


Vykračujeme…







Těhotenství

Senzitivita/rezistence pro inzulin



Nejčastější dotaz

Proč má i pro 1. fázi screeningu platit hranice glykémie 

nalačno 5,1 mmol/l ,

když všeobecné populace je 5,6 mmol/l ???

Vliv HCG 
přechodné zlepšení inzulinové senzitivity v I. trimestru 
(proto oproti všeobecné populaci „přísnější kritéria“)





Riziko GDM

• závažná obezita

• v anamnéze GDM nebo velký plod 

• přítomná glykosurie

• syndrom PCOS

• v rodině u přímých příbuzných  DM 2. typu 

• věk matky  35 let

• vícečetné těhotenství

• etnikum: jižní Asie, aborginci, hispánci

• nikonizmus

• sedavé zaměstnání

40-60% GDM bez rizikových faktorů



Rizika pro matku

• gestační hypertenze

• preeklampsie

• předčasný porod

• císařský řez

• infekce

• komplikace hojení ran



Diabetická fetopatie
- makrosomie, hyperglykémie matky = hyperinzulinismus plodu
- plicní nezralost až RDS 
- hypoglykémie
- prolongovaná hyperbilirubinémie 
- iontová dysbalance



Rizika pro dítě u porodu
- dystokie ramének
- riziko porodního traumatu

- paréza nervu
- zlomenina klíční kosti



Makrosomní plod  – dystokie ramének





Makrosomní plod - porodní poranění 



Rizika krátkodobá

ale
rizika dlouhodobá…



Matka 

dlouhodobá rizika 

DM 2. typu v pozdějším věku

až 60%



GDM

Nitroděložní životní prostředí
matky diabetičky

programování a epigenetika
dítěte





Dítě - dlouhodobá rizika 

• DM 2. typu
• obezita
• kardiovaskulární choroby
• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

• mozková dysfunkce 



Péče o těhotné   
s gestačním diabetes mellitus

… velmi důležitá věc

….a je třeba věnovat velkou pozornost



Jenže…
Jsou naše testy/screening dokonalé…???

Odhalíme celou populaci žen s GDM…???

Nemáme únik žen s GDM…???

Sledujeme vlastně správné ženy…???



2008
…závěry 

sledování všeobecná populace 



2008 HAPO 

• první 
(robustní) mezinárodní studie 

23 000 žen !!!
• zabývala

- vztahem hodnot mateřské glykémie během oGTT 
a vznikem  perinatálních a mateřských komplikací



Základní postuláty péče o těhotnou

• kdy probíhá vyšetřování GDM (čas)

• jak probíhá vyšetřování GDM   (způsob)

• jakou metodou se vyhledávání GDM provádí (analýza/transport)



GDM
perinatologický problém

Je třeba sjednotit: 
- diagnostiku GDM 
- péči o ženy s GDM

Výsledky :
vyhodnocovat, srovnávat 
na národní/mezinárodní úrovni 
= zlepšování péče o matku dítě



GDM
perinatologický problém

- velká pozornost
- zdraví populace (budoucí)



Děkuji za pozornost




