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Diabetes mellitus v těhotenství

Pregestační diabetes mellitus

• DM 1. typu

• DM 2. typu

• MODY

• prediabetes

Gestační diabetes mellitus





Gestační diabetes mellitus
I. fáze screeningu

≥ 7,0 mmol/l ≥ 5,1 mmol/l

druhý odběr
v jiný den

druhý odběr
v jiný den

≥ 7,0 mmol/l ≥ 5,1 mmol/l < 5,1 mmol/l 

75g oGTT

≥ 10,0 mmol/l v 60. min
a/nebo

≥ 8,5 mmol/l v 120. min 

< 10,0 mmol/l v 60. min
a

< 8,5 mmol/l v 120. min 

< 5,1 mmol/l 

zjevný DM GDM v normě

odeslat na diabetologii
II. fáze screeningu

ve 24. -28. týdnu těhotenství

všechny těhotné ženy bez diabetu
do 14. týdne těhotenství

glykémie nalačno z žilní plazmy



Gestační diabetes mellitus
II. fáze screeningu

≥ 7,0 mmol/l ≥ 5,1 mmol/l < 5,1 mmol/l 

druhý odběr
v jiný den

druhý odběr
v jiný den

≥ 7,0 mmol/l ≥ 5,1 mmol/l < 5,1 mmol/l 

75g oGTT

≥ 10,0 mmol/l v 60. min
a/nebo

≥ 8,5 mmol/l v 120. min 

< 10,0 mmol/l v 60. min
a

< 8,5 mmol/l v 120. min 

zjevný DM GDM v normě

odeslat na diabetologii

všechny těhotné ženy bez diabetu
ve 24. -28. týdnu těhotenství

glykémie nalačno z žilní plazmy



Nová diagnostická kritéria GDM

glykémie nalačno opakovaně ≥ 5,1
nebo
glykémie v 60. min OGTT ≥ 10,0
nebo 
glykémie ve 120. min OGTT ≥ 8,5

Studie HAPO 2008
23 316 žen, 75g OGTT ve 24.-32. TT, glykémie nalačno ≤ 5,8 a ve 120. min ≤ 11,1
sledován výskyt komplikací matky a dítěte 

2x vyšší riziko:
makrosomie, neonatální hyperinzulinémie, 
preeklampsie
1,75x vyšší riziko:
sc, porod před 37. TT, neonatální 
hypoglykémie, hyperbilirubinémie, nutnost 
intenzifní péče, dystokie ramének a dalších 
porodních poranění



OGTT u těhotných v odběrovém centrum VFN 2016-2017

1 809 žen

86 % celé OGTT

8 % 2x vyšší glykémie nalačno

6 % 1x vyšší glykémie nalačno + OGTT

Negativní výsledek 86,5 % průměrný věk 32,4 let

Pozitivní výsledek 13,5 % průměrný věk 33,7 let

….z toho u 59 % opakovaně vyšší glykémie nalačno



GESTAČNÍ DIABETES



INZULINOVÁ REZISTENCE 
+ 

PORUCHA SEKRECE INZULINU

NADVÁHA, OBEZITA

GESTAČNÍ DIABETES HYPERGLYKÉMIE

INZULINOVÁ REZISTENCE 



Děkuji za pozornost


