заснива на одређивању две 
неузастопне вредности гликемије ујутро наште (размак 2-3 дана), при чему се не 
користи ОГТТ у првој линији дијагностике, што знатно олакшава скрининг. 

 У Националном водичу клиничке праксе за Диабетес меллитус у нашој земљи 
прихваћен је, као и у већини земаља, комбинован приступ који дијагностику 
дијабетеса заснован на вредностима гликемије наште, али оставља простор за 
проверу ОГТТ-ом у случају неконзистентности претходно добијенихрезултата. 

Међународни експертски комитет, Америчке асоцијације за дијабетес (АДА), Европске 
асоцијације за студије у дијабетесу (ЕАСД) и Међународне дијабетесне федерације 
(ИДФ), који је основан 2008.г. у циљу одређивања нових средстава за дијагнозу 
дијабетеса, издао је консензус препорука и уврстио ХбА1ц као критеријум и за 
постављање дијагнозе дијабетеса. Гликозилирани хемоглобин (ХбА1ц) одражава 
просечну вредност гликемије у плазми током претходна 2–3 месеца у једном мерењу, 



које може бити спроведено било када у току дана и не захтева посебне припреме 
укључујући и стање гладовања. 

                                                

 

                                  Скрининг дијабетеса 

Препоруке: 

1. Експертски комитет је такође сугерисао да особе са вредностима ХбА1ц између 6,0 
–6,5% представљају високо ризичну популацију за испољавање дијабетеса што их 
идентификује за укључивање у одговарајуће програме превенције типа 2 дијабетеса. 

У складу са ранијом корекцијом на ниже вредности гликемије наште, АДА је 
предложила и оштрије критеријуме за детекцију особа са повећаним 
кардиоваскуларним ризиком.(Табела 1.) 

                                               Табела 1. Висок ризик за дијабетес 

Гликемија наште од 5.6 ммол/л до 6.9 ммол/л [ИФГ] 

Гликемија у току ОГТТ-а са 75 г глукозе у 120. минуту од 7.8 ммол/л до 11.0 ммол/л 
[ИГТ] 

ХбА1ц 5.7–6.4% 

2. У својим најновијим препорукама АДА предлаже скрининг за рану детекцију типа 2 

дијабетеса и код асимптоматских индивидуа прекомерне телесне тежине (ИТМ ≥ 25 
кг/м2 ) након 45 године живота, а уколико имају факторе ризика за развој дијабетеса 
дате у  Табели и раније. 

                                      

                  Табела 2. Процена ризика за развој типа 2 дијабетеса 

1. Тестирати све особе са ИТМ ≥ 25 кг/м2 и неким од следећих фактора ризика (један 
или више): 

А) Физичка неактивост 

Б) Жене код којих је током трудноће регистрован ГД или оне код којих се добија 
податак о макрозомији на 

порођају (ТТ новорођенчади > 4000г) 

Ц) Хипертензија (крвни притисак ≥ 140/90) 

Д) Дислипопротеинемија (ХДЛ-х < 0,90 ммол/л и/или Тг ≥ 2,82ммол/л) 



Е) Жене са дијагнозом ПЦОС (полицистични оваријуми) 

Ф) Особе са претходно регистованим поремећајем глукозне толеранције (ИФГ, ИГТ) и 
измереном вредношћу 

ХбА1ц ≥ 5,7% 

Г) Стања повезана са инсулинском резистенцијом (акантозис нигриканс, гојазност) 

Х) Особе са КВБ 

2. За оне који немају наведене факторе ризика препоручује се тестирање након 45-те 
године. 

3. Ако су резултати теста уредни, саветује се ретестирање након три године. Такође, 
препоручује се чешће тестирање пацијената са предијабетесом (једном годишње) и 
оних који имају више придружених фактора ризика . За тестирање се може користити 
било који од стандардних дијагностичких критеријума(гликемија наште, ХбА1ц или 
2хОГТТ са 75г глукозе). 

4. Особе са повишеним ризиком за развој дијабетеса треба идентификовати и ако је 
могуће, започети терапију других фактора ризика за КВБ. 

Поред описане детекције ИФГ/ИГТ мерењем гликемије наште или ОГТТ-ом, новије 
студије су указале на могућност утврђивања високог ризика за тип 2 дијабетеса 
применом посебног упитника. У том смислу највише је коришћен Упитник за процену 
ризика типа 2 дијабетеса. 

Скрининг се врши једном у три године код свих особа старијих од 35 година. 

Упитник процене ризика за тип 2 дијабетеса  омогућава процену ризика на основу 
следећих параметара: 

• старост, индекс телесне масе (ИТМ енгл. (БМИ)), обим струка, физичка 

активност, начин исхране, хипертензија, претходно повишена гликемија и 

породична анамнеза дијабетеса 

• стање сваког од параметара носи одговарају}и број бодова. 

Ако је збир бодова: 

1-мањи од 7, ризик је низак, 

2.-од 7-14, умерен или лако повишен, а те особе добијају савет о промени начина 
живота, 

3.- већи или једнак 15, ризик је висок или врло висок, а те особе се укључују у 
превентивну интервенцију. 



Превентивна интервенција (промена начина живота) обухвата медицинску нутритивну 
терапију у виду дијете и препоруке о физичкој активности.Ове препоруке се спроводе 
кроз индивидуални и групни здравствено-васпитни рад. 

У првој фази до 6 недеља пацијент долази на преглед, када се врши мерење телесне 
масе и висине, обима струка, крвног притиска, гликемије наште и осталих лаб.анализа 
(ОГТТ) И добија препоруке о начину исхране и физичкој активности. 

У другој фази од 6 недеља до 6 месеци пацијент долази на други преглед, упућује се 
да уради лаб.анализе са гликемијом наште и добија препоруке о начину исхране и 
физичкој активности. 

У трећој фази у оквиру од 6 месеци до 12 месеци долази на контролни преглед, чији је 
садржај исти као и претходни, уз евалуацију  резултата  спроведене дијете и физичке 
активности и евалуација потребе за увођењем  медикаментне терапије. 

                 





 

 

Прилог : Упитник процене ризика за тип 2 дијабетеса 

 

 

 

 

 

 



 

УЗРОЧНИЦИ НАСТАНКА И  ФАКТОРИ  РИЗИКА ДИЈАБЕТЕСА  МЕЛИТУСА ТИП  2 

 

У циљу превенције или успоравања развоја болести,  морамо најпре да дефинишемо 
који су могући узрочници настанка и фактори ризика, као и који су то фактори на које 
можемо да утичемо. 

 

Генетика 

Наследни фактори често играју главну улогу у појави дијабетеса.  Они то чине 
повећањем осетљивости бета-ћелија на вирусе, развојем аутоимуних антитела против 
сопствених ћелија панкреаса, дегенеративним променама на ћелијама које резултују 
променом структуре и неделотворношћу инсулина и сл. Склоност за дијабетес се 
преноси директно на потомке, а испољавање саме болести може да зависи и од 
других чинилаца у току живота (што је разлог зашто се шећерна болест не појављује 
обавезно код свих потомака оболелих). 

Гојазност 

Гојазност је један од водећих дијабетогених фактора, чему сведочи чињеница да је 
око 60% одраслих дијабетичара гојазно. Код гојазних особа се временом смањује 
осетљивост бета-ћелија на повећање концентрације глукозе у крви, а осим тога 
смањује се и број инсулинских рецептора у циљним ткивима (на сопствени и егзогени 
инсулин). Ово резултује смањеном испоруком шећера ћелијама и последичним 
повећањем његовог нивоа у крви (хипергликемија). 

Према дефиницији СЗО нормални опсег ИТМ је од18,5 до 24,9кг/м2, док су особе са 
ИТМ од 25,0 до 29,9 са пекомерном телесном тежином, а ИТМ преко 30 представља 
гојазност, која може да се градира као гојазност првог, другог и тећег степена. 

Највећи клинички значај, у смислу појаве инсулинске резистенције има тзв. централна, 
односно абдоминална гојазност. 

Обим струка од више од 94цм код мушкараца и више од 80цм код жена је један од 5 
критеријума за дијагнозу метаболичког синдрома, према Међународној федерацији 
за дијабетес (ИДФ), а преостала 4 критеријума су: јутарња гликемија већа или једнака 
5,6, ниво триглицерида једнак или већи од 1,7, ХДЛ холестерл мањи од 1,0 код 
мушкараца, односно 1,3 код жена и систолни крвни притисак већи од 130, а 
дијаастолни већи од 80 или постојање теапије ових стања. Дијагноза метаболичког 
синдрома се поставља када постоји 3 од наведених 5 критеријума, при чему је према 
ИДФ обим струка обавезан критеријум. 



Метаболички синдром је удружен са знатно повећаним ризиком за дијабетес мелитус 
тип 2, и то 5 пута, као и ризиком за кардиоваскуларне болести 2 до 3 пута. 

Код гојазних са ИТМ изнад 30 просечно скраћење живота износи 7,1 годину код жена 
и 5,8 година код мушкараца. 

Редукцијом телесне масе долази до смањења степена инсулинске резистенције, која 
представља кључни и иницијални поремећај за настанак метаболичког синдрома. 

Смањењем телесне масе долази до смањења укупног моралитета, а нарочито до 
смањења морталитета од дијабетеса, болести срца и карцинома. Губитак тежине 
утиче и на бројне појединачне факторе ризика. Забележен је значајан пад нивоа 
триглицерида и нивоа крвног притиска уз пораст нивоа ХДЛ након губитка од само 5-
10% телесне тежине. Такође, само 5% губитка телесне тежине у особа са повећаним 
ризиком за развој дијабетеса мелитуса тип 2 значајно смањује и прогресија болесника 
из групе поремећене толеранције на глукозу у групу оболелих од дијабетеса се 
редукује за 58%.  

 

 

Године старости 

    Епидемиолошки подаци у већим европским земљама показују значајно већу 
преваленцију предијабетеса (52%) у старосној групи 60-79 година у поређењу са 
старосном групом 40-59 година (31%) и старосном групом 20-39 година (15,7%).  

    Висока преваленција предијабетеса у Европи је последица релативно старије 
популације. Процењује се да је преко 30% популације Европе старије од 50 година, а 
очекује се да ће до 2025. преко 40% популације Европе припадати овој старосној 
групи. 

 

 

 



Болести 

За разлику од наследног (примарног) дијабетеса, постоје обољења и стања у току 
којих се шећерна болест јавља као компликација. Таква шећерна болест се назива 
секундарном, јер се развија под директним утицајем присутног обољења или 
деловања штетних чинилаца на организам. 

Такав је случај код хроничног алкохолизма, упале или карцинома панкреаса, 
различитих ендокриних поремећаја (акромегалија, хипертиреоза, Кушингов синдром), 
хемохроматозе, вирусних обољења и др. Секундарни дијабетес настаје због 
поремећаја у искоришћавању шећера у крви под утицајем истих оних разлога који су 
довели до развоја основног обољења. 

Трудноћа 

Период трудноће представља својеврстан стрес за организам, који лако претвара 
латентни дијабетес у изражени поремећај који може постати трајан. Ово стање 
познато је под именом гестациони дијабетес. У трудноћи се јавља смањена 
осетљивост према инсулину (због повећања количине масних киселина и 
гликокортикоида у крви) и повећана разградња овог хормона под дејством ензима 
плаценте. Здраве труднице на ово реагују повећаним лучењем инсулина, а оне са 
предијабетесом или латентним дијебетесом добијају испољени облик овог обољења. 

Лекови и хемијски агенси 

У прву групу лекова који могу да утичу на појаву дијабетеса спадају лекови који се 
примењују код реуматских болести, хроничних обољења дисајних путева, неких 
бубрежних и кожних обољења и различитих алергијских стања. Друга група лекова су 
препарати који делују на повишени крвни притисак и неки диуретици.. Такође, и 
орална контрацептивна средства имају утицај на понашање шећера у крви (јатрогени 
дијабетес). 

Постоје и други лекови, хормони и хемијски агенси који могу утицати на појаву 
шећерне болести. 

Остали фактори 

Поред већ поменутих фактора, постоје и други који поспешују настанак ове болести: 
склоност ка уношењу већих количина слаткиша, смањена физичка активност, 
прелазни период код мушкараца и жена (климактеријум), склоност ка инфекцијама, 
назебима и запаљењима, рађање крупног детета (преко 4 -{кг}-), стрес, повреде, 
хируршке интервенције... 

 

 

 



МЕРЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

 

 

   Превенција типа 2 дијабетеса треба да се спроводи коришћењем следећих приступа: 

• популациони приступ и  

• приступ особама са повишеним ризиком; 

 

1. Популациони приступ у превенцији типа 2 дијабетеса је првенствено усмерен на 

спречавање настанка и развоја гојазности у општој популацији. 



Основни циљеви популационог приступа у спречавању гојазности су: 

• спречити појаву повећане телесне тежине у особа са нормалном телесном тежином 

• спречити прогресију повећане телесне тежине у гојазност 

• подржати стабилизацију после редукције телесне тежине 

Популациони приступ у превенцији типа 2 дијабетеса обухвата поступке усмерене на 

друштво и поступке усмерене на појединца. 

У оквиру популационог приступа у превенцијитипа 2 дијабетеса поступци усмерени на 
друштво су следећи: 

• едуковати здравствене професионалце, првенствено на примарном нивоу 
здравствене заштите у превентивној примени физичке активности и одговарајуће 
исхране, 

• едуковати просветне раднике и професионалце у области исхране у превентивној 
примени физичке активности и одговарајуће исхране, 

• повећати доступност оптималног начина исхране, 

• едуковати децу и адолесценте у превентивној примени физичке активности и 
одговарајуће исхране, 

• повећати доступност спортских објеката који служе општој популацији, 

• повећати доступност хране са ниским садржајем масти и соли, 

• омогућити примену свакодневне физичке активности подизањем одговарајућих 
објеката, 

• побољшати доступност и садржај здравствених прегледа у општој популацији, 

• координисати промоцију здравља на националном, регионалном и општинском 
нивоу, 

• подстицати апотеке да допринесу превенцији типа 2 дијабетеса кроз сопствене 
програме, 

У оквиру популационог приступа у превенцији типа 2 дијабетеса поступци усмерени 
на појединца су следећи: 

• индивидуално саветовање о једноставним мерама за промену начина живота у 
области: 

- исхране, 

- физичке активности, 



- регулације телесне тежне, 

- прекида пушења, 

• промоција здравља коришћењем различитих медија, 

 

2. У превенцији типа 2 дијабетеса приступ особама са повишеним ризиком се 
састоји у: 

• промени начина живота 

• медикаментозном третману 

• Промена начна живота се састоји у примени адекватног начина исхране и физичке 
активности 

• Промена начина живота је за сада најефикаснији третман у превенцији типа 2 
дијабетеса. 

• Потреба за медикаментним приступом се процењује само као допунски третман у 
случају недовољне ефикасности промене начина живота и постојања одговарају}их 
индивидуалних карактеристика пацијента. 

Примена адекватног начина исхране у превенцији типа 2 дијабетеса се постиже 
медицинском нутритивном терапијом у виду индивидуално прилагођене дијете. 

• Индивидуално прилагођена дијета се дефинише на основу антропометријских и 
метаболичких параметара, начина исхране и навика пацијента према посебном 
протоколу. Индивидуално прилагођена дијета се примењује кроз индивидуално и 
групно саветовање у превентивним центрима/саветовалиштима за дијабетес на 
примарном нивоу здравствене заштите. 

 

Едукација за примену индивидуално прилагођене дијете треба да садржи савете о: 



• енергетској вредности намирница 

• дневним енергетским потребама 

• састављању оптималног оброка 

• намирницама које се могу узимати без ограничења 

• намирницама које имају највећу енергетску вредност 

• намирницама које имају највећи садржај простих шећера 

• кулинарској обради намирница 

• утицају сопственог избора хране на енергетски унос 

• утицају физичке активности на енергетску потрошњу 

 

Постепено мршављење треба првенствено препоручивати због бољих каснијих 
резултата. 

На терапијски успех неповољно делују неки органски и психосоцијални чиниоци. 

Од органских се наводи: старија животна доб, женски пол, нижи ИТМ хиперпластични 
тип гојазности, супкутани распоред масног ткива, ограничена покетљивост која 
компромитује истовремену примену физичке активности, генеска предиспозиција, 
гојазност од детињства. 

Међу психосоцијалним факторима се наводе: нижи социјални статус, недостатак 
ваљаног мотива, неразумевање околине, одсуство субјективних тегоба, его сметње и 
психијатријски поремећаји личности. 

 

У превенцији типа 2 дијабетеса користи се индивидуално прилагођени програм 
физичке активности. 

• Индивидуално прилагођени програм физичке активности се дефинише на основу 
антропометријских и метаболичких параметара,утврђеног дневног распореда физичке 
активности и навика према посебном протоколу.  Индивидуално прилагођени 
програм физичке активности се примењује кроз индивидуално и групно саветовање у 



превентивним центрима/саветовалиштима за дијабетес на примарном нивоу 
здравствене заштите. 

 

Едукација за примену индивидуално прилагођеног програма физичке активности 
треба да садржи савете о корисности промене навика у дневном распореду физичке 
активности: 

• користити степенице уместо лифта, 

• ићи пешице или бициклом до посла, 

• ако се користи аутобус, изаћи једну станицу раније и преостали део пута ићи 
пешице, 

• ако се користе кола, паркирати их даље од дестинације и преостали део пута ићи 
пешице, 

• ићи пешице до продавнице и других објеката у околини, 

• пратити децу у њиховим физичким активностима, 

• чистити снег, сређивати башту. 

 

Препоручено је упражњавање барем 30 минута умерене физичке активности дневно.  

 

 

МЕДИКАМЕНТОЗНИ  ТРЕТМАН У ПРЕВЕНЦИЈИ ТИПА 2 ДИЈАБЕТЕСА 

Користи као додатни третман само у посебним случајевима неуспеха терапије 
променом начина живота. 

• У медикаментној превенцији типа 2 дијабетеса су  коришћени метформин, акарбоза 
и орлистат, док други лекови за сада нису показали клинички значајан ефекат. 

• Рана примена метформина у млађем животном добу у гојазних особа показује 
нешто већу   ефикасност у односу на остале медикаменте. 



                                                             Закључак: 

Одговорност према сопственом здрављу је императив сваког појединца и прва карика 
у ланцу здравог и квалитетног живота. Превенција здравља довешће до продужења 
живота у свету у коме је присутна епидемија незаразних болести. Живот са 
предијабетесом захтева активно и ефикасно управљање болешћу од стране 
пацијената. Ефективно управљање дијабетесом ( Диабетес селф – менагмент) је 
процес који укључује знање о болести, дефинисање индивидуалних циљева, 
информације о третману болести, користима и ризицима од различитих терапијских 
опција. Само добро едуковани пацијент који познаје суштину болести и принципе 
терапије може активно учествовати у процесу превенције +, лечења и преузети 
одговорност за сопствено здравље. 

Добро едуковани пацијенти имају велике шансе да доживе и проживе нормалан 
животни век, да превенирају, да избегну или што више одложе развој ове озбиљне 
болести. 

Одатле је едукација о правилној исхрани као основном узроку сваке болести, 
самоконтроли гликемије, упознавање болесника са карактеристикама болести и 
озбиљношћу болести када су исходи болести у питању од велике важности као добра 
основа за добар успех и још бољу превенцију. 
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