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Gestační diabetes 
mellitus: co přinesla 
(nejen) studie HAPO

J. Franeková, A. Jabor

ÚvOd
Gestační diabetes mellitus (GDM) je definován jako 
porucha tolerance glukózy u těhotné ženy, poprvé 
zjištěná nebo začínající během gravidity. Je spojen 
s vyšším výskytem porodních a poporodních kom-
plikací u matky a dítěte. U matky je to například 
riziko nutnosti indikovat sectio caesarea nebo zvý-
šené riziko rozvoje diabetes mellitus 2. typu a me-
tabolického syndromu po porodu, u dítěte se jedná 
především o makrosomii, perinatální a postnatální 
komplikace vyžadující pobyt na intenzivním neo-
natologickém oddělení (např. pro dystokii ramének 
nebo další poranění v průběhu porodu, přítomnost 
poporodní hypoglykemie a hyperbilirubinemie). 
U dětí je častěji obezita a zvýšený podíl tělesného 
tuku, zvýšené riziko rozvoje diabetes mellitus 2. typu 
a metabolického syndromu v dětství a další důsledky. 
Situaci zhoršuje celosvětově stoupající prevalence 
GDM, diabetes mellitus 2. typu a metabolického 
syndromu. 

PAtOfyziOlOGie GestAčníHO 
diAbetu
Patofyziologickým podkladem vzniku GDM je stav 
inzulinové rezistence: začíná ve druhém trimestru 
a progreduje ve třetím trimestru. Na konci gravidity 
je inzulinová senzitivita na úrovni 50 % výchozí 
hodnoty. Klíčovými faktory inzulinorezistence je 
zvýšená adipozita matky a působení placentárních 
hormonů, které snižují citlivost tkání na inzulin. 
Z hormonů se uplatňuje především somatomam-
motropin (HCS, human chorionic somatomam-
motropin), který stimuluje pankreatickou sekreci 
inzulinu plodu a inhibuje periferní utilizaci glukózy 
u matky. Z dalších „diabetogenních“ hormonů se 
uplatňují kortizol, progesteron a estrogeny. Syntéza 
hormonů v placentě roste v průběhu gravidity tak, 
jak se placenta zvětšuje a inzulinorezistence se tak 
postupně zvyšuje. Na sníženou inzulinovou sen-
zitivitu reagují beta-buňky pankreatu hypertrofií 
a hyperplázií a zvýšenou sekreci inzulinu; k rozvoji 
GDM dochází u žen, které při dysfunkci beta-buněk 
nejsou schopny dostatečně zvýšit sekreci inzulinu. 
Důsledkem popsaných změn je tedy postprandiální 
hyperglykémie z inzulinorezistence a zvýšená kon-
centrace glukózy nalačno při současně vystupňované 

glukoneogenezi v játrech. Protože inzulin matky (na 
rozdíl od glukózy) nepřechází placentou do krev-
ního oběhu plodu, je plod matek s GDM vystaven 
hyperglykémii a zvyšuje se fetální produkce inzulinu 
již od 11. až 12. týdne gravidity. Makrosomie je tedy 
vyvolána relativní hyperinzulinémií plodu. Mezi 
další příčiny ohrožení plodu patří kromě makro-
somie také hypoglykémie v poporodním období, 
hyperbilirubinemie, polycytémie, respirační distress 
syndrom, hypertrofická kardiomyopatie a hypokal-
cemie. V dětství a rané dospělosti se rozvíjí diabetes 
mellitus 2. typu a obezita. Totéž se ale týká matky 
– u žen s GDM se častěji vyvine diabetes mellitus 
2. typu a metabolický syndrom. Bezprostředními 
riziky pro matku s GDM je hypertenze, preeklamp-
sie, zvýšený počet indikací sectio caesarea  a výskyt 
porodních traumat. Nezanedbatelné je i vyšší riziko 
kardiovaskulárních onemocnění doložené jak jejich 
zvýšenou prevalencí u žen s diagnostikovaným 
GDM, tak posunem onemocnění do nižších věko-
vých dekád (Retnakaran, 2009).

HyPerGlykemie A rizikO
Z uvedené patofyziologie vycházely i endpointy 
studie HAPO (Hyperglycemia and Adverse Preg-
nancy Outcome). Hyperglykémie matky je asocio-
vána s antropometrickými charakteristikami plodu, 
hyperinzulinémie plodu byla doložena zvýšenou 
koncentrací C-peptidu v pupečníkové krvi (Metz-
ger, 2008, Metzger, 2009). Výsledky studie HAPO 
potvrdily těsnou korelaci mezi klinickými riziky 
a koncentrací glukózy nalačno, náhodnou koncen-
trací glukózy a také koncentrací glukózy během 
standardního oGTT (75 g glukózy), a to při odběru 
vzorků jak v první, tak i druhé hodině po zátěži. Ri-
ziko výskytu poporodních a porodních komplikací 
stoupá s koncentrací glukózy kontinuálně, už od 
hodnot, které jsou hluboko pod hodnotami cha-
rakterizujícími GDM (Riskin-Mashiah, 2009). Bylo 
jasně prokázáno, že intolerance glukózy v graviditě 
není prahovým fenoménem spojena s výskytem 
poporodních komplikací, avšak definice nových 
klinicky relevantních (pravděpodobně nižších) 
diagnostických kriterií pro GDM bude nutná.   

PrOblém cut-Off HOdnOt
Perspektiva snížit cut-off hodnoty pro diagnostiku 
gestačního diabetu je doložena nejen studií HAPO, 
ale i dalšími recentními pracemi. Chengová (Cheng, 
2009) doporučuje používat kriteria Carpentera 
a Coustana (nalačno - za 60 – za 120 – za 180 minut, 
hodnoty koncentrace glukózy 5,3 - 10,0 – 8,6 – 7,8 
mmol/l). Při použití těchto hodnot se významně zvý-
šil záchyt žen s GDM, u kterých byla zvýšená rizika 
porodů řešených sekcí, rodily se děti s makrosomií 



33

kl
in

ick
é 

as
pe

kt
y

a dystokií ramének. Prevalence GDM byla 5,1 %, na 
rozdíl od kriterií NDDG (National Diabetes Data 
Group, 5,8 – 10,6 – 9,2 – 8,1 mmol/l), kde byla pre-
valence GDM 3,3 %. K podobným výsledkům došli 
i další autoři: při použití kriterií NDDG byla preva-
lence 3,17 %, při použití cut-off hodnot Carpentera 
a Coustana prevalence 4,48 %; v obou případech byl 
GDM diagnostikován při překročení cut-off hodno-
ty minimálně ve dvou odběrech. Pokud byl cut-off 
překročen pouze jednou, označili autoři tento stav 
za porušenou toleranci glukózy a identifikovalo 
se dalších 1,97 % (NDDG), resp. 2,46 % (CC) žen 
(Karcaaltincaba, 2009). Obdobnou závislost záchy-
tu GDM na volbě cut-off hodnot jsme ukázali na 
souboru 2043 výsledků oGTT u těhotných žen na 
4 pracovištích v ČR (Franeková, 2010).

selektivní vs. celOPlOšný 
screeninG
Dalším problémem je postoj k typu screeningu 
– celoplošný versus selektivní. Při selektivním 
screeningu založeném na identifikaci rizikových 
faktorů u těhotné ženy (věk, anamnéza, hmotnost) 
značná část žen s GDM není identifikována: při 
použití věkové hranice 30 let jako rizikového faktoru, 
unikne diagnóze GDM až 22 % žen (Moses, 2009). 
Dobře designovaná studie Toronto Tri-Hospital 
Gestational Diabetes Project ukázala, že častěji se 
GDM vyskytuje u rizikových žen (riziko určeno 
dle vlastního skórovacího systému zahrnujícího 
věk, BMI a rasu), tedy starších a obéznějších, než 
u žen mladých a štíhlých, ale počet poporodních 
komplikací u žen s gestačním diabetem je v obou 
skupinách srovnatelný. Diagnóza GDM postavená 
na selektivním screeningu navíc vede vždy k „nedia-
gnostikovaným případům“ a zdá se tedy efektivnější 
zvažovat jednoduchý jednostupňový celoplošný 
screening (Moses 2009), protože by se těhotné ženě 
neměla upírat příležitost k léčbě GDM, a tím mož-
nost předejít poporodním komplikacím. Australian 
Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant  Wo-
men (ACHOIS) demonstrovala, že léčba gestačního 
diabetu vede ke snížení perinatálních komplikací 
(4 % komplikací ve skupině žen se standardní péčí, 
1 % komplikací v intervenční skupině). K tomu, aby 
se předešlo jedné perinatální komplikaci, je třeba 
léčit 34 žen s gestačním diabetem.
Své zastánce však má i screening selektivní - je lepší 
identifikovat těhotné ženy s maximálním rizikem 
poporodních komplikací, protože u nich bude nej-
větší benefit z intenzifikované péče (Berger 2009). 
Univerzální screening identifikuje více případů 
GDM u populace s nízkým rizikem a tedy i s mož-
ností menšího klinického významu, zatímco selek-

tivní screening může zvýšit detekci GDM u vysoce 
rizikové skupiny žen za předpokladu, že dojde ke 
snížení cut-off hodnot pro diagnózu GDM. Názory 
v literatuře se různí, zdá se, že větší váha je na straně 
celoplošného screeningu. Otázkou je také compli-
ance těhotných žen, a to především u opakovaného 
testování.  Perssonová upozorňuje na nízkou úroveň 
compliance i v tak rozvinuté zemi, jako je Švédsko 
(Persson, 2009). 

závěry
Vhodnější je tedy směřování k jednoduchému a jed-
nostupňovému screeningu, bez složitých algoritmů, 
podle možností s minimalizací stresu a maximální 
spoluprací těhotných žen. Screening by měl vést 
přímo k diagnóze GDM a vhodnější se proto zdá být 
standardní oGTT se 75 g glukózy, doplněný o odběr 
žilní krve 60 minut po zátěži s úpravou cut-off 
hodnot. Na základě výsledků studie HAPO, která 
ukázala kontinuální charakter vztahu koncentrace 
glukózy a rizika pro matku i plod, dojde s vysokou 
pravděpodobností ke změně cut-off hodnot a pu-
blikaci nových, evidence-based guidelines (Hadar, 
2009). Očekávání je tedy v oblasti úrovně, kam 
budou sníženy cut-off hodnoty koncentrace glukózy 
v rámci oGTT, aby byl screening GDM efektivní 
z různých úhlů pohledu.
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