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MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) 
IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI  
(E00–E89) 
 

To poglavje vsebuje naslednje sklope: 
E00–E07 Bolezni ščitnice 
E09–E14 Sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) 
E15–E16 Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa) 
E20–E35 Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) 
E40–E46 Nedohranjenost 
E50–E64 Druga pomanjkanja v prehrani 
E65–E68 Debelost in druge vrste prenahranjenost 
E70–E89 Presnovne (metabolične) motnje  

 
Izbrisane kode v tem poglavju so:  
E12 Malnutricijska sladkorna bolezen (diabetes)  
E90 Prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) motnje pri boleznih, uvrščenih drugje 
 
Nove kode v tem poglavju so:  
E09 Preddiabetes (s podrazdelitvami 4. mesta in podkategorijami 5. mesta) 

E09 Prediabetes 

 

E09.2 Prediabetes z ledvičnim zapletom 

E09.21 Prediabetes z začetno ledvično okvaro 

E09.29 Prediabetes z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E09.3 Prediabetes z očesnim zapletom 

E09.31 Prediabetes z neproliferativno retinopatijo 

E09.32 Prediabetes z drugo obliko retinopatije 

E09.4 Prediabetes z nevrološkim zapletom 

E09.40 Prediabetes z neopredeljeno nevropatijo 

E09.42 Prediabetes s polinevropatijo 

E09.5 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom 

E09.51 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E09.52 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E09.7 Prediabetes z več zapleti 

E09.71 Prediabetes z več mikrovaskularnimi zapleti 

E09.72 Prediabetes z značilnostmi insulinske rezistence 



E09.8 Prediabetes z neopredeljenimi zapleti 

E09.9 Prediabetes brez zapletov 
  



Ohranjene so 3-mestne kode: E10, E11, E13, E14  

Ohranjena je podrazdelitev na 4. mestu, razen pri E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s 
hiperosmolarnostjo.  

Podrazdelitev na 4. mestu:  

.0 Diabetes s komo 

.1 Diabetes s ketoacidozo 

.2 Diabetes z ledvičnim zapletom 

.3 Diabetes z očesnim zapletom 

.4 Diabetes z nevrolo{kim zapletom 

.5 Diabetes s perifernim žilnim zapletom 

.6 Diabetes z drugimi opredeljenimi zapleti 

.7 Diabetes z več zapleti 

.8 Diabetes z neopredeljenimi zapleti 

.9 Diabetes brez zapletov 

Dodane so podkategorije na 5. mestu, ki se ponavljajo pri vseh 4-mestnih kodah. Razen E11.72, 
E13.72 in E14.72 

 

SLADKORNA BOLEZEN (DIABETES, DIABETES MELLITUS)  (E09–E14) 

E10 Sladkorna bolezen tipa 1 

Vključeno: diabetes (mellitus): 

• avtoimunski 

• nestabilni/labilni 

• idiopatični 

• od inzulina odvisen 

• mladostni 

• ketotični 

Izključeno: sladkorna bolezen:: 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• druga opredeljena (E13.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)  (O24.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

glikozurija: 

• BDO (R81) 

• ledvična (E74.8) 

motena regulacija glukoze (E09.-) 

  hipoinsulinemija po operaciji (E89.1) 

 

Nova 4-mestna koda s podkategorijami na 5. mestu 

E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo 

E10.01 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne 
kome 

E10.02 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in komo 

E10.1 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo 

E10.11 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome 

E10.12 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo 

E10.13 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 



E10.14 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo 

E10.15 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E10.16 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E10.2 Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom 

E10.21 Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro 

E10.22 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro 

E10.29 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E10.3 Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom 

E10.31 Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo 

E10.32 Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo 

E10.33 Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo 

E10.34 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo 

E10.35 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči 

E10.36 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kataraktno 

E10.39 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom 

E10.4 Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom 

E10.40 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo 

E10.41 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo 

E10.42 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo 

E10.43 Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo  

E10.49 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E10.5 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom 

E10.51 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E10.52 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E10.53 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo 

E10.6 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti 

E10.61 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 

E10.62 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja 

E10.63 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 

E10.64 Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo 

E10.65 Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena  

E10.69 Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom 



E10.7 Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti 

E10.71 Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi 
zapleti 

E10.73 Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi, različne etiologije 

E10.8 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti 

E10.9 Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov 

E11 Sladkorna bolezen tipa 2 

Vključeno: diabetes (neadipozni)(adipozni): 

• odrasle dobe 

• zaradi motnje v sekreciji inzulina 

• inzulinsko rezistenten 

• starostni 
• neketotični 

Izključeno: sladkorna bolezen: 

• glikozurija: 

 • BDO (R81) 

 • ledvična (E74.8) 

• maturity onset (of the young) (E13.-) 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) (E13.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (O24.-) 

• sladkorna bolezen tipa 1 (E10.-) 

prediabetes  (E09.-) 

hipoinsulinemija po posegih (E89.1) 

E11.0 Sladkorna bolezen tipa 2 s komo 

E11.01 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne 
kome 

E11.02 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo 

E11.1 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo 

E11.11 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome 

E11.12 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo 

E11.13 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E11.14 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo 

E11.15 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E11.16 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E11.2 Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom 

E11.21 Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro 

E11.22 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro 

E11.29 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E11.3 Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom 



E11.31 Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo 

E11.32 Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo 

E11.33 Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo 

E11.34 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo 

E11.35 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči 

E11.36 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kataraktno 

E11.39 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom 

E11.4 Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom 

E11.40 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo 

E11.41 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo 

E11.42 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo 

E11.43 Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo  

E11.49 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E11.5 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom 

E11.51 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E11.52 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E11.53 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo 

E11.6 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti 

E11.61 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 

E11.62 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja 

E11.63 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 

E11.64 Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo 

E11.65 Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena 

E11.69 Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom 

E11.7 Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti 

E11.71 Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi 
zapleti 

E11.72 Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence  

E11.73 Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi, različne etiologije 

E11.8 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti 

E11.9 Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov 

E13 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) 



Vključeno: sladkorna bolezen (zaradi)(pri)(z): 

• drug-induced or chemical-induced 

• endokrinopatij 

• genetske nepake: 

 • funkcije beta celic 

 • delovanja insulina 

• genetic syndrome 

• immune-mediated disease 

• okužbe 

• maturity onset of the young (MODY) 

• pancreatic exocrine disease 

Izključeno:  sladkorna bolezen: 

• novorojenčka (P70.2) 

• BDO (E14.-) 

• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)  (O24.-) 

• Tip 1 (E10.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

glikozurija: 

• BDO (R81) 

• ledvična (E74.8) 

motena reglulacija glukoze(E09.-) 

E13.0 Sladkorna bolezen drugega tipa  s komo 

E13.01 Sladkorna bolezen drugega tipa  s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-
hiperosmolarne kome 

E13.02 Sladkorna bolezen drugega tipa  s hiperosmolarnostjo in komo 

E13.1 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo 

E13.11     Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo, ki poteka brez kome 

E13.12 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in komo 

E13.13 Sladkorna bolezen drugega tipa  z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E13.14 Sladkorna bolezen drugega tipa  z laktatno acidozo in komo 

E13.15 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka vbrez kome 

E13.16 Sladkorna bolezen drugega tipa  s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E13.2 Sladkorna bolezen drugega tipa  z ledvičnim zapletom 

E13.21 Sladkorna bolezen drugega tipa  z začetno ledvično okvaro 

E13.22 Sladkorna bolezen drugega tipa  z napredovalo ledvično okvaro 

E13.29 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E13.3 Sladkorna bolezen drugega tipa  z očesnim zapletom 

E13.31 Sladkorna bolezen drugega tipa  z neproliferativno retinopatijo 

E13.32 Sladkorna bolezen drugega tipa  s preproliferativno retinopatijo 

E13.33 Sladkorna bolezen drugega tipa  s proliferativno retinopatijo 

E13.34 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugo opredeljeno retinopatijo 

E13.35 Sladkorna bolezen drugega tipa  z napredovalo boleznijo oči 



E13.36 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično katarakto 

E13.39 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim očesnim zapletom 

E13.4 Sladkorna bolezen drugega tipa  z nevrološkim zapletom 

E13.40 Sladkorna bolezen drugega tipa  z neopredeljeno nevropatijo 

E13.41 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično mononevropatijo 

E13.42 Sladkorna bolezen drugega tipa  z diabetično polinevropatijo 

E13.43 Sladkorna bolezen drugega tipa  z avtonomno nevropatijo  

E13.49 Sladkorna bolezen drugega tipa  z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E13.5 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom 

E13.51 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E13.52 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E13.53 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično kardiomiopatijo 

E13.6 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti 

E13.61 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim 
zapletom 

E13.62 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja 

E13.63 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 

E13.64 Sladkorna bolezen drugega tipa s hipoglikemijo 

E13.65 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena   

E13.69 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom 

E13.7 Sladkorna bolezen drugega tipa z več zapleti 

E13.71 Sladkorna bolezen drugega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi 
ekstravaskularnimi zapleti 
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E13.2-, E13.31–E13.35, E13.39, E13.4-, E13.53 ali E13.62 

E13.72 Sladkorna bolezen drugega tipa z značilnostmi insulinske rezistence  

E13.73 Sladkorna bolezen drugega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije 

E13.8 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljenimi zapleti 

E13.9 Sladkorna bolezen drugega tipa brez zapletov 

E14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa 

Sladkorna bolezen BDO 

Izključeno: sladkorna bolezen (pri) (med) : 

• novorojenčku (P70.2) 

• insulinsko neodvisna (E11.-) 

• nosečnostjo, porodom in po porodu O24.-) 

• Tip 1 (E10.-) 

• Tip 2 (E11.-) 

glikozurija: 

• BDO (R81) 



• ledvična (E74.8) 

prediabates (E09.-) 

hipoinsulinemija po posegih (E89.1) 

E14.0 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s komo 

E14.01 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-
hiperosmolarne kome 

E14.02 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo 

E14.1 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo 

E14.11 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas ketoacidozo, ki poteka brez kome 

E14.12 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo 

E14.13 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E14.14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo 

E14.15 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipas ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome 

E14.16 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo 

E14.2 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom 

E14.21 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro 

E14.22 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo ledvično okvaro 

E14.29 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom 

E14.3 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom 

E14.31 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo 

E14.32 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo 

E14.33 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo 

E14.34 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo 

E14.35 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči 

E14.36 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kataraktno 

E14.39 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom 
Sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom 

E14.4 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom 

E14.40 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo 

E14.41 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo 

E14.42 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipaz diabetično polinevropatijo 

E14.43 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo  

E14.49 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom 

E14.5 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom 



E14.51 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene 

E14.52 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno 

E14.53 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo 

E14.6 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti 

E14.61 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in 
vezivnotkivnim zapletom 

E14.62 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja 

E14.63 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv 

E14.64 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo 

E14.65 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena  

E14.69 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom 

E14.7 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti 

E14.71 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi 
ekstravaskularnimi zapleti 

E14.72 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence 

E14.73 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije 

E14.8 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti 

E14.9 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov 
  



 

Dodana je razlaga pri sklopu E40-E46. Dodana je razlaga pri kodah E43 in E44.  

NEDOHRANJENOST (E40–E46) 

Opomba:   

 Pri odraslih nedohranjenost vključuje izgubo teže za vsaj 5 %, pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji 

od optimalnega, kar se odraža v izgubi podkožnega maščevja in/ali zmanjšanju mišične mase. 

E43 Neopredeljena izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost 

E44 Zmerna ali blaga oblika beljakovinskoenergetske nedohranjenosti 

Pri odraslih ITM < 18.5 kg/m2 ali nenamerna izguba teže ( 10%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od 

optimalnega, kar se odraža v veliki izgubi podkožnega maščevja in/ali velikemu zmanjšanju mišične mase. 

 
Dodane so vključitvene bolezni, motnje oz. stanja pri kodi E88.8.  

PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE (E70–E89) 

E88.8 Druge opredeljene presnovne (metabolične) motnje 
Motnje mitohondrijske dihalne verige: 

• delecija mitohondrijske DNK 

• pomanjkanje NADH-koencima Q reduktaze 

• BDO  

• pomanjkanje koencim Q-citokrom c reduktaze 

• pomanjkanje sukcinatne - koencim Q reduktaze 

                       Hoffa-Kastertova bolezen 

Launois–Bensaudeova adenolipomatoza 

                       Mitohondrialna(-i): 

• citopatija BDO 

• poškodba BDO 

• bolezen BDO 

• motnja BDO 

• sindrom BDO 

Trimetilaminurija 

 

Kodiraj najprej manifestacijo motnje, če je znana.  

 

Kategorije z zvezdico v tem poglavju  so: 
E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje 

 


