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Nové klinické  
kalkulátory v systému 
SLP: část 2 –  
kalkulátory pro odhad  
rizika rozvoje diabe-
tes mellitus 2. typu

J. Franeková, L. Straka, A. Jabor

V systému SLP (a na webových stránkách www.naskl.
cz a webových stránkách www.ikem.cz) byly doplně-
ny některé další kalkulátory pro podporu interpretace 
laboratorních testů. Pokračujeme s kalkulátory pro 
odhad rizika vývoje diabetes mellitus 2. typu.

Diabetes mellitus - 
poddiagnostikované onemocnění
Diabetes mellitus je onemocnění, které je i v současné 
době poddiagnostikováno. Až 1/3 diabetiků neví, 
že má onemocnění a až 25 % diabetiků má v době 
diagnózy  rozvinutou diabetickou  retinopatii nebo 
mikroalbuminurii. Kriteria pro diagnostiku diabetu 
byla novelizována v doporučení Americké diabeto-
logické asociace  (ADA). Diagnostickým kriteriem 
je nadále koncentrace glukózy v plazmě žilní krve 
nalačno 7,0 mmol/l a vyšší NEBO koncentrace glu-
kózy v plazmě žilní krve 2 hodiny po zátěži v rámci 
standardního  oGTT  (75 g  glukózy)  11,1  mmol/l 
a vyšší NEBO náhodná koncentrace glukózy v plazmě 
u pacienta s klasickými příznaky hyperglykemie nebo 
hyperglykemické krize 11,1 mmol/l a vyšší. Nově je 
přidána další alternativa - podíl HbA1c 6,5 % (NGSP, 
tj. 48 mmol/mol DOF hemoglobinu, tedy 4,8 % podle 
IFCC kalibrace) (ADA, 2011). Podle studie NHANES 
je ale cut-off HbA1c 6,5 % (NGSP) méně efektivní než 
koncentrace glukózy nalačno.
Pro  screening  a diagnostiku  diabetu  je  podle  do-
poručení ADA vhodné použít stanovení koncent-
race glukózy nalačno nebo 2 hodiny po zátěži 75 g 
glukózy  v  rámci  standardního  oGTT  i  vyšetření 
HbA1c.  Je  nutné  poznamenat,  že  použití  HbA1c 
pro diagnostiku (resp. screening) diabetes mellitus 
je sice uvedeno v materiálech ADA jako rovnocenné 
k ostatním  diagnostickým  nástrojům,  ale  Česká 
diabetologická  společnost  zatím  HbA1c  jako  dia-
gnostický nástroj neschválila.

Screening na přítomnost diabetes mellitus u riziko-
vých, ale dosud asymptomatických dospělých osob, 
má probíhat podle doporučení ADA tak, aby byly 
vždy zahrnuty:
l  osoby s nadváhou (BMI 25 kg/m2 a více) v ja-

kémkoli věku, s jedním nebo více rizikovými 
faktory (bez fyzické aktivity, diabetes mellitus 
v  rodinné  anamnéze  u  rodičů  nebo  souro-
zenců, rizikové etnikum, ženy s diagnostiko-
vaným gestačním diabetem nebo ženy, které 
porodily plod nad 4000 g, hypertenze, snížený 
HDL cholesterol nebo zvýšené triacylglycero-
ly, syndrom polycystických ovarií u žen, nález 
HbA1c 5,7 % (NGSP, tj. 42 mmol/mol IFCC, 
tedy 4,2 %) a více, nebo porušená tolerance 
glukózy při oGTT či hraniční glukóza nalač-
no, a konečně ostatní klinické známky spojené 
s inzulinovou rezistencí jako je obezita nebo 
acanthosis nigricans),

l  osoby,  které  nesplnily  výše  uvedená  kriteria, 
ale dosáhly maximálně 45 let věku (lze zahájit 
i dříve, již od věku 30 let je screening diabetu 
prokazatelně cost-efektivní),

l  osoby  s negativním  výsledkem  screeningu 
diabetu, pokud uplynul  interval maximálně 3 
let  (interval  se zkracuje  s ohledem na úvodní 
výsledky a riziko konkrétního pacienta).

Odhad rizika rozvoje diabetu 2. 
typu podle dotazníku FindRisk
Odhad rizika rozvoje diabetu se provádí na základě 
dotazníku  pro  pacienty,  který  doporučuje  finská 
asociace pro diabetes, Finnish Diabetes Associa-
tion  (Lindström,  2003).  Principem  dotazníku  je 
jakási  reverzní  diagnostika  –  od  obecných  uka-
zatelů souvisejících s kardiovaskulárním rizikem 
(viz vstupní proměnné) a  anamnestických údajů 
k výpočtu rizika diabetes mellitus až k následnému 
provedení oGTT v indikovaných případech. Jedná 
se tedy o podobný princip jako v doporučení ADA 
pro  testování  asymptomatických  jedinců,  kdy  se 
používají  podobné  vstupní  proměnné  (obezita, 
fyzická inaktivita, přítomnost hypertenze, rodinná 
zátěž). Odhaduje se vznik rozvoje diabetes mellitus 
2. typu do 10 let.  Na základě analýzy 4435 jedinců 
se 182 případy diabetu byla určena senzitivita pro 
diagnózu diabetu vyžadující farmakologickou léč-
bu pro index 9 a více na úrovni 78 - 81 % (kohorty 
1987, resp. 1992) při specifičnosti 77 - 76 % (pro 
tytéž kohorty).  
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Tabulka 5. Vstupní proměnné pro bodování finského skóre rizika diabetu

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodů
Věk (roky) pod 45 45 - 54 55 - 64 nad 64
BMI (kg/m2) pod 25 25 - 30 nad 30
Obvod pasu, muži 
(cm)

pod 94 94 – 101 102 a více

Obvod pasu, ženy 
(cm)

pod 80 80 – 87 88 a více

Denní fyzická 
aktivita 

ano ne

Příjem zeleniny nebo 
ovoce

denně nikoli 
každý den

Léčba hypertenze 
anamnesticky

ne ano

Zvýšená koncentrace 
glukózy  
anamnesticky

ne ano

Diabetes  
mellitus v rodině

ne ano: některý 
z prarodičů, 
t e t a / s t r ý c 
nebo bratra-
nec/sestřeni-
ce (ale nikoli 
rodiče, bratr/
sestra  nebo 
vlastní dítě)

ano:  někte-
rý  z  rodičů, 
bratr,  sestra, 
vlastní dítě)

Definice proměnných
BMI: body mass index v kg/m2

Obvod pasu: pod žebry, ve výši pupku
Denní fyzická aktivita: aktivita v délce minimálně 30 minut buď v zaměstnání nebo ve volném čase (včetně 
normální denní aktivity)
Léčba hypertenze: pravidelný příjem antihypertenziv (kdykoli v minulosti)
Zvýšená koncentrace glukózy: v plazmě nebo krvi (kdykoli v minulosti – v graviditě, při zdravotní pro-
hlídce, během onemocnění)
Diabetes mellitus v rodině: diagnostikovaný diabetes 1. nebo 2. typu u nejbližších rodinných příslušníků 
nebo ostatních příbuzných
Tabulka 6. Hodnocení

Celkové skóre Riziko rozvoje diabetes mellitus 2. typu 
během následujících 10 let

Opatření

pod 7 nízké 1 ze 100 (kolem 1 %) nejsou nutná další opatření
7 – 11 mírně zvýšení 1 z 25 (kolem 4 %) změna životního a dietního režimu
12 – 14 střední 1 ze 6 (kolem 17 %) změna životního a dietního režimu
15 – 20 vysoké 1 ze 3 (kolem 33 %) provést oGTT (orální glukózový toleranční 

test) a aktivně intervenovat podle výsledku
nad 20 velmi vysoké 1 ze 2 (kolem 50 %) provést oGTT (orální glukózový toleranční 

test) a aktivně intervenovat podle výsledku
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Ve webovém kalkulátoru je použita aproximativní rovnice, která převádí hodnotu skóre na procentuálně 
vyjádřené riziko rozvoje diabetu během následujících 10 let. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odhad, 
hodnoty výpočtu rizika nad 50 % se vždy uvádějí „nad 50 %“.
Tabulka 7. Příklad výpočtů - FindRisk

Věk 
(roky)

Pohlaví BMI 
(kg/m2)

Obvod 
pasu 
(cm)

Denní 
fyzická 
aktivita

Denní 
přívod 
zeleni-

ny nebo 
ovoce

Léčba 
hyper-
tenze 

anamne-
sticky

Zvý-
šená 

koncen-
trace 

glukózy 
ana-

mnes-
ticky

Diabetes 
mellitus 
v rodině

Pravděpo-
dobnost 
rozvoje 
diabetu 
2. typu 
během 

následu-
jících 10 

let
48 Muž 27 105 Ano Ano Ne Ne Ano: 

matka
11 % (skó-

re 12)
48 Muž 25 90 Ne Ne Ano Ano Ano: 

teta
26 % (skó-

re 16)
48 Muž 25 90 Ano Ano Ano Ne Ano: 

matka
7 %  (skó-

re 10)

Cambridge Diabetes Risk Score
Jde o jednoduchý nástroj pro odhalování dosud nediagnostikovaného diabetes mellitus z proměnných, 
které lze snadno získat ze zdravotnické dokumentace pacienta (Park, 2002, Rahman, 2008, Griffin, 2000). 
Vypočítává se pravděpodobnost nediagnostikovaného diabetes mellitus 2. typu, po kterém je nutné pátrat 
tradičními postupy (včetně oGTT). Vstupní proměnné jsou uvedeny v tabulce 8. 
Tabulka 8. Vstupní proměnné

Pohlaví muž/žena
Terapie antihypertensivy ano/ne
Terapie steroidy ano/ne
Věk 15 – 70 let
BMI 15 – 40 kg/m2 
Diabetes u příbuzných vybírá se jedna možnost: bez výskytu/u rodiče nebo sourozence/u rodiče 

a současně u sourozence)
Kouření vybírá se jedna možnost: nekuřák/bývalý kuřák/současný kuřák)

Tabulka 9. Příklad výpočtů – Cambridge Diabetes Risk Score

Věk  
(roky)

Pohlaví BMI 
(kg/m2)

Terapie 
antihyper-

tensivy

Terapie 
steroidy

Diabetes 
mellitus 
v rodině

Kouření Pravděpodobnost rozvoje 
diabetu 2. typu během 

následujících 5 let
48 Muž 25 Ano Ne Ano: 

rodič
Nekuřák 29,6 %

48 Muž 25 Ano Ne Ano: 
rodič

Součas-
ný kuřák

55,1 %

35 Žena 25 Ne Ne Ne Nekuřák 1,3 %
65 Žena 28 Ne Ne Ne Nekuřák 24,3 %
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Diskuse
Diabetes  mellitus  zůstává  nedostatečně  diagnos-
tikovaným  onemocněním,  a proto  existují  různé 
postupy,  jak  situaci  zlepšit.  Algoritmus  FindRisk 
je  koncipován  tak,  aby  se  zlepšila  identifikace 
osob,  které  by  měly  absolvovat  oGTT.  oGTT    je 
kromě této indikace také doporučován u pacientů 
s onemocněním koronárních tepen a samozřejmě 
u těhotných žen, u kterých se pátrá po gestačním 
diabetu. Indikací k provedení oGTT je dále hraniční 
glukóza  nalačno  (IFG,  impaired  fasting  glucose, 
koncentrace glukózy v plazmě žilní krve 5,6 – 6,99 
mmol/l). Algoritmus FindRisk byl odvozen na skan-
dinávské populaci, ale jeho efektivita byla ověřena 
na jiných evropských populacích (Makrilakis, 2011, 
Tankova, 2011).
V žádném případě nelze očekávat, že výpočet rizika 
rozvoje diabetu 2. typu povede ke stejným výsled-
kům  v  jednotlivých  kalkulátorech.  Kalkulátory 
mají různé vstupní proměnné a byly odvozeny na 
různých populacích. Je také velmi pravděpodobné, 
že  vstupním  údajům,  které  jsou  společné  oběma 
kalkulátorům, je přisouzena různá váha. Kalkulace 
slouží proto jako vodítko a výsledek vždy obsahuje 
určitý stupeň nejistoty.
Předložené  kalkulátory  lze  použít  pro  výpočet 
rizika  rozvoje  diabetes  mellitus  2.  typu,  ale  také 
například pro demonstrování změny rizik v přípa-
dě, že pacient změní své životní návyky, zhubne, 
přestane kouřit a podobně. V současné době není 
dostatek  důkazů  pro  zlepšení  prognózy  diabetu 
vlivem screeningu a odhadů rizika rozvoje diabetu, 
ale intervence velkých rizikových faktorů zlepšuje 
prognózu  pacientů  ve  smyslu  rozvoje  kardiovas-
kulárních  komplikací.  Z  tohoto  aspektu  mohou 

sehrát  odhady  rizika  rozvoje  diabetu  pomocí 
skórovacích systémů nebo webových kalkulátorů 
pozitivní roli.
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