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 Úvod 

Diabete mellitus 1. typu patří mezi autoimunitní 

onemocnění, které postihuje především děti a mladé lidi. Při 

tomto onemocnění dochází k destrukci B-buněk 

Langerhansových ostrůvků pankreatu, které jsou zodpovědné 

za sekreci inzulínu. Jeho nedostatek pak vede k poruchám 

metabolismu sacharidů a jiných živin. K destrukci B-buněk 

dochází postupně a první klinické příznaky se objeví až při 

zničení určitého procenta B-buněk pankreatu. Po propuknutí 

obtíží se nemocný stává doživotně závislý na exogenním 

podávání inzulínu. 

Incidence diabetes mellitus 1. typu celosvětově stoupá a 

jsou patrné značné geografické rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi. To nám napovídá, že v patogenezi onemocnění mají 

nepochybně velký vliv enviromentální faktory. Významnou roli 

hrají i faktory genetické a imunologické mechanizmy. 

V mé práci se snažím nastínit možnosti prevence a s ní 

související predikce diabetes mellitus 1. typu. Popisuji 

především genetické a imunologické markery, které lze použít 

k předpovědi genetického rizika a ke sledování průběhu 

období před manifestací onemocnění. Zmiňuji se i o 

možnostech primární prevence, která je však v současné době 

zatím pouze na experimentálním poli. V rámci sekundární 

prevence popisuji některé léčebné postupy, které jsou již 

běžně používané ve světě i v České republice. Dále nastiňuji 

jak v současné době vypadá terapie diagnostikovaného 

diabetu 1, která je nesmírně důležitá ke zlepšení kvality života 

diabetika a k předcházení pozdních komplikací. 

 

 

 



 6

1.  Základní poznatky o diabetu 

 

1.1. Definice 

Diabetes mellitus tvoří skupinu onemocnění různé 

etiologie, jejichž společným jmenovatelem je hyperglykémie a 

v důsledku toho glykosurie. Onemocnění je podmíněno 

absolutním nedostatkem inzulínu, nebo jeho relativním 

nedostatkem při jeho snížené účinnosti. 

 

1.2. Historie 

První zmínky o onemocnění charakterizovaném polyurií 

pocházejí již z roku 1550 před Kristem od starověkých 

Egypťanů. Pojem diabetes pak pochází od řeckého lékaře 

Aretaia z Kappadokie, který žil ve 2. století před naším 

letopočtem. Sladká chuť diabetické moči byla popsána 

indickými lékaři v 5.-6. století našeho letopočtu.  

V polovině 18. století Matthew Dobson zjistil, že sérum a 

moč diabetika obsahují cukr a domníval se, že příčina 

onemocnění je v ledvinách. V roce 1889 Oskar Minkowski a 

Josef von Mehring po totální pankreotomii u psa pozorovali 

vznik diabetu. Paul Langerhans v roce 1869 poprvé popsal 

shluky buněk v pankreatu, které byly později pojmenovány po 

svém objeviteli. V roce 1900 Sobolev dokázal, že látka 

snižující plazmatickou glukózu má charakter vnitřní sekrece, 

jelikož po podvázání vývodu pankreatu nedošlo k diabetu.  

Teprve v roce 1921 Frederick Banting a Charles Best 

spolu s J.J.R.McLeodem objevili inzulín. S objevem tohoto 

hormonu se změnila prognóza řady lidí, kteří se kvůli nemoci 

sužovali přísnými dietami a naděje pro zlepšení jejich stavu 

do této doby neexistovala. Nejprve byl inzulín získáván 
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z hovězího pankreatu a po půl století lékaři začali aplikovat 

lidský inzulín. (1,2,3) 

Posledních dvacet let dvacátého století se stále 

zdokonalovaly pomůcky pro aplikaci inzulínu, a to jednak tzv. 

inzulínových per a jednak pump pro kontinuální subkutánní 

inzulínovou infuzi. Pokroky ve vědě umožnily zjistit, že se na 

onemocnění podílí genetické faktory a dokonce určit některé 

z nich. Ukázalo se, že faktory enviromentální mají na vznik 

onemocnění také vliv, avšak nalezení přesné příčiny stále 

zůstává pro medicínu velkou výzvou. 

 

1.3. Klasifikace diabetu 

V minulosti pod název diabetes mellitus spadala všechna 

onemocnění, při kterých byla moč pacientů identifikována 

jako sladká. Později se zjistilo, že důvodů, proč tomu tak je, 

může být více a proto se dále upřesňovaly názvy jednotlivých 

druhů diabetu.(3) 

Onemocnění bylo dlouho rozdělováno na diabetes dětí a 

diabetes dospělých. To často souviselo se zařazením starších 

pacientů do „dospělé kategorie“ a zahájením nesprávné 

terapie, jelikož se ukázalo, že „dětský“ diabetes se může 

manifestovat v kterémkoliv věku.  

V roce 1985 upustila Světová zdravotnická organizace 

od rozdělení diabetu podle věku a roztřídila jej do pěti 

skupin:(4)  

 

I.   Inzulín-dependentní diabetes mellitus (IDDM) 

II.   Non-inzulín-dependentní diabetes mellitus (NIDDM) 

        III.  Gestační diabetes mellitus 

        IV.   Diabetes mellitus vzniklý ve vztahu s malnutricí   

        V.    Ostatní typy diabetu 
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Toto rozdělení však kombinovalo klasifikaci podle léčby 

(IDDM a NIDDM) a podle patogeneze (GDM,MRDM). Proto se 

setkalo s kritikou a díky řadě poznatků v etiopatogenezi 

diabetu vznikl v roce 1997 návrh nové klasifikace a 

diagnostiky cukrovky, který podala Americká diabetologická 

asociace:(4) 

 

Diabetes mellitus 

        I. Diabetes mellitus typ 1, kdy dochází k destrukci B- 

buněk, obvykle vede k absolutnímu nedostatku inzulínu a 

pacienti jsou odkázáni na doživotním podávání exogenního 

inzulínu. Činí 5 až 10 % z celkového výskytu diabetu. 

      Imunitně podmíněný, kdy jsou u pacienta       

         prokázány autoprotilátky proti B-buňkám  

         Langerhansových ostrůvků. 

 Idiopatický, autoprotilátky prokázány nejsou a   

                 jeho příčina je neznámá. Nejčastěji se s ním          

                 můžeme setkat u asijských a afrických pacientů. 

            II. Diabetes mellitus typ 2, který činí 90 až 95 % všech  

        případů diabetu. 

 Převážně inzulinorezistentní 

 Převážně inzulinodeficintní 

           III. Ostatní specifické typy diabetu 

 Genetický defekt B-buněk 

 Genetický defekt inzulínu 

 Onemocnění exokrinního pankreatu 

 Endokrinopatie 

 Chemicky indukovaný diabetes 

 Infekce 

IV. Gestační typ diabetu 
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Hraniční poruchy glukózové tolerance 

I. Zvýšená glykémie nalačno (IFG – Impaired fasting 

glukose), kdy má pacient ve venózní plazmě koncentraci 

glukózy vyšší než 5,6 mmol/l 

II. Porušená glukózová tolerance (IGT – Impaired 

glukose tolerance), je definována pomocí orálního 

glukózového testu (oGTT), kdy má pacient po druhé hodině ve 

venózní plazmě koncentraci glukózy vyšší než 7,8 mmol/l 

 

 

2.  Anatomické a fyziologické poznatky 

Diabetes mellitus 1 je charakterizován absolutním 

nedostatkem inzulínu. Příčinou je imunitně podmíněná 

destrukce inzulín produkujících B-buněk Langerhansových 

ostrůvků pankreatu. 

 

2.1. Langerhansovy ostrůvky 

Pankreas zdravého člověka obsahuje asi 1 milión 

ostrůvků, každý z nich pak asi 3000 endokrinních buněk. 

Nejdůležitější buněčné typy ostrůvku tvoří buňky B 

(produkující inzulín), buňky A (produkující glukagon), buňky D 

(somatostatin) a buňky PP (pankreatický polypeptid). 

Ostrůvky jsou velmi rozsáhle inervovány adrenergními, 

cholinergními a peptidergními vlákny, dále jsou bohatě 

obklopeny cévní pletení. Z toho vyplývá, že sekrece inzulínu 

je kromě metabolických faktorů také výrazně ovlivňována 

nervovými, humorálními a parakrinními mechanismy.(1,2) 
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2.2. Inzulín 

 

2.2.1. Syntéza inzulínu 

Syntéza inzulínu trvá přibližně 30 – 120 minut a probíhá 

přes dva stupně. Nejprve je syntetizován preproinzulín, jehož 

gen je lokalizován na krátkém raménku 11. chromozomu. Ten 

je následně proteázami štěpen v endoplazmatickém retikulu 

na proinzulín a poté transportován do Golgiho aparátu, kde 

probíhá konverze na inzulín odštěpením C-peptidu. Vzniklý 

inzulín je skladován v sekrečních granulích.  

 

2.2.2. Sekrece inzulínu 

K uvolnění obsahu inzulínu dochází splynutím 

membrány granulí s buněčnou membránou – exocytózou. 

Podněty pro sekreci inzulíny jsou dvojího typu – iniciátory 

(glukóza a některé aminokyseliny) a potenciátory (např. 

glukogon). Denní sekrece inzulínu činí 20 až 40j./den, 

polovina z této sekrece je z B-buněk uvolňována kontinuálně 

– tzv. bazální sekrece. Po sekrečním stimulu, především 

nutričním, je uvolňováno dalších10 až 20 j. inzulínu. Tuto 

sekreci nazýváme jako stimulovanou sekreci inzulínu. 

 

2.2.3. Struktura inzulínu 

Molekula inzulínu se skládá ze dvou polypeptidových 

řetězců, řetězce A, který má 21 aminokyselin, a řetězce B, 

obsahujícího 30 aminokyselin. Řada pozic aminokyselin i 

celých oblastí molekuly je vysoce konzervativní. Oba řetězce 

jsou propojeny dvěma disulfidickými můstky. Ukázalo se, že 

mezi lidský, prasečím a hovězím inzulínem je úzká podobnost, 

což se dříve využívalo v terapii. Dostupnost velkého množství 

prasečího a hovězího inzulínu pro studium mělo významný vliv 

na biomedicíncký výzkum. Inzulín byl první protein, u kterého 
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se prokázala hormonální účinnost, první protein, který byl 

krystalizován a sekvenován, první protein syntetizovaný 

chemickými technikami a první protein připravený pro 

komerční použití technologiemi rekombinantní DNA.(5) 

 

 
 

     Obr. 1 – Struktura proinzulínu a inzulínu, (převzato z: Bowen, 1999) 

 

 

 

2.2.4. Účinky inzulínu 

Inzulín stimuluje anabolické pochody a blokuje 

katabolické pochody v metabolismu glukózy, tuků a bílkovin. 

Hlavními cílovými tkáněmi inzulínu jsou svaly, játra a tuková 

tkáň. Jedním z nejdůležitějších účinků inzulínu je transport 

glukózy do buněk. Pro svůj biologický účinek inzulín vyžaduje 

přítomnost specifického inzulínového receptoru na povrchu 

buněčných membrán, díky němuž se může uskutečnit přenos 

informace na intracelulární výkonné systémy, které jsou 

představovány transportéry glukózy a enzymy jednotlivých 

metabolických drah. Transportérů glukózy je známo 7 (GLUT 

1 – GLUT 7), mají podobnou proteinovou strukturu, liší se 

distribucí v buňkách tkání.(1) 
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    Tab.1 Přehled glukózových transportérů(1)  

 

 

 V játrech inzulín stimuluje přeměnu glukózy na 

glykogen a triacylglyceroly. Játra jsou velmi citlivá na výkyvy 

sekrece inzulínu. Do svalové buňky glukóza vstupuje díky 

specifickému glukózovému transportéru GLUT-4 pozitivně 

ovlivňovanému právě inzulínem. V tukové tkáni vede inzulín 

ke stimulaci transportu glukózy do adipocytů, ve kterých pak 

dochází k syntéze mastných kyselin a glycerol-3-fosfátu. Ty 

pak slouží jako zdroj substrátů pro vznik triacylglycerolů 

v adipocytech. Inzulín dále účinně inhibuje intracelulární 

hormon-senzitivní lipázu, čímž zabraňuje lipolýze. V oblasti 

    Gen / 

Izoforma 

      Distribuce  

v buňkách tkání 

Citlivost 

na inzulín 

        

       GLUT 1 

   Erytrocyty, mozek  

     (srdce,ledviny,  

  tuk, svaly) 

 

 

- 

       GLUT 2       Játra, B-buňky - 

      

       GLUT 3 

Mozek, fibroblasty 

(placenta, ledviny,   

      sval, tuk) 

-? 

       GLUT 4 Svaly, srdce, tuková 

tkáň 

           +++ 

      

       GLUT 5 

    Tenké střevo, 

Spermatozoa 

 (ledviny, sval, tuk) 

 ? 

       GLUT 6   Není známý účinek  

       GLUT 7    Endoplazmatické   

    retikulum jater 

? 
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aminokyselin a proteinů vede inzulín ke stimulaci 

proteosyntézy. 

Inzulín má rovněž významný vliv na metabolismus 

minerálů. Vede ke zvýšení tabulární reabsorbce Na+, dále 

stimulací transportu K+ z extracelulární tekutiny do 

intracelulární vede ke snížení hladiny K+  v séru. Přispívá tak 

rovněž k tvorbě membránového potenciálu, zásadně 

důležitého pro činnost informačních a kontraktilních buněk 

nervových a svalových.(1) 

 

2.2.5. Nedostatek inzulínu 

Z vyjmenovaných účinků inzulínu je zřejmé, že není-li 

inzulín syntetizován v dostatečném množství, dostaví se řada 

následků, které se stanou pro organismus dříve či později 

fatální. V první řadě dojde ke zvýšení koncentrace glukózy 

v krvi, jelikož díky nedostatku inzulínu ji buňky nejsou 

schopny zpracovat a využít jako zdroj energie. Nastává tedy 

hyperglykémie. Při překročení hraniční koncentrace v krvi ( 10 

mmol/l) dochází ke glykosurii, kdy je glukóza vylučována močí 

a kromě velké ztráty energie dochází také ke značným  

    ztrátám vody, která se na glukózu váže. To pak vede  

k polyurii a pocitu žízně. Namísto glukózy buňky začnou jako 

zdroj energie využívat tuky, jejichž spalováním může 

vzniknout  nadměrné množství ketolátek, které se hromadí a 

narušují acidobazickou rovnováhu. V těžším případě může 

pacient upadnout do bezvědomí.(2) 
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3.  Patogeneze DM 1. typu 

Morfologickým podkladem DM 1 je selektivní a postupný 

zánik B-buněk Langerhansových ostrůvků, jejichž ostatní 

endokrinní buňky zůstávají zachovány. Není pochyb o tom, že 

destrukce buněk produkujících inzulín je způsobena imunitním 

procesem u geneticky predisponovaných osob. 

 

 

3.1. Genetika 

V patogenezi diabetu 1. typu mají genetické faktory 

nepochybně vliv. Důkazy vycházejí ze studií na zvířatech, 

lidských jednovaječných dvojčatech, rodinách a populacích. 

Oproti DM 2 je však vliv genetických faktorů výrazně nižší, 

jelikož konkordance u jednovaječných dvojčat je u DM 2 

téměř 100 %, u DM 1 dosahuje konkordance pouze 30 až  

50 %.   Je tedy zřejmé, že se zde na vzniku onemocnění více 

podílejí zevní faktory a predikce onemocnění je tudíž 

obtížnější. 

Jako u všech polygenně vázaných onemocnění je i 

genetické rizko DM 1 podmíněno polymorfismy řady genů, 

které ovlivňují funkci systému získané imunity a jsou 

označovány jako IDDM geny.(2) 
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Tab.2 Genové lokusy asociované s DM 1. typu (6) 

           Locus      Chromosome Candidate Genes 

          IDDM1            6p21.3           HLA DR/DQ 

          IDDM2           11p15.5         INSULIN VNTR 

          PTPN22 1p13 PTPN22 

          SUMO4 6q25 SUMO4 

          IDDM3            15q26  

          IDDM4           11Q13.3        MDU1,ZFM1,RT6 

          IDDM5 6q25        SUMO4,MnSOD 

          IDDM6          18q12-q21  JK (Kidd), ZNF236 

          IDDM7            2q31-33             NEUROD 

          IDDM 8            6q25-27  

          IDDM9            3q21-25  

          IDDM10          10p11-q11  

          IDDM11         14q24.3-q31          ENSA, SEL-1L 

          IDDM12 2q33 CTLA-4 

          IDDM13 2q34        IGFBP2, IGFBP5 

          IDDM15 6q21  

          IDDM16 14q32    IGH 

          IDDM17             10q25  

          IDDM18          5q31.1-33.   IL-12B 

 

     

 

Je pravděpodobné, že u dospělých se na vzniku 

onemocnění podílejí genetické faktory méně než u dětí. O to 

více se u dospělých musí při vzniku onemocnění uplatňovat 

faktory vnější.(7) 
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3.1.1. HLA  molekuly 

Asociace diabetu 1. typu s určitými lidskými 

leukocytárními antigeny (HLA) svědčí pro účast HLA 

genetických znaků v jeho etiopatogenezi.  

 

3.1.1.1. Obecné poznatky o HLA molekulách 

Lidské histokompatibilní antigeny (HLA) popsal poprvé 

Jean Dausset v roce 1956 a později za tento objev získal 

Nobelovu cenu. Molekuly HLA jsou kódovány komplexem genů, 

který se nachází na krátkém raménku 6. chromozomu 

(6p21.3). Tento komplex, nazývaný IDDM1, obsahuje kolem 

220 genů, které jsou významné svým velkým polymorfismem.  

V tomto úseku se rozlišují podle své funkce tři hlavní 

genové oblasti: třída I., II., III. Geny I. a II. třídy kódují 

samotné molekuly HLA, které se podílejí na imunologickém 

rozpoznávání. Oblast III. třídy kóduje další molekuly zapojené 

do imunologických reakcí: 21-hydroláza, komponenty 

komplementu, tumor nekrotický faktor (TNFA, TNFB),…  

Oblast HLA I. třídy zahrnuje klasické lokusy A, B, C a 

neklasicke E, F, G. V oblasti HLA II. třídy se nacházejí lokusy 

DR, DQ, DP. Každý lokus kóduje dva samostatné polypeptidy 

(jeden alfa a jeden beta řetězec). Hlavní gen DRB1 je 

nejpolymorfnější nachází se na něm 184 genů a je přítomen 

ve všech haplotypech. Oproti tomu další geny jako např. 

DRB3 s 11, DRB4 s 9 a DRB5 se 12 alelami jsou přítomny 

pouze v některých haplotypech. Beta řetězec těchto genů DRB 

se kombinuje s alfa řetězcovým polypeptidem genu DRA a 

vytváří komplexní molekulu na povrchu buňky. 

Molekula HLA je po chemické stránce charakterizována 

jako transmembránový glykoprotein, přičemž struktura 

antigenu I. třídy je odlišná od struktury antigenu II. třídy.  
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Molekuly HLA I. třídy se vyskytují na všech buňkách na rozdíl 

od molekul HLA II. třídy, které jsou pouze na B-lymfocytech, 

mikrofázích a dendritických buňkách (APC – antigen 

prezentující buňky). 

HLA molekuly mají základní roli v buněčné imunitě. 

Buňka nesoucí tělu cizí antigen (viry, bakterie, odumřelé části 

buňky) může být rozpoznána a zničena tehdy, je-li tento 

antigen natráven na peptidy, které jsou na povrchu buňky 

prezentovány společně s HLA.  

T-lymfocyt je aktivován k zneškodnění cizího antigenu 

prostřednictvím receptoru T-lymfocytu (TCR), který detekuje 

cizí peptid pouze v kontextu s molekulou HLA.(8) 

 

3.1.1.2. Nomenklatura HLA 

Nomenklatura HLA je dosti rozsáhlá. Jeden antigen nese 

více názvů podle typu laboratorní metody. První technologie 

byla sérologická, další byla metoda buněčná, poslední pak 

metoda molekulárně biologická, která umožnila kompletní 

strukturální analýzu HLA. Nomenklatura stanovená na základě 

DNA typizace zahrnuje název typizovaného genu a čtyřčíselný 

kód. První dvě čísla uvádějí hlavní alelovou skupinu a většinou 

odpovídají antigenu určenému sérologicky, další dvě čísla 

charakterizují alelové podtypy. V případě, že se jedná o 

variantu se synonymní mutací, která nemá vliv na sekvenci 

aminokyselin, přiřazují se k názvu další dvě číslice. Sedmá a 

osmá číslice se přiřazuje v případě, že se alely liší pouze 

polymorfismem v oblastech mimo kódovanou oblast.(8,9) 
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Tab.3 Nomenklatura HLA (9) 

HLA- Předpona pro HLA gen 

HLA-DR Název daného lokusu 

HLA-DRB1 
Název daného genu, v tomto případě 

pro β-řetězec 

HLA-DRB1*13 
Číslo alely, která sérologicky reaguje 

jako DR13 

HLA-DRB1*1301 Specifický podtyp této alely 

HLA-DRB1*130102 Alela, která se liší v synonymní mutaci 

HLA-DRB1*13010102 
Alela, která obsahuje mutaci vně 

kódované oblasti 

 

 

3.1.1.3. Úloha HLA u diabetu 1. typu 

Diabetes 1. typu je asociován s určitými Alenami HLA II. 

třídy, přesněji s DRB1*0301, DRB1*0401 a DRB1*0405, 

DQB1*0201,  DQB1*0302, DQA1*0301. Je znám i projektivní 

vliv alel DQB1*0602, DQB1*0603, DQB1*0301 (16). 

Sérologické metody popsaly, že 90-95 % pacientů je 

nositelem DR3 a DR4, ve srovnání s pouhými 40-45 % u 

zdravé populace.(10)  

 

3.1.2. Inzulínový gen (INS) 

Vzhledem ke klíčové roli inzulínu v patogenezi diabetes 

mellitus je inzulínový gen mnohými považován hned po HLA 

systému za jeden z hlavních kandidátních genů v predispozici 

ke vzniku DM. Gen pro inzulín se nachází na krátkém 

raménku 11 chromozomu (11p15.5) a v jeho promotorové 

oblasti se nachází vysoce polymorfní místo (INS-VNTR), které 

se skládá z dlouhého opakujícího se motivu. Tento motiv se 

opakuje v libovolném počtu od 30 o 200 repeticí. Na základě 

počtu repetitivních sekvencí jsou alely rozdělené do třech tříd. 
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Předpokládá se, že I. třída (s nejmenším počtem repeticí) je 

predispoziční ke vzniku diabetes 1 a to je-li přítomen 

homozygotní genotyp I/I. Nachází se u 80 % pacientů oproti 

55 % v kontrolní skupině. Alely III. třídy (s nejvyšším počtem 

repeticí) jsou ve vztahu k diabetu 1. typu dominantně 

projektivní.(11,12) 

 

3.1.3. Interleukiny IL-18, IL-12 a IL-10 

Pro svůj úzký vztah k imunitnímu systému jsou některé 

cytokiny podobně jako HLA systém nebo INS uváděné 

v souvislosti se vznikem DM 1. Jsou důležité v regulaci 

imunitní odpovědi, při zánětlivých a infekčních procesech. 

Ukázalo se, že zvýšená produkce mRNA pro IL-18 makrofágy, 

následovaná zvýšenou hladinou INF-γ, je asociovaná 

s aktivním stadiem diabetes 1 u neobézních (NOD) myší. 

Nedávné studie ukázaly, že v případě inzulitídy je IL-18 

produkován pankreatickými B-buňkami, což vede 

k znovuvzplanutí zánětu.(13,14) U genu pro IL-12 byla 

prokázána signifikantní asociace s DM 1, je-li zde přítomný 

mikrosatelitový a SNP (Single Nukleotid Polymorphism) 

polymorfismus. Stejně tak je popisována asociace mezi DM 1 

a SNP v promotorové oblasti genu pro IL-10.(12) 

 

3.1.4. PTPN22 

Produktem tohoto genu je lymfoidně specifická fosfatáza 

LYP, která hraje důležitou roli v negativní regulaci imunitní 

odpovědi T-lymfocytů. Funkce LYP může být pozměněna 

v případě nukleotidové substituce na jejím genu, konkrétně 

na nukleotidu 1858 v kodonu 620, která vede k záměně Arg 

za Trp. Výsledkem je rozdílná afinita k Csk ( Src tyrozin-

kináza), což je cílový peptid, na který se LYP váže. S DM 1 je 
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asociována alela 1858T, která má nižší afinitu k Csk, a tím je 

narušena negativní regulace autoreaktivních T-lymfocytů.(15) 

 

3.1.5. CTLA-4 

Molekula CTLA-4 hraje podobně jako LYP roli v negativní 

regulaci imunitní odpovědi. Jejím úkolem je poskytnout 

negativní signál T-lymfocytům a zabránit tak jejich aktivaci 

v případě, že došlo k rozeznání vlastního antigen.(16) 

Polymorfismus  na 1. exonu v genu pro CTLA-4 se vyskytuje 

častěji u některých autoimunitních onemocnění, mezi kterými 

je i diabetes 1.(17) 

 

3.1.6. Gen kódující 1α-hydroxylázu - CYP27B1 

1α-hydroxyláza je enzym potřebný pro přeměnu 

25.hyproxyvidaminu D na aktivní 1α,25-hydroxyvitamin D. 

Ukázalo se, že deficience vitamínu D je predisponujícím 

faktorem ve vzniku diabetes mellitus 1. typu. V některých 

studiích byla potvrzena asociace mezi CYP27B1 −1260 a 

+2838 polymorfismem a DM 1.(18) 

 

3.2. Imunitní faktory 

U diabetiků 1. typu je přítomna inzulitida, kdy jsou B-

buňky destruovány autoimunitním procesem. Při 

nespecifickém poškození B-buněk (např. při pankreatotropní 

virové infekci) jsou uvolněny do extracelulárního prostoru 

intracelulární peptidy. Tyto antigeny, s nimiž se za běžných 

okolností imunitní systém nesetkává, mohou být specificky 

rozpoznány příslušnou HLA molekulou. Důsledkem je 

autoimunitní proces namířený proti vlastním B-buňkám 

ostrůvků. Obecně může autoimunitní proces probíhat buď pod 

obrazem non-destruktivní nebo destruktivní formy. 
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Non-destruktivní forma inzulitidy je zřejmě fenoménem 

poměrně častým a u dětí ji lze diagnostikovat při některých 

virových infekcí. Z experimentálních studií je zřejmé, že non-

destrutkivní forma je charakterizována periinzulárními 

malobuněčnými infiltráty s převahou Th2 lymfocytů a je 

provázena sekrecí cytokinů Th2 profilu. 

U geneticky predisponovaných jedinců však probíhá 

inzulitida ve formě destruktivní a může postupně dospět do 

stadia manifestního diabetu. Pro tuto formu je typická 

malobuněčná intrainulární infiltrace ostrůvků s převahou Th1 

lymfocytů, NK buněk, cytotoxických CD 4+ a CD 8+ lymfocytů 

a mikrofágů. Destruktivní fáze je provázena sekrecí cytokinů 

akutní zánětlivé fáze (např. TNFα, IL 1, IL 6 atd.) a cytokinů 

Th1 lymfocytů.(2) 

Hlavním efektorovým systémem  jsou u inzulitidy 

cytotoxické lymfocyty a prozánětlivé cytokiny. Vznikají ovšem 

i specifické protilátky proti autoantigenům a jejich stanovení 

lze využít k monitorování autoimunitního procesu. 

S progredující inzulitidou se obvykle jejich hladina zvyšuje. 

U většiny diabetiků 1. typu se v plazmě nacházejí 

protilátky proti ostrůvkům (islet cell antibodies – ICA).U části 

se pak mohou nacházet protilátky proti tyrozinfosfatáze (IA-2) 

a protilátky proti glutamátdekarboxyláze (antiGAD65). Tyto 

autoprotilátky mohou být zvýšeny již v prediabetickém stadiu, 

v době, kdy hladina glykémie i inzulínu je zcela normální.Jsou 

proto užitečnými markery v predikci onemocnění. 

 Inzulitida je způsobena mononukleární infiltrací 

ostrůvků. Jedná se především o infiltraci 

cytotoxickými/supresorovými T-lymfocyty a aktivovanými T-

lymfocyty. Přítomnost těchto buněk, spolu s penetrací IgG do 

cytoplazmy B-buněk, a lokální ukládání komplementu 

prokazují, že se jedná o autoimunitní zánět. Inzulitida 
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postihuje pouze B-buňky, ostatní buňky ostrůvků zůstávají 

zachovány.(1) 

 

3.3. Enviromentální faktory 

V několika posledních desetiletí byl zaznamenán rychlý 

nárůst incidence v mnoha zemí na celém světě. Tento nárůst 

společně s průkazem nepříliš vysoké konkordance u 

monozygotních dvojčat a značných geografických rozdílů 

ukazuje na značný vliv enviromentálních faltorů. 

 

Viry ve vztahu k DM 1 

Viry mohou zničit B-buňky buď přímo svým 

cytotoxickým účinkem, nebo spuštěním autoimunitního zánětu. 

Mohou patrně také dlouhodobě perzistovat v B-buňkách a 

interferovat s jejich metabolickými a sekrečními funkcemi. 

Mezi viry, které mohou způsobit inzulitidu patří 

například viry příušnic, zarděnek (pouze prenatálně, 

Coxsackie B, enteroviry, echoviry, cytomegaloviry, a vir 

Ebsteina a Baarové.(1) 

 

Výživa v kojeneckém věku 

Výzkum na poli diabetu v posledních letech prokázal, že 

výživa může ovlivnit riziko vzniku dětského diabetu. 

V experimentálních studiích na zvířatech byl prokázán 

predisponující vliv přítomnosti bílkovin kravského mléka ve 

stravě pro rozvoj diabetu. Řada vědců se domnívá, že časná 

zátěž imunitního systému bílkovinami kravského mléka 

v kojenecké výživě může spustit a/nebo zesílit autoimunitní 

reakci vedoucí k destrukci beta buněk pankreatu produkujících 

inzulín, existují však také pozorování tento vliv 

nepotvrzující.(19) 
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4.  Epidemiologie 

Celková incidence diabetes mellitus 1. typu stoupá. 

V roce 2000 byla světová incidence 4,4 mil. Případů a podle 

odhadů se do roku 2010 může vyšplhat až na 5,4 mil.(20) V 

Evropě byly prokázány největší rozdíly v incidenci, v rámci 

studie EURODIAB ACE se zjistila nejnižší incidence 

v Makedonii - 3,2 / 100 000 a nejvyšší pak ve Finsku - 40,2 

/100 000.(21)  Každý rok se u 30 000 lidí na světě manifestuje 

diabetes mellitus 1. typu.(22) 

 

 

Graf 1 - Annual incidence of type 1 diabetes per 100 000(21)
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5.  Manifestace, klinický průběh a      

chronické komplikace DM 1 

K manifestaci DM 1 dochází u nejmenších dětí dochází 

až při destrukci 80–90 % B-buněk, u starších dětí při 

destrukci 40–50 % B-buněk a nejméně, tedy 30-40 % 

zničených B-buněk je potřeba pro manifestaci u starších osob. 
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Důvodem je nárůst inzulínové rezistence závislosti na věku 

nemocného.(23) 

Typicky se DM 1 manifestuje v období, kdy jsou 

vyplaveny kontraregulační hormony, např. při zánětlivém 

onemocnění či při psychickém stresu. Za těchto situací je 

potřeba, aby byl vyplaven inzulín, který by účinek hormonů 

normalizoval. Pokud je inzulínová sekrece snížena, dochází 

k manifestaci diabetu. Nedostatek inzulínu vede 

k hyperglykémii, polyurii a dehydrataci. Někteří nemocní ztratí 

na hmotnosti a jsou celkově unavení. Akutní průběh může 

vypadat dramaticky až ve formě diabetického kómatu.(1) 

 

Tab. 4 Průběh diabetu 1. typu(2) 

         Stadium                                  Charakteristika 

            I                                     Genetická  predispozice 

           II.                                    Spouštěcí mechanismus 

          III.                                      Autoimunitní proces 

          IV.                                    Pokles sekrece inzulínu 

           V.                  Hyperglykémie, reziduální sekrece inzulínu 

          VI.             Úplný zánik B-buněk, chybění sekrece inzulínu  

 

Diabetes mellitus 1. typu je chronické onemocnění, 

které po letech trvání vede k ireverzibilním změnám 

postihující v organismu jednotlivé tkáně, z nichž nejzávažnější 

abnormality se vyskytují v pojivu. Diabetická mikroangiopatie 

reprezentovaná retinopatií, neuropatií či neuropatií (kde se 

kombinuje složka cévní a nervová) a dále makroangiopatie 

zahrnující ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu 

dolních končetin a cévní mozkové příhody jsou hlavními 

příčinami zvýšené morbidity a mortality u diabetiků 

v porovnání s nediabetickou populací. Patologický proces ve 

stěně cévní podobně jako ve vazivu kloubů, šlach či kůže je 
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důsledkem dlouhodobého působení změněného metabolismu 

při diabetu, z čehož vyplývá, že uvedené komplikace jsou 

spíše pozdními projevy nemoci než komplikacemi v pravém 

slova smyslu. Možností, jak předcházet těmto pozdním 

projevům, je jedině dlouhodobá dobrá kompenzace diabetu.(2) 

 

6.  Diagnóza diabetu 

Při podezření na diabetes je nejprve nutné potvrdit, že 

se o diabetes jedná, a poté rozhodnout, o jaký typ diabetu jde. 

Pro diabetes 1. typu svědčí: 

 Hyperglykémie ( nalačno opakovaně nad 7,0 mmol/l,  

            část mnohem  vyšší) 

 Glykosurie 

 Ketonurie 

 

Diagnózu diabetu 1. typu dále podporuje sklon ke 

ketoacidóze v období před podáváním inzulínu a dětský věk, 

dospívání a raný dospělý věk (do 30 let) v době diagnózy 

diabetes mellitus. 

Ve sporných případech je možné vyšetřit hladinu C-

peptidu a typických protilátek. Interpretace těchto parametrů 

však není jednoduchá, protože řada nemocných s diabetem 1. 

typu má při manifestaci choroby normální nebo dokonce vyšší 

hladiny C-peptidu. Zejména to platí o nemocných starších 18 

let a především o nemocných s manifestací diabetu 1. typu ve 

vyšším věku. Vyšší hladina C-peptidu může být důsledkem 

stimulačního vlivu některých meziproduktů zánětu při 

inzulitidě, a také důsledkem větších nároků na sekreci inzulínu 

v situacích vedoucích k manifestaci diabetu (stres, infarkt). 

Proto po odeznění zátěže dochází u nemocných starších 18 let 

často k dlouhé remisi s dobrou reziduální sekreční kapacitou, 

což představuje prognosticky pozitivní prvek.  
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Z protilátek jsou nejvíce ceněny hladiny protilátek proti 

glutamátdekarboxyláze (anti-GAD protilátky) a protilátky proti 

tyroxin-fosfatáze (IA-2 protilátky), dále protilátky proti 

inzulínu.  

V naprosté většině však pro diagnózu diabetes mellitus 

1. typu stačí hyperglykémie, glykosurie, ketonurie, sklon ke 

ketoacidóze a věk při začátku onemocnění. Nesmíme 

zapomínat,že diabetes 1. typu však může, včetně akutní 

manifestace kómatem, vzniknout v každém, i ve vysokém 

věku. 

Diabetik 1. typu při manifestaci onemocnění má 

většinou známky poklesu tělesné hmotnosti a pro přežití 

vyžaduje trvale substituční terapii inzulínem, proto je tento 

typ také nazýván inzulín-dependentní (dříve zkratka IDDM).(1) 

 

6.1. Diagnóza diabetes mellitus 1. typu 

v dětství a adolescenci 

V případě diagnózy diabetes mellitus se u dítěte či 

dospívajícího jedná v naprosté většině případu o diabetes 

mellitus 1. typu. 

Převážná část dětí s nově manifestovaným diabetem 1. 

typu vyhledá lékaře pro klinickou symptomatologii s klasickou 

triádou příznaků – polyurií, polydipsií a úbytkem hmotnosti. 

Bývá přítomna též únavnost. U některých menších dětí se 

může přidružit přechodná sekundární noční enuréza. Podle 

údajů rodičů tyto příznaky trvají nejčastěji 2-4 týdny před 

stanovením diagnózy. U řady dětí první projevy diabetu 

navazují na prodělaný interkurentní infekt, který přechodně 

zvyšuje nároky na inzulínovou sekreci a u jedince s hraniční 

inzulínopenií vyvolá první významnou hyperglykémii. Také 

proto je nejvyšší incidence nově manifestovaného dětského 

diabetu zaznamenávána v únoru, březnu, září a říjnu, 
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v sezóně hojných respiračních infektů. Řada pozorování 

ukazuje, že manifestace diabetu u nejmenších dětí nastává 

v době, kdy již bylo autoimunitním procesem zničeno 80-85 

% původního počtu B-buněk. 

 

Nejsou-li příznaky rozpoznány včas, rozvíjejí se u dítěte 

klinické projevy diabetické ketoacidózy – zvracení, extrémní 

žízeň, dehydratace, bolesti břicha, acetonemický foetor ex ore 

a Kussmaulovo dýchání. Jen výjimečně dnes vidíme pacienty 

s počínající či rozvinutou poruchou vědomí na prahu 

diabetického kómatu. Pozdní diagnóza je častější u 

adolescentů, kteří unikají přímé kontrole rodičů a disimulují, a 

u dětí z problematického sociálního prostředí. 

Záchyt a léčení diabetu 1. typu před jeho manifestací 

předejde iniciálnímu metabolickému rozvratu a vytváří 

podmínky pro dlouhodobou a hlubokou postiniciální remisi. 

Klade však větší nároky na edukaci a motivaci rodiny, která 

bez zkušeností se znepokojivými iniciálními klinickými 

příznaky obtížněji přijímá diagnózu závažného celoživotního 

onemocnění i léčebná opatření s ním spojená.(1) 

 

 

6.2. Diferenciální diagnostika 

Polyurie se může vyskytovat zejména u nemocných 

v polyurické fázi chronického renální insuficience, při diabetes 

insipidus a jako psychogenní polyurie. Žádná z těchto 

onemocnění však není doprovázená glykosurií. 

Glykosurie může přicházet také při diabetes renalis. U 

této vzácné jednotky jsou ovšem glykémie a oGTT normální. 

Ketonurie a sklon ke ketoacidóze se vyskytují při těžším 

hladovění z nejrůznějších příčin. Nejsou však nikdy tak silně 

vyjádřeny jako u diabetu 1. typu.(1) 
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7.  Predikce diabetu 

Léčení diabetu 1. typu a jeho dlouhodobé zdravotní 

následky představují jeden z globálních zdravotnických 

problémů. Proto je věnována mimořádná pozornost postupům, 

které by mohly vzniku diabetu 1. typu předejít či jej oddálit.  

Výzkum v moderní diabetologii je zaměřen na objasnění 

etiopatogeneze choroby a jedním z hlavních cílů preventivní 

diabetologie je snížení incidence nebo alespoň ovlivnění 

trendů incidence diabetu 1. typu. K tomu je nezbytné 

spolehlivě rekognoskovat ohrožené jedince v dané populaci a 

vypracovat účinné a eticky přijatelné metody prevence 

autoimunitní inzulitis.(2,24) Včasné nalezení osob se zvýšeným 

rizikem diabetu, jejich cílené sledování a zahájení intervenční 

terapie v případě vysoké pravděpodobnosti klinicky 

významného autoimunitního procesu proti B-buňkám umožní 

výrazné snížení incidence diabetes mellitus 1. typu.(1) 

Predikce DM 1 u sourozenců dětí s DM 1 a u dětí rodičů 

s DM 1 by se měla v budoucnosti stát standardní součástí 

diabetologické péče. V posledních letech jsme svědky 

alarmujícího nárůstu incidence DM 1 v převážné většině 

evropských zemí(21) včetně České republiky.(25) Protože je 

zastavení či zvrat tohoto trendu nepravděpodobný, lze 

perspektivy diabetologie vidět právě v predikci a následné 

prevenci DM 1(24). 

 

K nepřímé diagnostice autoimunitní inzulitis lze využít 

kombinace několika vyšetřovacích postupů:(23, 24) 

1. imunogenetické analýzy 

2. stanovení autoprotilátek 

3. vyšetření FPIR ( First Phase of Insulin Response ) 
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7.1. Imunogenetická analýza 

K sekundární prevenci DM 1 lze použít dvou strategií. 

První z nich je založena na pravidelném testování všech 

jedinců na přítomnost autoprotilátkových markerů inzulitidy, 

aniž by bylo známo genetické riziko těchto jedinců. Druhá 

strategie kombinuje genetické vyšetření ke stanovení 

celoživotního rizika s testováním autoprotilátek, přičemž 

frekvence těchto testů je stanovena dle úrovně zjištěného 

genetického rizika. Jak z etického tak i z ekonomického 

hlediska je strategie založená na kombinaci imunogenetické 

analýzy s testováním autoprotilátek výhodnější.(24) 

Individuální genetické riziko autoimunitní inzulitis lze 

zjistit analýzou „diabetogenních genů“ – (tzv. IDDM geny). 

Riziko přinášené jednotlivými IDDM geny se liší mezi rasami, 

populacemi i etnickými skupinami, přičemž rozhodující roli 

hrají polymorfismy HLA molekul II. třídy. Na základě znalosti 

rizikových genetických faktorů pro DM 1.typu můžeme 

stratifikovat děti se zvýšeným empirickým rizikem diabetu do 

5 skupin dle skutečného, geneticky podmíněného rizika 

přinášeného IDDM1 genem.(23) 

 

Vyšetření genetického rizika sleduje dva hlavní cíle: 

1. Identifikovat děti s vysokým rizikem DM 1. Tyto děti 

by měly být častěji sledovány      na markery inzulitis a budou 

první cílovou skupinou pro uplatňování preventivních strategií. 

Identifikací těchto dětí se také sníží pravděpodobnost závažné 

diabetické ketoacidózy při případné manifestaci diabetu. 

2. Identifikovat děti nesoucí projektivní genotypy. 

Sdělení informace o nízkém či velmi nízkém genetickém riziku 

je psychologicky prospěšným faktorem pro rodiče i pro dítě. 
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Tyto děti je možno sledovat pomocí testů autoprotilátek méně 

často nebo je vůbec nesledovat.(23) 

 

 

Tab. 5 Kritéria pro stratifikaci genetického rizika u prvostupňových 

příbuzných – IDDM 1 gen(23) 

      Úroveň   

  genetického       

      rizika 

Kritérium pro zařazeni do  

              skupiny 

   Riziko DM 1 

(OR,CI 95%, p) 

       

       silně zvýšené 

DQA1*05-DQB1*0201/DQA1*03- 

DQB1*0302 pozitivní a současně 

        DRB1*0403 negativní 

        116 (16-84) 

            p=10-20 

 

          zvýšené 

DQA1*05-DQB1*0201/X nebo  

   DQB1*0302/X, kde X není 

DQB1*0602,DQB1*0301,DQB1* 

                 0603 

 

        6,0 (4,0-8,9) 

             p=10-18 

 

 

 

 

         průměrné 

   a)Negativní současně na:  

           DQB1*0302,DQA1*05 

DQB1*0201,DQB1*0602,DQB1*030 

                1,DQB1*0603 

   b)Děti s genotypy   

     DQB1*0301/0302 nebo  

         DQB1*0302/0603 

   c)Děti s haplotypy  

     DQB1*0302-DRB1*0403 

 

 

 

        0,63 (0,4-1,0) 

              (N.S.) 

 

           snížené 

       DQB1*0301/X nebo  

DQB1*0603/X, kde X není  

         DQB1*0302 

  

0.08 (0,04-0,14) 

            p=10-20 

 

        velmi nízké 

DQB1*0602/X, kde X je jakákoliv 

                  alela 

0,02 (0,01-0,1) 

           p=10-15 

 

 

7.2.  Stanovení autoprotilátek 

Autoprotilátky samy zřejmě nemají destrukční účinek, 

ale jejich vyšetření může mít nesmírnou hodnotu především 
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k monitorování průběhu inzulitidy a  v predikci diabetes 

mellitus 1. typu.. 

Vyšetřování autoprotilátek jako markerů inzulitis slouží 

k odhadu krátkodobého až střednědobého rizika DM 1. Jako 

standard je dnes užívána trojkombinace anti-GAD 65 +  

anti-IA2 + antiinzulinové protilátky, která nahradila pracné 

vyšetřování ICA protilátek nepřímou fluorescencí. 

Podle zahraničních studií je průměrné pětileté riziko DM 1 

přinášené pozitivitou jedné autoprotilátky asi 15 %, 

přítomnost dvou autoprotilátek představuje riziko zhruba 45% 

a při pozitivitě všech tří autoprotilátek se diabetes manifestuje 

do pěti let prakticky vždy, většinou pak do dvou let. 

Děti, u nichž  byla pozitivita autoprotilátek pouze 

přechodná, zaslouží také další sledování. Přechodná pozitivita 

autoprotilátky totiž může být jak výrazem populační variability, 

tak předzvěstí inzulitis.(23) 

 

7.3. Vyšetření FPIR (First Phase of Insulin 

Response) 

Autoimunitní inzulitis nejdříve narušuje tzv. první fázi 

inzulinové sekrece. Po zátěži jídlem je u zdravých jedinců 

vyplavován inzulín z B-buněk velmi rychle, obvykle 20 až 30 

minut před postprandiálním vzestupem glykémie. Druhá, 

pomalejší a plošší fáze je v iniciálních stádiích inzulitis 

porušena podstatně méně, a proto mohou mít dospělí jedinci 

s nově manifestovaným DM 1 relativně vysoké preprandiální 

hladiny plazmatického inzulínu a mohou být omylem 

diagnostikováni jako pacienti s diabetem 2. typu.(23) 

K vyšetření FPIR se používá i.v. GTT (intravenózní 

glukózový toleranční test), který je nezastupitelným 

nástrojem hodnocení reziduální funkce B-buněk a který 

poskytuje nejpřesnější odhad krátkodobého rizika DM 1.(24) 
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Hodnocení první fáze inzulínové odpovědi při i.v. GTT je 

nesnadným úkolem. Intraindividuální i interindividuální 

variabilita je mimořádná a navíc nejsou dostupné nor,y pro 

útlý dětský věk. Zatímco hodnoty FPIR nad 5, percentilem 

jsou cenné z hlediska negativní predikce DM 1, nemusí  

snížení FPIR odrážet aktuální riziko diabetu, ale může být 

výrazem populační nebo individuální variability testu. Nízká 

hladina inzulínu nemusí při prováděném FPIR nemusí tedy 

nutně znamenat nedostatečnou funkční rezervu B-buněk a 

v tomto smyslu je také nutno výsledky hodnotit.(23)       

 

8.     Prevence DM 1 

Metody používané u rizikové populace před vlastní 

manifestací diabetu (primární prevence) jsou buď zaměřené 

na zlepšení špatně navozené imunologické tolerance a nebo 

na ovlivnění faktorů zevního prostředí. 

Již bylo vyzkoušeno mnoho terapeutických intervencí, 

které by pomohly předcházet vzniku DM 1. Mezi ně patří 

aplikace autoantigenů (inzulín, GAD, IA-2, Heat Shock protein 

a další), která může zlepšit špatně navozenou imunologickou 

toleranci typickou pro všechny autoimunitní onemocnění. 

Z dosavadních provedených studií je zřejmé, že aplikace 

autoantigenů po manifestaci diabetu je u lidí málo efektivní a 

je proto předmětem řady studií v rámci primární prevence. 

Ovlivnění faktorů zevního prostředí probíhá pomocí 

eliminace určitých bílkovin ze stravy, využití probiotik, 

podávání vitamínu D či léčba scavengery kyslíkových radikálů. 

Jejich využití v humánní medicíně je opět předmětem 

klinického výzkumu. 

Primární prevenci lze schématicky rozdělit na fáze: 

1a: u pacientů s genetickým rizikem onemocnění 

2a: u jedinců s manifestací imunologických markerů  
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(autoprotilátek) 

3a: u lidí s porušenou FPIR 

 

V rámci sekundární prevence (po manifestaci diabetu) 

se mohou uplatnit vakcinace autoatogeny, imunosupresní 

léčba (cyklosporin, methotrexát), imunostimuláční či 

imunomodulační léčba (nikotinamid, anti-CD3, anti-

CD4.linomid).(26) 

 

8.1. Primární prevence 

Podle některých studií eliminace kravského mléka 

v prvních 6 až 8 měsících života vede ke snížení incidence a 

prevalence vzniku specifických protilátek spojených se 

vznikem diabetes mellitus 1. typu. Důvodem může být 

podobnost mezi bovinním sérovým albuminem a proteinem 

p69B buněk ostrůvků.(2) U geneticky predisponovaných 

jedinců  eliminace proteinů kravského mléka snížila významně 

incidenci specifických protilátek (děti bez proteinu 3,6 %, děti 

bez eliminace kravského mléka 11,2 %).(27) Tím se ukázalo, 

že odstranění zevního vlivu může vést k poklesu exprese 

rizikových alel, a tím k nespuštění autoimunitního zánětu 

v Langerhansových ostrůvcích. 

V roce 2002 byla zahájena multicentrická studie TRIGR 

(Trail to Redukce IDDM in the Geneticelly at Risk). Cílem 

studie je objasnění vlivu hovězích bílkovin na manifestaci DM 

1. Další studií zkoumající vliv faktorů zevního prostředí je 

TEDDY (The Enviromental Determinants od Diabetes in the 

Young). V této studii se sleduje vliv stravy, virových infekcí, 

vakcinací, rodinného prostředí atd. Studie tohoto typu jsou 

nesmírně důležité ke zdokonalování možností primární 

prevence. 
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Studie na zvířatech ukázaly, že by nízké pravidelné 

dávky inzulínu mohly předcházet vzniku DM 1  či jeho vznik 

oddálit. Ve studii DTP1 (Diabetes Prevention Trial-Type 1), do 

které se zapojilo více než 350 klinik v USA, však bylo 

prokázáno, že podávání inzulínu ( perorálně i injekčně) 

nesnižuje ani neoddálí vznik DM 1.(28,29)  

 

8.2. Sekundární prevence 

              Sekundární prevence je zaměřena na prodloužení či 

udržení postiniciální remise. Při zachované zbytkové sekreci 

inzulínu je průběh diabetu stabilnější, lze dosáhnout lepší 

kompenzace s nižší dávkou inzulínu a lze takto snížit riziko 

chronických diabetických komplikací. 

Z provedených klinických studií byl prokázán pozitivní 

efekt na prodloužení postiniciální remise pro azathioprin, 

cyklosporin A, DiaPep, linomid. Naopak žádný průkazný efekt 

nebyl zjištěn po léčbě nikotinamidem, inzulínem, 

methotrexátem, anti-CD4 nebo antioxidanty.(30) 

V současnosti probíhá v ČR a v jiných evropských 

státech studie DEVELOGEN, která sleduje vliv Dia Pep277 

(peptid odvozený od heat-shock proteinu). Mechanismus, 

jakým účinkuje, není přesně znám, ale předpokládá se, že 

působí jako imunomodulátor, má vliv na T-lymfocyty a 

napomáhá zachovat endogenní produkci inzulínu.(22) Předchozí 

provedené studie prokázaly signifikantní vliv při podávání 

DiaPep277 na prodloužení postiniciální remise.(31) 

V rámci sekundární prevence se v diabetologii začíná 

uplatňovat biologická léčba, což znamená léčba 

humanizovanými či modifikovanými protilátkami proti 

cytokinovým či jiným receptorům. Nejznámější je protilátka 

anti-CD3, která je předmětem studie PROTÉGÉ. Působí jako 

silný supresor imunitních buněk a to přesněji autoreaktivních 
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T-lymfocytů, které způsobují destrukci B-buněk produkujících 

inzulín.(27) Důležitou roli v ovlivnění procesu probíhající 

inzulitidy hraje nejen destrukce CD3 lymfocytů, ale také 

indukce regulačních lymfocytů. 

Klinické symptomy DM 1 se objevují při destrukci 

přibližně 80 % B-buněk Langerhansových ostrůvků. To vedlo 

k myšlence pokusit se stimulovat zbývající B-buňky či jejich 

progenitorové buňky k proliferaci. Velice intenzivně jsou 

studovány hormony jako například epidermální růstový faktor 

(EGF) nebo beta-cellulin (patří také do EGF rodiny). Jejich 

systémové podávání ukázalo regeneraci B-buněk u 90 % 

pankreatektomických krys.(32) Vedle nich jsou pak 

nejznámější glucagon-like peptide-1 (GLP-1) nebo exendin-4, 

které stimulují pankreatickou regeneraci jak neogenezí 

progenitorových buněk tak replikací zralých B-buněk. Přestože 

zde jistě k regeneraci dochází, nevíme s jistotou, zda by tato 

léčba mohla vést k trvalé, dlouhodobé udržení 

normoglykémie.(22) 

Nedostatek vitamínu D se prokázal jako predispoziční ke 

vzniku DM 1. Proto se usuzuje, že podávání vitamínu D 

v časném dětství vede ke snížení rizika manifestace 

onemocnění.(18) Nižší hladina vitamínu A v séru je taktéž 

spojována s větším rizikem vzniku DM 1 a dále k větší 

pravděpodobnosti aterogenních změn. Proto se doporučuje 

dbát na dostatečný přísun vitamínu A u dětí.(33) 
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9.  Terapie 

 

  Základem terapie diabetes 1. typu jsou: 

 edukace pacienta 

 substituční terapie inzulínem 

 diabetická dieta 

 fyzická aktivita 

 

Edukace pacienta 

Základním kamenem léčby je edukace diabetika. Cílem 

výchovy je, aby nemocný přebral větší část odpovědnosti za 

vlastní zdraví na sebe a aby spolupráce se zdravotnickým 

týmem byla co nejlepší. Význam edukace diabetiků je dán 

především tím, že se jedná o onemocnění chronické, 

celoživotní, které vyžaduje, aby byl pacient schopen 

upravovat léčebný režim i mezi návštěvami lékaře, protože 

kompenzace DM 1 se rychle mění v závislosti na vnitřních i 

zevních faktorech. Kromě zlepšení kvality života vede 

dlouhodobá, systematické edukace k nižšímu výskytu 

akutních komplikací a spolu s dalšími léčebnými prostředky se 

uplatňuje v prevenci pozdních komplikací diabetu. 

Edukace nemocnému pomůže vyrovnat se s chorobou a 

poskytne mu základní znalosti a dovednosti. Je třeba mu 

vysvětlit, jaké jsou cíle terapie, jaké jsou příznaky akutních 

komplikací (hypoglykémie, hyperglykémie) a jak na ně 

reagovat. Nemocný by měl být seznámen s technikou 

selfmonitoringu a aplikace inzulínu a zásadami dietní léčby.(2) 

 

Substituční terapie inzulínem 

Základním smyslem léčby inzulínem je substituovat 

chybějící funkci. U diabetu 1. typu chybí jak bazální, tak 
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stimulovaná sekrece inzulínu. V ideálním případě by léčba 

měla napodobovat obě složky, o což se moderní terapie snaží 

pomocí intenzifikované konvenční terapie inzulínem nebo 

terapií pomocí inzulínové pumpy. 

Rozeznáváme následující typu inzulínu:(1) 

 Inzulíny ultrakrátkodobě působící: mají okamžitý  

             nástup účinku, působí 2-4 hodiny. Podávají se  

             současně se začátkem jídla. 

 Inzulíny krátkodobě působící: působí 5-6 hodin. Mají  

             rychlý nástup účinku zpravidla za 30 min po s.c.  

             aplikaci. Podávají se 30 min před  začátkem jídla. 

 Inzulíny středně dlouhodobě působící: působí v době  

            do 10-20 hodin 

 Inzulíny s dlouhodobým účinkem: působí 24-30 hodin.  

             Mají pomalý nástup účinku (za 2 hodiny po s.c.      

             aplikaci inzulínu). 

 

Chceme-li pomocí subkutánně aplikovaného inzulínu 

napodobit bazální a stimulovanou sekreci inzulínu, máme 

následující možnosti: 

 Systém bazál-bolus… pacient si aplikuje 2 dávky  

            středně dlouhodobě působícího inzulínu, které  

            napodobí bazální sekreci. Celková dávka bazálního  

            inzulínu by měla být 18-26 jednotek. Ke každému  

            jídlu si nemocný aplikuje ještě jednu dávku    

            krátkodobě působícího inzulínu (6-12 jednotek s.c.).  

 Další možný přístup léčby je aplikace středně  

            dlouhodobě působícího inzulínu přes noc. Takto se  

            podaří překlenout velmi problematické období noci.  

            Ráno, v poledne a večer si pak pacient aplikuje  

            krátkodobě působící inzulín subkutánně před jídlem . 

 Kontinuální subkutánní inzulínová infúze pomocí  
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              inzulínové pumpy: pomocí inzulínové pumpy je  

              možné kontinuálně subkutánně podávat inzulín  

              bazální rychlostí, v období před jídlem  pak po  

              zmáčknutí tlačítka pumpa infunduje bolus inzulínu,  

              který lze předem nastavit. Rizikem této terapie  

              může být nekontrolovaná hyperglykémie při  

              případné technické poruše pumpy.(1)  

 

Transplantace segmentu pankreatu a ostrůvků 

pankreatu  

Transplantace segmentu pankreatu se provádí těm 

diabetikům, kteří z důvodu chronické renální insuficience 

ledvin potřebují transplantaci ledvin. Problémem je zevní 

pankreatické sekrece.(1)  

 

Diabetická dieta 

Základní metabolickou odchylkou u nemocných 

diabetem je porucha metabolismu sacharidů. Proto dřívější 

diabetické diety redukovaly přísun sacharidů. V současností je 

tento požadavek do značné míry překonán a diabetická dieta 

se sestavuje s ohledem na aktuální metabolickou situaci. 

Vzhledem k tomu, že naprostá většina diabetiků 1. typu 

při diagnóze choroby má normální nebo nižší tělesnou 

hmotnost, je energetická restrikce nesmyslem. Proto se dává 

přednost dietám energeticky bohatším.(1) 

 

Fyzická aktivita 

Nemocným s DM 1 prospívá dlouhodobé cvičení, protože 

i oni mívají inzulínovou rezistenci (ačkoli samozřejmě ne 

v takové míře jako diabetici 2. typu). Pokles inzulínově 

rezistence vlivem pravidelného cvičení vede ke snížení celkové 

denní dávky inzulínu. Problémem při cvičení mohou být 
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hypoglykémie, které jsou zapříčiněny buď neadekvátním 

snížením dávky inzulínu nebo nedostatečným příjmem 

sacharidů před cvičením. Proto je velmi důležitá edukace 

takových pacientů.  

Pro diabetiky léčené inzulínem je vhodné podle jejich 

fyzické zdatnosti doporučit aerobní cvičení trvající alespoň 15 

až 30 min třikrát týdně, při kterém je dosaženo 60-90 % 

maximální zátěže určené tepovou frekvencí (220-věk). Mezi 

doporučované formy cvičení patří např. chůze, turistika, 

vytrvalostní běh, jízda na kole, kondiční aerobní cvičení, 

plavání atd.(2) 

 

Selfmonitoring glykémií 

Potřeba udržet glykémii v mezích co nejbližších normální 

glykémii vedla k rozvoji opakovaných měření hladiny krevního 

cukru pacienty. To pak velmi pomáhá lékaři utvořit si obraz o 

průběhu diabetu mezi jednotlivými návštěvami pacienta. 

Ideální možností při intenzivních inzulínových režimech je 

provádět selfmonitoring více než 3krát týdně alespoň po dobu, 

než se dosáhne dobré kompenzace, pak udržení kompenzace 

1-2krát týdně. Hladinu krevního cukru může nemocný 

stanovit testovacími proužky nebo glukometrem, v obou 

případech je nutné nemocného důkladně zaučit v technice 

stanovení glykémie.(2) 
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9.1.  Terapie diabetes 1 u dětí a dospívajících 

               Cílem léčení diabetu 1. typu u dětí je: 

 dosáhnout glykémií co nejbližších fyziologickým  

             hodnotám 

 zajistit fyziologický růst a vývoj dítěte   

 předejít těžším hypoglykémiím 

 

Cíle léčení se u jednotlivých dětí mohou poněkud lišit. 

Při určení individuálních léčebných cílů je zapotřebí uvážit věk 

dítěte, jeho zbytkovou endogenní sekreci inzulínu, individuální 

energetickou potřebu pro růst, vývoj a fyzickou aktivitu a 

psychosociální prostředí. 

Základní léčebné cíle vycházejí z poznatků, že: 

 lepší metabolická kontrola zejména v adolescenci je  

            spojena s nižší četností a  pozdějším nástupem  

            cévních komplikací diabetu 

 u menších dětí žijících v obtížnějších psychosociálních  

    podmínkách je třeba   najít kompromis mezi  

                 optimální hladinou HbA 1C ( glykovaný hemoglobin) a  

                 zvýšeným rizikem hypoglykémií; 

 těžké hypoglykémie u dětí předškolního věku mohou  

             významně poškodit vyvíjející se mozek. 

 

Základem léčby diabetického dítěte je edukace rodiny 

a ,je-li to vzhledem k věku možné, i pacienta samotného. 

Život v dětství a adolescenci je mnohem pestřejší než život 

většiny dospělých, bývá spojen s hojnější, avšak nárazovou 

fyzickou aktivitou. Dětský organismus je také metabolicky 

labilnější a zejména menší děti často prodělávají interkurentní 

onemocnění. To vše je potřeba při léčbě dětí vzít v úvahu a 

upravit podle toho léčbu.(1) 
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Závěr 

Bohužel se dosud neobjevil lék, kterým bychom 

pacienty s diabetes mellitus 1. typu dokázali úplně vyléčit. 

Současná terapie, ač nesmírně důležitá, pouze kompenzuje 

onemocnění a napomáhá předcházet pozdním komplikacím. 

Pacienti jsou celoživotně odkázáni na inzulín, což přestože se 

může podařit jejich nemoc plně kompenzovat, snižuje kvalitu 

jejich života a v určitých aspektech je to omezuje. Proto je 

důležité nalézt prostředek, kterým bychom mohli této nemoci 

předcházet. V současné době se již několik nadějných 

terapeutických postupů objevilo, je potřeba je více 

zdokonalovat a pokračovat v bádání v této oblasti. 

Jak ukazují geografické rozdíly mezi incidencemi 

v jednotlivých zemí, velkou roli hrají enviromentální faktory. 

Specifikování těchto faktorů  by mohlo významně napomoci 

v prevenci onemocnění. Další oblast, kam je potřeba 

nasměrovat pozornost je genetika, která má také nepochybně 

velký vliv. Typizace genů asociovaných s diabetes mellitus 1. 

typu a hledání případných nových genů je důležitým krokem, 

který pak může vést k dokonalejší predikci rizika manifestace 

onemocnění.  

Přesnější odhalení patogeneze onemocnění a imunitních 

mechanismů by opět mohlo napomoci vést terapii správným 

směrem. Přestože jsou příčiny onemocnění více méně známy, 

stále například nebyl odhalen hlavní autoantigen, proti 

kterému je namířen imunitní systém. Upřesnění těchto 

mechanismů je dalším ze základních pilířů, který povede ke 

zdokonalení terapie. 

Mezi nejohroženější osoby patří prvostupňoví příbuzní 

diabetiků 1. typu a je nutné jim věnovat patřičnou péči, které 

začíná správnou a včasnou predikcí a následnou prevencí. 
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Onemocnění se většinou manifestuje v dětství či u mladých 

dospělých, kteří mají celý život před sebou a je třeba jim 

umožnit, aby byl co nejplnohodnotnější. Diabetes také 

představuje velký ekonomický a sociální problém a i proto je 

nezbytné mu věnovat dostatečnou pozornost. 
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Souhrn 

Diabetes 1. typu je důsledkem autoimunitní destrukce 

inzulín- produkujících buněk ostrůvků pankreatu CD4+, CD8+ 

T-lymfocyty a makrofágy. Genetické a ještě ne zcela 

definované enviromentální faktory se spolupodílejí na vzniku 

onemocnění. Rostoucí incidence dětského diabetu 1. typu 

ukazuje na důležitost terapeutických strategií, které povedou 

k prevenci této chronické nemoci. 

Diabetes 1. typu je asociován s lidskými leukocytárními 

antigeny (HLA). Genetické studie dále identifikovali inzulínový 

gen jako druhý nejdůležitější gen ve vztahu k diabetu. 

Celogenomovým mapováním bylo nalezeno ještě nejméně 

dalších 15 genů asociovaných s diabetem. Mezi nejčastější 

enviromentální faktory patří především působení některých 

virů a vliv nutričních faktorů v časném dětství. 

Hlavními třemi přítomnými autoantigeny  jsou 

dekarboxyláza kyseliny glutamové (GAD 65), tyroxin fosfatáza 

(IA-2) a protilátky proti inzulínu. Detekce genetického rizika a 

těchto antigenů je esenciální k určení individuálního rizika a 

k možné intervenci v časném stádiu onemocnění a k prevenci 

destrukci B-buněk. 

Stále se testuje mnoho terapeutických strategií, 

například aplikace cyklosporinu, anti-CD3 protilátek, 

DiaPep277, linomidu atd. V současnosti však zatím pacienti 

s diabetes 1. typu nemohou být plně vyléčeni, proto je 

nezbytné zaměřit se na zpřesnění predikce a následné 

prevence. 
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Summary 

Type 1 diabetes results from the autoimmune 

destruction of insulin producing cells by CD4+ and CD8+ T 

cells and macrophages infiltrating the islets in the pancreas. 

Genetic and, as yet undefined, environmental factors act 

together to cause the disease. The increasing incidence of 

childhood type 1 diabetes emphasize the importace of 

therapeutic strategies to prevent this chronic disorder. 

Type 1 diabetes has human leukocyte antigens (HLA) 

association. Candidate gene studies also identified the insulin 

gene as the second most important genetic susceptibility to 

type 1. diabetes. Whole genome screens have indicated that 

there are at least 15 other loci associated. The most popular 

candidates of the environmental factors are viruses and 

nutrition factor in the early childhood. 

The three principal autoantigens identified are glutamic 

acid decorboxylase (GAD 65), a protein tyroxine phosphatase-

like molekule (IA-2) and insulin. Early identification of 

individuals at risk for the disease by detection genetic risk and 

these antigens are essentials for intervention at an early 

stage to prevent ongoing beta-cells destruction. 

Numerous therapeutic intervention to prevent 1.type 

diabetes have been tested - as application of cyclosporin, 

anti-CD3 antibody, DiaPep277, linomid etc. Patients with 1. 

type diabetes cannot be fully cured currently, therefore it is 

necessary to focus on  the precise prediction and the follow-

up prevention. 
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