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Diabetes mellitus 1. typu 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá chronickým onemocněním diabetes mellitus 1. typu. 

Jedná se o rešeršní práci s cílem definovat a objasnit jevy spojené především 

s průběhem, ale i se vznikem, prevencí a komplikacemi diabetu. Teoretická část práce je 

vypracována s pomocí studia odborné literatury a dalších zdrojů a má za úkol 

dopodrobna seznámit a shrnout současný stav poznání dané problematiky. Velká 

pozornost je zde věnována samotnému průběhu onemocnění, konkrétně pak možným 

vzniklým akutním i pozdním komplikacím a následně i jejich řešení. Důraz je zde také 

kladen na moderní, neustále se zdokonalující možnosti léčby a na význam 

selfmonitoringu. Z pedagogického hlediska je v práci zohledňována psychika diabetika, 

především z hlediska jeho začlenění do kolektivu. Závěr bakalářské práce poukazuje na 

to, že i nemocný s diabetes mellitus může žít plnohodnotný a dlouhověký život, pokud 

se řídí danými pravidly. 

Klí čová slova: diabetes mellitus, inzulin, glykémie, léčba diabetu, komplikace diabetu, 

etiologie diabetu 
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Diabetes Mellitus 1st Type 

Abstract 

This thesis deals with chronic illness diabetes mellitus 1st type. It is a job search to 

define and clarify the phenomena associated primarily with the course, but also the 

formation, prevention and complications of diabetes. The theoretical part of the work 

developed through the study of literature and other sources, and is intended to 

familiarize in detail and summarize the current state of knowledge of the topic. Much 

attention is devoted to the course of the disease, namely the possible resulting acute and 

late complications and consequently their solutions. Emphasis is also asset to the 

modern, ever-improving treatment options and the importance of self-monitoring. From 

a pedagogical point of view is taken into account in the work of the psyche diabetic, 

specially in terms of integration into the community. Conclusion the work points out, 

that even sick with diabetes mellitus can live a full and long live, if they abide by the 

rules. 

Keywords: diabetes mellitus, insulin, glycemia, treatment of diabetes, complication of 

diabetes, etiology of diabetes   
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1 ÚVOD 

Diabetes mellitus dnes řadíme do skupiny civilizačních chorob. Stejně tak, jak se 

mění společnost a styl jejího života, mění se seznam a četnost právě civilizačních 

chorob. Jinak tomu není ani u diabetes mellitus. Každým rokem přibude nespočet 

nových případů diagnostikovaných právě s touto nemocí, kterou nejsme schopni vyléčit. 

Na vině je především dnešní „moderní“ způsob života (minimum fyzické aktivity 

v kombinaci s nadměrným příjmem energetické stravy), který ve svém důsledku vede 

k obezitě. Právě obezita je dle četných výzkumů považována za hlavní příčinu vzniku 

převážně diabetu mellitu 2. typu. Incidence je u obou typů diabetes mellitus 

procentuálně velice vyrovnaná, na rozdíl od minulých let, kdy rapidně převládala 

incidence diabetu 2. typu. Tato situace je dána vzrůstajícím počtem diabetiků s diabetes 

mellitus 1. typu, přičemž v minulých letech byl podíl diabetiků s diabetes mellitus 2. 

typu rapidně převládající. V dnešní době některé zdroje mluví o tzv. pandemii diabetes 

mellitus. Tato skutečnost je alarmující, jelikož celosvětový počet diabetiků má 

vzrůstající tendenci, a to i s výhledem do budoucnosti. Diabetes mellitus provází lidstvo 

již velice dlouho. Dříve lidé neměli s touto diagnózou šanci přežít, dnes je tomu ale 

jinak. Po objevení inzulinu v roce 1921 dochází k neustálému zdokonalování metod v 

léčbě a edukaci diabetiků. Nesrovnatelné jsou především možnosti aplikace inzulinu 

dnes a například i před 30 lety. Medicína v tomto směru udělala veliký skok dopředu. I 

přes mnohá úskalí je diabetes v dnešní době možné kontrolovat a diabetika vést 

k uspokojivé kompenzaci. Je však důležité zmínit, že ani nejmodernější možnosti 

medicíny nepovedou k trvalé kompenzaci pacienta bez jeho vůle a přičinění. 

Diabetes mellitus je v povědomí laické veřejnosti poměrně dobře znám. Málokdo 

však zná i jiné typy diabetes mellitus, nežli je diabetes mellitus 2. typu. Jelikož se o 

etiopatogenezi diabetes mellitus 1. typu ví stále poměrně málo, není vyloučeno, že 

kdokoliv z nás může být potencionálním diabetikem.  

Z výše uvedeného vyplývá, že problematika diabetes mellitus je významná a je třeba 

se jí zabývat. Cílem této bakalářské práce je na základě studia odborné literatury 

shromáždit a utřídit dostupné informace o diabetes mellitus 1. typu. Zaměřím se 

především na diagnostiku, průběh, léčbu jako nástroj kompenzace a možné komplikace 

tohoto onemocnění. 
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2 DIABETES MELLITUS 

2.1 Definice, epidemiologie a etiologie 

 Diabetes mellitus (DM) patří do skupiny metabolických onemocnění, pro kterou je 

charakteristická dlouhodobá hyperglykémie vznikající jako důsledek defektu působení 

inzulinu, sekrece inzulinu či kombinací obou. Díky nedostatečnému působení inzulinu 

na cílové tkáně se u diabetu setkáváme s poruchami v metabolismu cukrů, tuků a 

proteinů (Lebl, 2009, s. 15). Diabetes mellitus dále známe pod názvy úplavice cukrová 

neboli cukrovka. Jedná se o nemoc projevující se nejen již zmíněným zvýšením cukru 

v krvi, ale také sklonem ke specifickým orgánovým komplikacím, jako je neuropatie1, 

retinopatie2, nefropatie3 či urychlený vznik aterosklerózy (Jirkovská, 1999, s. 18). Je na 

místě říci, že se jedná o onemocnění, kdy dochází k nesprávnému hospodaření 

s glukózou, která je nepostradatelnou látkou lidského těla. Glukóza je pro každou buňku 

lidského těla významným zdrojem energie. Do buněk je přiváděna krví, a to buď 

z potravy, nebo uvolňováním ze zásobního glykogenu v játrech. Právě správné 

hospodaření s glukózou je podmíněno působením několika hormonů, z nichž 

nejdůležitější roli zastává inzulin. Jednou z nejdůležitějších funkcí inzulinu je tzv. 

odemykání všech buněk v těle, umožnění vstupu glukózy do buněk a následné získávání 

energie z glukózy. Pro diabetes je pak charakteristická nepřítomnost nebo snížená 

účinnost právě inzulinu (Dolina a kol., 2009, s. 104). 

 Diabetes mellitus dosáhl v posledních dvou desetiletích značného rozšíření. Před sto 

lety se ještě mluvilo o onemocnění relativně řídkém, ale změna způsobu života vedla ve 

dvacátém století k jeho prudkému nárůstu. Dnes v 21. století lze dokonce hovořit o 

epidemii diabetes mellitus. Co se týče četnosti výskytu diabetes mellitus ve světě, 

poskytují Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) a 

Mezinárodní diabetologická federace (IDF, International Diabetes Federation) údaje o 

výskytu diabetes mellitus na jednotlivých kontinentech, jak je znázorněno v grafu č. 1. 

Alarmující je především prevalence, která dle dosavadního vývoje má v roce 2025 
                                                           
1 Postižení ledvin v souvislosti s diabetes mellitus (Lebl a kol, 1998, s. 159), dále bude probráno 
v kapitole 7.1. 
2 Postižení oční sítnice v souvislosti s diabetes mellitus (Lebl a kol., 1998, s. 159), dále bude probráno 
v kapitole 7.2. 
3 Postižení nervových vláken v souvislosti s diabetes mellitus (Lebl a kol, 1998, s. 121), dále bude 
probráno v kapitole 7.3. 
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dosáhnout hodnoty 7,3 % s nárůstem populace diabetiků na 380 milion

enáván postupný nárůst diabetes mellitus, a to p

posledních 30 letech. Nárůst se týká obou typů diabetes mellitus (Škrha a kol., 2009, 

Výskyt diabetes mellitus v milionech nemocných na jednotlivých kontinentech v
ekávaný výskyt v roce 2025 (zpracováno podle údajů z publikace Škrha, 2009, s. 3).

Etiologie diabetes mellitus je multifaktoriální. Nad jednotlivými faktory u r
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jednoznačně určené kategorie diabetes mellitus, ale mimo jiné i další poruchy 

glukózové homeostázy, jako je porucha glukózové tolerance a hraniční glykémie 

nalačno (Škrha a kol., 2009, s. 10).  

Konkrétně je diabetes mellitus dělen dle Víchy (1995, s. 17-18) následovně: 

IDDM (inzulindependentní diabetes mellitus) Typ 1 

Pacient s diabetes mellitus 1. typu je závislý na denní aplikaci inzulinu. Diagnóza je 

typická pro dětský anebo mladistvý věk. 

 

NIDDM (noninzulindependentní diabetes mellitus) Typ 2 

- neobézní typ 

- obézní typ 

Pacient s diabetes mellitus 2. typu užívá perorálně antidiabetika. Možná je i léčba 

pomocí aplikace inzulinu. Diagnóza je typická v dospělosti a u obézních lidí. 

 

MDM (malnutriční diabetes mellitus) 

Výskyt je spojený se špatnou výživou či podvýživou. Hojně se vyskytuje v tropických 

oblastech. Můžeme se setkat s označením diabetes K (Kongo), J (Jamajka) atp. 

 

ODM (ostatní typy diabetes mellitus) 

- diabetes spojený s onemocněním pankreatu 

- diabetes spojený s ostatními endokrinopatiemi 

- diabetes následný po lécích a toxinech 

- diabetes při abnormalitách inzulinu a jeho receptorů 

- diabetes při genetických onemocněních 

 

GDM (gestační diabetes mellitus) 
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Jedná se o diabetes mellitus, který vzniká v těhotenství a většinou po porodu vymizí. 

Pacientka by měla být pravidelně sledována, jelikož špatná kompenzace působí 

negativně na život matky i plodu.  

PGT (porušení glukózové tolerance) 

Pojem užívaný při diagnostice cukrovky, při tzv. orálním glukózovém tolerančním 

testu (oGTT). 

2.3 Anatomie slinivky břišní 

Pancreas neboli slinivka břišní zastává roli jak exokrinní, tak endokrinní žlázy. Je 

dlouhá 12-16 cm, má hmotnost 60-90 g, je uložena za žaludkem a táhne se od duodena 

doleva až ke slezině. Na pankreatu můžeme rozlišovat tři hlavní úseky: 

- hlava pankreatu 

- tělo pankreatu 

- ohon pankreatu 

 Jako exokrinní žláza zajišťuje transport sekretu s trávicími enzymy, které jsou vývody 

vedeny do duodena. Jako endokrinní žláza je tvořena 1-2 miliony drobných buněčných 

okrsků – Langerhansovými ostrůvky. Endokrinní buňky v ostrůvcích jsou zastoupeny 

v různém počtu a můžeme rozeznávat tři základní typy takovýchto buněk. Prvním 

typem jsou A-buňky (α-buňky) nacházející se na periferii ostrůvku a produkující 

hormon glukagon, který zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Tento proces je zapříčiněný 

probíhající glykogenolýzou v játrech. Dále jsou B-buňky (β-buňky), kterých je nejvíce. 

Nacházejí se v centru ostrůvku a produkují hormon inzulin. Inzulin snižuje hladinu 

glukózy v krvi díky zvýšenému příjmu glukózy játry, syntéze glykogenu a vychytávání 

již vstřebané glukózy z orgánů a tkání. Právě nedostatek inzulínu vede k onemocnění 

zvanému cukrovka, diabetes mellitus.  Posledním typem jsou D-buňky. Je jich 

nejméně a nacházejí se společně s A-buňkami na periferii ostrůvku. Produkují hormon 

somatostatin, který působí inhibičně a jako regulátor sekrece inzulinu a glukagonu. 

Dalšími buňkami jsou buňky PP produkující pankreatický polypeptid, který tlumí 

zevní sekreci pankreatu. Nápadně větší množství ostrůvků bylo zjištěno v ohonu 

pankreatu. Ostrůvky tvoří asi 1, 5% objemu pankreatu a jejich hmotnost je kolem 1 g. 
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Můžeme najít i jednotlivé endokrinní buňky vtroušené do exokrinní části (Čihák, 1988, 

s. 119, 122, 409-410).  

Organismus zdravého jedince zajišťuje nepřetržitou glukózovou homeostázu. Pro 

organismus představuje glukóza snadno využitelný zdroj energie, a to prostřednictvím 

příjmu potravy, tvorby glukózy v játrech a jejího vychytávání v buňkách. Hladina 

glukózy v plazmě je nastavena na poměrně úzké rozmezí – 4 až 7 mmol/l, a to jak 

v případě, kdy organismus hladoví, tak i v zatížení nadměrným přísunem jídla. 

V případě hladovění jsou hlavním zdrojem glukózy játra. Probíhá zde glykogenolýza a 

glukoneogeneze, typická je snížená koncentrace inzulinu v krvi. Naopak po jídle, kdy 

se glukóza přesouvá do buněk a ukládá se v podobě glykogenu do jater, je koncentrace 

inzulinu vyšší. Pro zajištění anatomické stavby a funkce jednotlivých orgánů a tkání je 

zapotřebí, aby metabolické děje probíhající v organismu zajišťovaly přesnou regulaci a 

náležité využití energetických zdrojů, a to jak po jídle, tak i nalačno. Tyto rozdíly musí 

organismus zpracovat a zajistit přesnou koncentraci jednotlivých látek. Inzulin, jehož 

jediným zdrojem v organismu je β-buňka, je proto uvolňován do krevního oběhu, 

účinně zajišťuje metabolickou homeostázu a ovlivňuje hodnoty glykémie. Jakékoli 

poruchy syntézy a sekrece inzulinu vedou k patologickým změnám a projevu 

hyperglykémie nebo hypoglykémie. Zásadní význam pro organismus má tedy 

fyziologická syntéza i sekrece inzulinu (Škrha, 2009, s. 39-40, 47, 49). 
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3 DIABETES MELLITUS 1. TYPU 

3.1 Definice a epidemiologie 

Diabetes mellitus 1. typu je forma diabetes mellitus dříve označována také jako 

inzulin dependentní diabetes mellitus či juvenilní diabetes mellitus. Vzniká jako 

důsledek autoimunitní destrukce β-buněk ostrůvků slinivky břišní, ve kterých 

nedochází k produkci inzulinu. Po vstřebání glukózy do krve (po jídle) dochází 

k vzestupu glykémie, přičemž nadbytečná glukóza není uložena do jater. Dochází tak 

k jejímu hromadění v krvi. Buňky nemohou využívat glukózu, jelikož chybí potřebný 

inzulin, který by aktivoval transport glukózy do buněk a glukóza se mohla přeměnit na 

potřebnou energii (Dolina a kol., 2009, s. 106). Diabetes mellitus 1. typu můžeme tedy 

charakterizovat jako onemocnění, kdy organismus ztrácí schopnost produkce inzulinu. 

Tento fakt následně vede k neschopnosti organismu udržet koncentraci krevního cukru 

(glukózy) v normálních mezích, a dochází tak ke zvýšení koncentrace glukózy v krvi 

(koncentrace glukózy v krvi je též označována jako glykémie). Pro onemocnění je 

typická postupná ztráta schopnosti produkce inzulinu, která může trvat od několika 

týdnů po několik měsíců. Jediná možná léčba spojená s touto diagnózou je dodávání 

tělu inzulin (podle internetového portálu Diacentrum, 2013). Tento typ diabetes 

mellitus bývá nejčastěji diagnostikován v mladším věku u dětí a mladistvých, 

výjimkou však není ani u dospělých do 40 let.  

Dle epidemiologických studií se v posledních letech setkáváme s celosvětovým 

narůstajícím výskytem diabetes mellitus 1. typu u dětí, a to se snižujícím se 

průměrným věkem nemocných (v Evropě z 10,8 roků na 8,3). V České republice je 

diabetes mellitus 1. typu nejčastěji diagnostikován u dětí pod věkovou hranicí 9 let a 

jeho výskyt prudce narůstá. Z celkového počtu diabetiků je diabetes mellitus 1. typu 

zastoupen 7,2 % (Dolina a kol., 2009, s. 105-106). Diabetes mellitus 1. typu se 

v posledních letech manifestuje u 270 až 300 dětí ročně (Perušičová a kol., 2007, s. 

25). 

 3.2 Etiopatogeneze 

Příčinou vzniku diabetes mellitus 1. typu je patologická reakce imunitního systému, 

kdy dochází ke kompletní destrukci tkáně produkující inzulin. Jedná se o reakci 
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autoimunitní. Imunitní systém organismu se u diabetes mellitus 1. typu obrací proti 

vlastním tkáním a ničí pankreatické buňky. Zatímco za normálních okolností imunitní 

systém organismus brání před infekcí, jsou stejně efektivně ničeny i pankreatické 

buňky u autoimunitní reakce. Jasným důkazem nám může být konkrétní pozorování 

z roku 1993, kdy pacient s diabetes mellitus 1. typu daroval kostní dřeň nemocnému, 

geneticky identickému příbuznému. Za několik týdnu bylo totiž možné pozorovat 

rozvoj diabetes mellitus 1. typu i u příjemce kostní dřeně. Buňky imunitního systému 

namířené proti pankreatickým buňkám u příjemce zničily β-buňky stejným způsobem 

jako před lety u dárce.  

Pro průkaznost autoimunitního původu diabetes mellitus 1. typu je charakteristická 

i přítomnost autoprotilátek proti inzulinu v krvi. Díky výzkumu zvířecího modelu 

(myší) bylo dokázáno, že klíčovou roli v celém autoimunitním procesu a v ničení 

pankreatických buněk hrají lymfocyty (konkrétně pak T-lymfocyty a jejich produkty -

cytokiny). Můžeme usuzovat o velmi podobném mechanismu, jako je mechanismus 

patogeneze lidského onemocnění. Otázkou však stále zůstává, proč se tak dobře 

kontrolovatelný systém, jako je imunitní reakce, obrací proti vlastním tkáním a 

způsobuje vznik diabetes mellitus 1. typu. K takové reakci pravděpodobně dochází 

z důvodu porušení kontrolních mechanismů imunitní reakce na více úrovních. Příčinou 

se stávají genetické faktory a vlivy vnějšího prostředí, které budou zmíněny níže 

(podle internetového portálu Diacentrum, 2013).  

3.2.1 Genetika 

Základní podmínku pro vznik diabetes mellitus 1. typu jsou genetické vlohy. Dnes 

již víme, že diabetes nemůže vzniknout bez genetické dispozice k diabetu. Konkrétně 

u diabetes mellitus 1. typu se jedná o interakci genetických vlivů a prostředí (Svačina, 

2003, s. 8, 10). Je třeba zmínit, že organismus nedědí onemocnění, ale jen určité vlohy, 

které ve spojení s dalšími faktory (imunologické změny) vedou ke vzniku choroby. 

Dědí se tedy pouze náchylnost k onemocnění, genetická příčina není známa 

(Jirkovská, 1999, s. 25).  

Navzdory kumulace diabetes mellitus 1. typu v rodinách není stále znám žádný 

vzorec dědičnosti. Je však prokázáno, že výskyt diabetes mellitus 1. typu u potomků 



 

 

- 16 - 

 

diabetických mužů je dvakrát až třikrát častější než u diabetických žen (muži 3,6-8,5  

%, ženy 1,3 - 3,6 %), u sourozence se udává  4 % riziko vzniku do věku 20 let a 9,6 % 

riziko do věku 60 let, oproti 0,5% v běžné populaci (Lebl, Průchová, 2009, s. 19).  

3.2.2 Imunologie a vnější faktory  

V patogenezi diabetes mellitus 1. typu hrají významnou roli imunitní děje. 

Autodestrukce pankreatických buněk vlastním imunitním systémem vede 

k absolutnímu nedostatku inzulinu, kdy za přispění genetických a vnějších faktorů 

dochází k autoimunitní reakci. V organismu dochází k chybě imunitního systému, a to 

v odlišení vlastního od cizího. V takovémto případě zahajuje imunitní systém reakci 

proti vlastním tkáním. Klíčovou roli zde hrají některé molekuly HLA (human 

leukocyte antigen), které jsou přítomny na povrchu buněk a slouží k rozpoznání 

vlastních elementů od cizích. Konkrétní mechanismus, jakým se molekuly HLA 

podílejí na vzniku autoimunitního onemocnění, není stále znám, jelikož i u zdravé 

populace se vyskytují rizikové molekuly HLA vedoucí k autoimunitnímu onemocnění 

diabetes mellitus. 

K iniciaci autoimunitní reakce je nezbytná kooperace genetických faktorů 

s vnějšími faktory. Mohou jimi být některá virová onemocnění, vlivy ve stravě 

(kravské mléko), toxické látky a psychický stres (Škrha, 2009, s. 86-87). 
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4 DIAGNOSTIKA ONEMOCN ĚNÍ DIABETES MELLITUS 1. 
TYPU  

Ke stanovení diagnózy diabetes mellitus 1. typu je zapotřebí znát hodnotu glykémie 

ve venózní plazmě, hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1. Pro potvrzení onemocnění se 

využívá tří různých způsobů měření: 

- náhodná glykémie 

- glykémie nalačno 

- orální glukózový toleranční test (oGTT) 

Tabulka č. 1: Hodnocení glykémie ve venózní plazmě (zpracováno podle údajů z publikace Adamec, 
Saudek, 2005, s. 26).  

Glykémie nalačno 
< 5,6 mmol/l norma 

≥ 5,6 a < 7, 0 mmol/l hraniční glykémie nalačno 

≥ 7,0 mmol/l diabetes mellitus 

Náhodná glykémie 

< 7,8 mmol/l norma 

≥ 7,8 a < 11,1 mmol/l porucha glukózové tolerance 

nebo diabetes mellitus5 

≥ 11,1 mmol/l diabetes mellitus 

Glykémie po zátěži 

(120. minuta oGTT) 

< 7,8 mmol/l norma 

≥ 7,8 a < 11,1 mmol/l porucha glukózové tolerance 

≥ 11,1 mmol/l diabetes mellitus 

      

Testování je nejčastěji zahájeno vyšetřením náhodné glykémie či glykémií nalačno. 

Vyšetření oGTT se provádí zřídka, a to v případech diagnostických rozpaků či s 

přispěním dalších rizikových faktorů. Pokud jsou hodnoty glykémie ≥ 7,8 mmol/l 

v žilní plazmě, doporučuje se vyšetření glykémie nalačno opakovat (Adamec, Soudek, 

2005, s. 25-26). 

4.1 Klinické projevy a manifestace diabetu mellitu 1. typu  

Podle Lébla a Průchové (2009, s. 29) můžeme rozlišovat čtyři fáze diabetes mellitus 

                                                           
5 Kategorii je třeba ověřit jiným z kritérií. 
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1. typu: 

a) preklinický diabetes 

b) fáze vlastní manifestace choroby 

c) částečná remise (tzv. honeymoon období) 

d) chronická fáze s doživotní závislostí na aplikaci inzulinu 

Preklinický diabetes můžeme zaznamenat měsíce či roky před samotnou manifestací 

choroby. Typická je zde přítomnost autoprotilátek (např. antiinzulinové autoprotilátky 

a ostrůvkové autoprotilátky). Co se týče manifestace, u dítěte s diagnózou diabetes 

mellitus 1. typu můžeme jasně pozorovat klasické příznaky. Nebezpečím je 

přehlédnutí typických příznaků, které může v důsledku vést k pozdní diagnóze. Dalším 

problémem je rychlost rozvoje klinických příznaků, která se u jednotlivých pacientů 

znatelně liší (několik dnů versus několik měsíců). Do škály klinických projevů 

diabetes mellitus 1. typu zařazujeme neurgentní a urgentní příznaky: 

Neurgentní příznaky  

- polydipsie7  

- polyurie8 

- ztráta váhy 

- enuréza9 

Urgentní příznaky (spojené s rozvojem diabetické ketoacidózy - DKA) 

- dehydratace 

- zvracení 

- senzorické poruchy 

- šok 

- narůstající polyurie i přes přítomnou dehydrataci 

                                                           
7 Nadměrná žízeň. 
8 Nadměrné močení. 
9 Pomočování. 
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- acetonický zápach z dechu 

- hypotenze 

- hyperventilace 

V případě, že je u dítěte stanovena diagnóza a jsou přítomny klinické příznaky, je dítě 

hospitalizováno a zahajuje se neodkladná terapie. Především rozvoj ketoacidózy je 

eliminován, jelikož neléčená ketoacidóza má fatální průběh. Následně po manifestaci 

dochází k částečné remisi neboli honeymoon periodě. Jedná se o přechodně sníženou 

spotřebu inzulinu po zahájení léčby, kdy je potřeba organismu pacienta menší než 0,5 

jednotky inzulinu na kilogram tělesné váhy. Částečná remise se projevuje pár dní či 

týdnů po zahájení inzulinoterapie a může trvat až měsíce. Dále částečná remise 

prograduje k doživotní závislosti na inzulinu. Jedná se o proces postupný, dochází 

k postupnému úbytku funkce β-buněk a pacientovi je dodáván exogenní inzulin (Lebl, 

Průchová, 2009, s. 29-33).  

Před samotnou manifestací dochází pod vlivem autoimunity k ničení a úbytku β-

buněk, které může trvat měsíce nebo i léta skrytě. Až ve chvíli, kdy se počet β-buněk 

blíží kritické hranici, je člověk zranitelnějším. Organismus není schopen zajistit při 

nenadálé potřebě dostatečné množství inzulinu, a to především v době nemoci, kdy 

potřeba inzulinu stoupá. Stačí tedy, když člověk onemocní obyčejnou chřipkou. 

V kritické chvíli vývoje diabetes mellitus a při zvýšené potřebě inzulinu, kterou 

organismus není schopen zajistit, dochází k prvním projevům diabetes mellitus. 

Nemoc se v tomto případě stává pouze vyvolávajícím momentem, jelikož po dalším 

úbytku β-buněk by nastala stejná situace. Začínají se rozvíjet příznaky diabetes 

mellitus. Typická je vysoká glykémie, kdy se organismus začíná zbavovat nadbytečné 

glukózy tím, že jí začne propouštět do moči. Ledvinový práh pro glukózu je překročen 

při glykémii nad 10 mmol/l. U dětí můžeme diabetes tedy odhalit náhodně u pediatra 

při vyšetření moči či krve z jiného důvodu. Glukóza je odplavována společně s vodou, 

což vysvětluje jeden z nejčastějších symptomů diabetu mellitu 1. typu – nadměrné 

močení (polyurie). U malých dětí pozorujeme pomočování (enuréza). Velké ztráty 

tekutin močí pak vedou k žízni (polydipsie) a dehydrataci. S močí neúčelně odchází i 

část toho, co tělo přijalo v potravě, organismus žije ze svých zásob, a dochází 
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k hubnutí. Bez přítomnosti inzulinu nemohou buňky získávat energii z glukózy, a 

proto je nemocný unavený a spavý. Pokud tyto první symptomy nejsou rozpoznány, 

glykémie stoupá, organismus stále strádá a hledá náhradní zdroje energie. Zdrojem mu 

jsou v takovém případě tuky. V průběhu oxidace tuků dochází ke vzniku odpadních 

ketolátek (aceton), tělo je okyselováno, a dostává se do stavu ketoacidózy. 

Ketoacidózu doprovází zvracení a těžká dehydratace. V takové situaci se zahajuje 

neprodleně léčba inzulinem (Lebl a kol., 1998, s. 18-20). 

Tabulka č. 2: Manifestace IDDM u dětí 0–19 let, francouzská a anglická data, 1992 (Zamrazil a kol., 
1997, s. 96).  

Symptomy Francouzská data (%) Anglická data (%) 

před diagnózou 

polyurie 90 73 

pokles hmotnosti 63 - 

únava 55 - 

bolesti břicha 34 47 

náhodná dg 2,7 - 

během diagnózy 

porucha vědomí 12,5 - 

glykémie (mmol/l) 24,3 - 

glykovaný Hb (%) 12,6 - 

ketonurie 84 * - 

Průměrné trvání symptomů ve franc. studii bylo 4,4 týdnů, glykémie 24,3 mmol/l, glykovaný Hb 

12,6 %. *) 89 % ve věku pod 10 let, 80 % nad 10 let 

      

U manifestace diabetického syndromu IDDM (inzulindependentní diabetes 

mellitus) se k dosud latentně probíhajícímu autoimunitnímu procesu postupně 

přidávají jednotlivé diabetické symptomy (tabulka č. 2), přičemž jejich správné 

zhodnocení vede k časné diagnóze a k možnosti relativního zachování rezidua β-

buněk. Až u 80 % dětí je uváděno, že symptomatické období trvá méně jak 3 až 4 

týdny (Zamrazil a kol., 1997, s. 98).  

.  
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5 LÉČBA DIABETES MELLITUS 1. TYPU A JEJÍ CÍLE 

Správná léčba diabetika má vést k optimální kompenzaci s přihlédnutím k věku, 

fyzické aktivitě, zaměstnání a má zajišťovat nemocnému dobrou kvalitu života. 

Dospělý s onemocněním diabetes mellitus 1. typu (DM1T) je v péči diabetologa, 

pacienti do 18 let patří do péče dětského endokrinologa-diabetologa. Léčebný plán by 

měl zahrnovat dílčí opatření s instruktáží, režimové opatření (např. doporučení vhodné 

fyzické aktivity), farmakologickou léčbu a psychosociální opatření. Léčba inzulinem je 

indikována u všech pacientů s DM1T (Rybka, 2007, s. 43). Indikace léčby inzulinem 

jde ruku v ruce s léčebnými cíli diabetu, a to z následujících důvodů:  

- uchovat pacienta při životě 

- zamezit potížím 

- předcházet škodlivým následkům hyperglykémie 

U všech diabetiků, u nichž nedochází k produkci inzulinu (všichni diabetici 1. typu), 

hrozí nebezpečí kómatu. Z tohoto důvodu musí být ihned zahájena léčba inzulinem, 

kdy je chybějící inzulin doplňován podkožními injekcemi. Dále o indikaci léčby 

inzulinem rozhodují přítomné klinické příznaky, a to především dehydratace, úbytek 

hmotnosti a acidóza, jelikož hodnota glykémie není vždy spolehlivým ukazatelem (u 

štíhlých diabetiků je glykémie nižší). Léčba inzulinem se považuje za nezbytnou, i 

když hyperglykémie bezprostředně neohrožuje pacienta na životě. U diabetu mellitu 1. 

typu mluvíme o diabetu primárně inzulindependentním (závislý na podávání 

exogenního inzulinu) a léčba se zahajuje bezprostředně po stanovení diagnózy. 

Jediným zásadním cílem léčby u diabetu mellitu 1. typu je trvalá kompenzace látkové 

výměny k prevenci diabetické mikroangiopatie. Další cíle léčby nemocného s diabetes 

mellitus 1. typu jsou uvedeny v tabulce č. 3. Trvalé kompenzace lze dosáhnout, pokud 

se substituce inzulinu blíží fyziologickým poměrům. Pro diabetika to znamená 

pravidelnou aplikaci krátkodobého a depotního10 inzulinu, tedy 3-5 injekcí denně 

(Berger, Jorgens, Chlup, 1995, s. 67, 68, 84).  

 

 

                                                           
10

 Inzulin s prodlouženým účinkem (Lebl a kol., 1998). 
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Tabulka č. 3: Cíle léčby dospělého nemocného s diabetes mellitus 1. typu, upraveno podle společných 
doporučení českých odborných společností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (zpracováno 
podle údajů z publikace Rybka, 2007, s. 44).  

Ukazatel Cílová hodnota 
HbA1c (%) * 4,5 
glykémie v žilní plazmě 6,0 
hodnoty glykémie v plné kapilární krvi (selfmonitoring) 
nalačno (mmol/l) 

postprandiální11 (mmol/l) 

4,0-6,0 

5,0-7,5 

krevní tlak 

při mikroalbuminurii12 u diabetu 1. typu 

< 130/80 

< 125/75 

krevní lipidy 
celkový cholesterol (mmol/l) < 4,5 
LDL – cholesterol** (mmol/l) < 2,5 
HDL – cholesterol (mmol/l): muži/ženy < 1/ < 1,2 
triglyceridy (mmol/l) < 1,7 
Body Mass Index*** < 27 
obvod pasu: ženy (cm)/muži (cm) < 80/ < 94 
celková dávka inzulinu/24 hod./kg hmotnosti (UI) < 0,6  
* HbA1c-glykovaný hemoglobin  

** LDL-cholesterol u diabetiků po kardiovaskulární příhodě pod 2 mmol/l 

*** u nemocných s nadváhou a obezitou je cílem redukce hmotnosti o 5–15% 

 

5.1 Léčba inzulinem 

Léčba inzulinem u diabetes mellitus 1. typu spočívá v sestavení inzulinového

programu. Pod pojmem inzulinový program je myšlena sestava jednotlivých injekcí 

inzulinu během každých 24 hodin. Tento program stanovuje lékař. Inzulinovými 

programy se snažíme napodobit rytmus tvorby inzulinu jako u člověka bez diabetu. 

Proces tvorby inzulinu u člověka bez diabetu je založen na bazální (základní) a 

bolusové (nárazové) výrobě inzulinu. Zatímco bolus inzulin se tvoří jen při jídle a brzy 

po jídle a jeho úkolem je vrátit glykémii do normálního rozmezí, bazální výroba 

inzulinu probíhá ve dne i v noci, zajišťuje otevírání buněk v těle pro glukózu a 

předávání energie. Proto se také pro inzulinové programy užívá názvu systém bazál-

                                                           
11 Objevující se po jídle. 
12 Zvýšené vylučování albuminu močí v rozmezí 30-300 mg/24 h (Ponťouch, 2003, s. 38). 
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bolus. Při sestavování inzulinového programu je bazální výroba inzulinu u diabetes 

mellitus 1. typu nahrazována jednou či dvěma injekcemi depotního inzulinu a 

bolusová výroba inzulinu obvykle třemi injekcemi rychlého inzulinu s návazností na 

hlavní jídla. U dětí a mladistvých s diabetes mellitus 1. typu se nejlépe osvědčila léčba 

kombinací rychlého a depotního inzulinu. Rychlý inzulin je aplikován před snídaní, 

před obědem a před 1. večeří a depotní inzulin je aplikován před spaním pro udržení 

základní hladiny inzulinu během noci. I přes to, že dnešní inzulinové programy 

umožňují volnost životního stylu díky možnosti posunovat jídlo společně s injekcí, je 

třeba dodržovat a znát některé zásady inzulinového programu: 

- odstup mezi hlavními jídly (tedy i injekcemi) by neměl být kratší než 4 hodiny a 

delší než 7 hodin 

- injekce depotního inzulinu před spaním má být aplikována v pravidelnou 

hodinu (nejčastěji ve 22 hodin) 

- injekce ranního inzulinu se musí aplikovat nejpozději v 8 hodin 

- vynechání snídaně, oběda či večeře se nedoporučuje v žádném případě 

Cílem inzulinového programu je zajištění potřebného množství inzulinu v každém 

okamžiku dne z důvodu udržení normoglykémie a dobré využitelnosti glukózy všemi 

tělními buňkami (Lebl a kol., 1998, s. 29-34). Aplikování inzulinu probíhá formou 

opakovaných injekcí (MDI – Multiple Dose Inzulin Therapy) obvykle za pomoci 

inzulinového pera či inzulinové pumpy (Rybka, 2007, s. 43-44). K dosažení celkové 

kompenzace diabetes mellitus 1. typu nestačí ale pouhá aplikace inzulinu. Celý soubor 

opatření, který musí být nemocnému poskytnut, se nazývá intenzifikovaná inzulinová 

terapie (IIT) a zahrnuje: 

- selfmonitoring glykémií (4-7 denně) 

- edukační a reedukační kurzy 

- postupné zvyšování dávek inzulinu k dosažení cíle léčby 

- přídatné dávky inzulinu 

- hospitalizace a ambulantní kontroly 

- kontakt s rodinou nemocného 

- telefonický kontakt se zdravotnickým personálem 24 hodin denně 
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Léčba inzulinem musí být prováděna v kontextu s dietou, selfmonitoringem, fyzickou 

aktivitou a edukací. Léčba je zahájena hned po potvrzení diagnózy, tedy při 

hospitalizaci, a komplexní péči zajišťuje diabetologický tým společně s rodiči. Každý 

inzulinový režim a léčba mají vést ke kompenzaci pacienta, prevenci pozdních 

komplikací a současně respektovat individuality pacienta, jeho možnosti a schopnosti 

(Perušičová a kol., 2007, s. 212, 231, 243). 

5.1.1 Druhy a působení inzulinu 

K léčbě diabetes mellitus 1. typu se dnes nejčastěji využívají humánní inzuliny (HM 

inzulin) a inzulinová analoga (složena z molekul lidského inzulinu, ale chemicky 

upravena z důvodu výhodnějších vlastností v terapii). HM inzuliny dělíme na krátce 

působící a dlouze působící. HM krátce působící inzulin má pomalý nástup účinku, 

musí se aplikovat 30-45 minut před jídlem a limituje tak ideální kompenzaci u 

některých nemocných. K léčbě se využívají Actrapid Penfill, Insuman Rapid a 

Humulin R. Ani HM dlouze působící inzulin (depotní inzulin) nezajišťuje pro některé 

pacienty ideální inzulinovou substituci. Jeho koncentrace v krvi dosahuje vrcholu až za 

8–12 hodin a poté pomalu klesá. Doba působení je 18-22 hodin a typicky je aplikován 

před spaním. K léčbě se využívají Insulatard Penfill, Insuman Basal a Humulin N. HM 

inzuliny jsou dostupné v lahvičkách a náplních do inzulinových per (cartridge) 

s obsahem 100 IU/ml (100 mezinárodních jednotek inzulinu na 1 ml). Inzulinová 

analoga také dělíme na krátce působící a dlouze působící. Krátce působící analoga 

mají výhody rychlejší absorpce a nástupu účinku oproti HM krátce působícímu 

inzulinu. Analog lze tedy aplikovat těsně před jídlem nebo i po jídle. Díky rychlému 

působení krátce působících analog je i normalizace hyperglykémie při přídatné dávce 

inzulinu rychlejší. K léčbě se využívá Humalog a NovoRapid Penfill. Dlouze působící 

analoga zajišťují v porovnání s HM dlouze působícím inzulinem fyziologičtější 

náhradu sekrece inzulinu. U dlouze působících analog není přítomen vrchol účinku, a 

tím je eliminováno riziko vzniku nočních hypoglykémii. K léčbě se využívá Lantus a 

Levemir PenFill. K dispozici jsou lahvičky a cartridge o obsahu 100 IU/ml. Inzulinová 

analoga jsou ale cenově méně výhodná, proto jsou v naší zemi indikována omezeně a 

pouze u pacientů, u kterých není možné dosáhnout uspokojivé kompenzace pomocí 

HM inzulinů (Perušičová a kol., 2007, s. 214-216, 219, 222). 
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5.1.2 Aplikace inzulinu 

Inzulin je obvykle aplikován pacientem do podkoží, pokud lékař vysloveně 

nedoporučí aplikaci do svalu. Je třeba aplikovat dávky ve stejnou dobu a do stejné 

oblasti, a to z důvodu odlišného vstřebávání inzulinu z různých míst vpichu. Za 

vhodná místa vpichu se doporučují oblast břicha, paží, stehen a hýždí (Jirkovská a kol., 

1999, s. 91). Ranní injekci se doporučuje aplikovat do podkoží paže či břicha. Depotní 

inzulin (injekce před spaním) se obvykle aplikuje do hýždí či stehen (Perušičová a 

kol., 2007, s. 233-234). 

Obrázek č. 1: Jednotlivé kvadranty břicha a stehen pro aplikace inzulinu (zpracováno podle 

internetového portálu Život a cukrovka, 2013). 

Od začátku by měl pacient vést tzv. rotační 

schéma vpichů. Jednotlivé oblasti aplikace 

inzulinu jsou rozděleny do kvadrantů, jak je 

znázorněno na obrázku č. 1, kdy je jeden 

týden používán jeden kvadrant a dále 

následuje rotace ve směru hodinových 

ručiček (podle internetového portálu Život a 

cukrovka, 2013). Místo aplikace nejprve 

dezinfikujeme. Důležité je při injikování 

vytvořit kožní řasu a udržet sklon jehly 

přibližně pod úhlem 45 stupňů. Aby nedošlo 

k úniku inzulinu po injekci, je doporučeno pomalé vytahování jehly z podkoží (asi po 

10 sekundách po injekci). Pacient má několik možností, jak inzulin aplikovat. 

K aplikaci slouží pomůcky: 

- inzulinové pero 

- inzulinová stříkačka 

- JET injektor 

- podkožní katetr 

- inzulinová pumpa 

Nejpreferovanějšími jsou inzulinová pera (např. HumaPen, OptiPen, NovoPen) do 
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kterých jsou vkládány cartridge. Dávky inzulinu se nastavují po 1 IU, u některých per 

lze nastavovat dávky i po 0,5 IU. U menších dětí je potřeba inzulinu nižší, a dávky je 

proto nutné měnit např. i po 0,25 IU. Z tohoto důvodu se pro aplikaci inzulinu 

využívají inzulinové stříkačky o malém objemu a jsou určeny k jednorázovému 

použití. JET injektory aplikují inzulin prostřednictvím vysokého tlaku, kdy proud 

inzulinu proniká kůží bez použití jehly. Kvůli nežádoucím účinkům (hematomy, 

brnění, pálení) ale nesplnily očekávání. Katetr je zaváděn do podkoží u pacientů 

s psychickými problémy při injikování. Tento způsob aplikace inzulinu se u nás 

nepoužívá. Naopak inzulinová pumpa je jednou ze slibných metod aplikace inzulinu. 

Slouží jako kontinuální podkožní infuze inzulinu s bolusovými dávkami k jídlu 

(Perušičová a kol., 2007, s. 233-235).     

S aplikací inzulinu úzce souvisí i zacházení s inzulinem. Lahvičky s inzulinem nebo 

cartridge je potřeba uchovávat v chladničce, inzulin nesmí zmrznout ani být vystaven 

vysokým teplotám. Důležité je kontrolovat i expiraci inzulinu, jelikož po jejím 

vypršení se začíná měnit účinnost inzulinu (Jirkovská a kol., 1999, s. 90-91).  

5.2 Léčba inzulinovou pumpou 

Léčba diabetes mellitus 1. typu pomocí inzulinové pumpy představuje revoluční 

způsob aplikace inzulinu do podkoží. V klinické praxi je inzulinová pumpa používána 

od roku 1978 a v ČR je s ní léčeno přibližně 5 % pacientů. V současnosti je aplikace 

krátkodobých inzulinů pomocí inzulinové pumpy považována za nejefektivnější 

způsob intenzifikovaného inzulinového režimu. 

Indikace léčby inzulinovou pumpou probíhá na doporučení ošetřujícího lékaře 

v diabetologických centrech. Před zavedením pumpy je pacient edukován ohledně 

obsluhy inzulinové pumpy a poté hospitalizován. Lékařský personál pacienta učí 

zavádět kanylu, plnit zásobník inzulinu a kalkulovat s množstvím přijímaných 

sacharidů a potřebným množstvím dávek inzulinu. Inzulin je aplikován do podkoží za 

pomoci kanyly, a to v bolusových a bazálních dávkách. Bazální dávka je dodávána do 

těla kontinuální infuzí a bolusové dávky vždy jednorázově před jídlem. Jak 

kontinuální, tak jednorázové dávky se dají upravovat a přizpůsobit změnám denního 

režimu, jako je fyzická aktivita či stresové situace. Systém inzulinové pumpy 
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umožňuje nastavit hodinové dávkování inzulinu, díky němuž lze předcházet např. 

ranním vzestupům glykémie (tzv. dawn fenomén). Mezi výhody léčby inzulinovou 

pumpou patří jednoznačně zlepšení kompenzace diabetes mellitus 1. typu, především 

snížení variability glykémií a pokles HbA1c. Děje se tak díky bazálnímu 

kontinuálnímu režimu, který udržuje stálé malé zásoby podkožního inzulinu. Další 

výhodou je snížení potřebného množství inzulinu, které chrání před možnou 

inzulinovou rezistencí, a flexibilita inzulinového režimu u pacientů s proměnlivým 

denním režimem. Mimo výhod se však můžeme setkat i s riziky. Běžně se vyskytující 

diabetická ketoacidóza při nenadálém vzestupu glykémie (nedodání inzulinu při ucpání 

kanyly) či zanícení vpichů po zavedení kanyly.  

Léčba inzulinovou pumpou není vhodná pro každého. Pacient musí být přesvědčen, 

že si tento způsob léčby přeje, musí být schopen selfmonitoringu, následných úprav 

režimu a spolupráce s ošetřujícím lékařem. V případě, kdy má pacient potíže 

se zvládáním léčby inzulinovou pumpou, je potřebná reedukace (dle internetového 

portálu Diab, 2010).  

5.3 Selfmonitoring 

Selfmonitoring neboli samostatná kontrola diabetes mellitus 1. typu znamená 

vlastní kontrolu a sledování všech parametrů, které vedou ke kompenzaci. 

Selfmonitoring je nedílnou součástí edukace pacientů, poskytuje lékaři obraz o 

průběhu onemocnění mezi jednotlivými ambulantními návštěvami a pacientovi 

možnost ověřit si jednotlivé vlivy působící na hodnoty glykémií. Mimojiné je pacient 

díky selfmonitoringu schopen reagovat na aktuální situaci úpravou léčebného režimu. 

O selfmonitoringu mluvíme především tedy v souvislosti s domácím prostředím, kdy 

pacient sleduje následující ukazatele: 

- glykémie 

- glykosurie 

- ketonurie 

- ketonemie (hladina ketonů v krvi) 

- subjektivní pocity hypoglykémie nebo hyperglykémie 

- hmotnost 
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- denní dávky inzulinu 

- denní dávky sacharidů 

- krevní tlak (Perušičová a kol., 2007, s. 297)  

Hodnoty selfmonitoringu je doporučeno zaznamenávat do osobních deníků (především 

hodnoty glykémií a dávky inzulinu), které slouží pacientovi k tomu, aby se vyvaroval 

případných minulých chyb, a lékaři ke konzultaci při pravidelné kontrole (Jirkovská a 

kol., 1999, s. 29).  

Selfmonitoring je dnes považován za jedinečný nezastupitelný prostředek 

k dosažení žádané kompenzace. Společně s celkovým selfmanagenemtem diabetes 

mellitus 1. typu vede k optimalizaci léčby a ke zlepšení kvality života (Perušičová a 

kol., 2007, s. 297-298). 

5.3.1 Glykémie a glykovaný hemoglobin 

Glykémii definujeme jako koncentraci glukózy v plazmě. Selfmonitoring glykémie 

má nezastupitelnou roli v léčbě diabetes mellitus 1. typu, jelikož u diabetika jsou 

základní regulace hladin glukózy postiženy nedostatkem endogenního inzulinu a 

dochází k nepravidelným výkyvům glykémie od normálních hodnot (rozmezí 3,5-6,5 

mmol/l u zdravé populace). Naměřená glykémie informuje pacienta o aktuální situaci a 

je výsledkem předchozích pochodů jako např. lačnění, fyzická aktivita či aktuální 

psychický stav (Škrha a kol., 2009, s. 263). Frekvence selfmonitoringu glykémie je 

zcela individuální a záleží na mnohých faktorech. Zvýšená frekvence kontrol glykémií 

by měla být prováděna při labilním diabetes mellitus, graviditě, pravidelné fyzické 

aktivitě či nočních hypoglykémiích. Pacient by měl měřit glykémii vždy před jídly a 

vždy, když je to nutné k vyřešení problému. Pokud chce pacient mít podrobné 

informace o krátkodobém stavu diabetes mellitus a o hodnotách glykémií v průběhu 

celého dne, zaměřuje se na měření tzv. glykemického profilu. Hodnoty glykémie si 

pacient zapisuje do deníčku společně s dávkami inzulinu (Perušičová a kol., 2007, s. 

299). Selfmonitoring glykémie se provádí za pomoci glukometru a testovacích 

proužků. Krev se odebírá nejčastěji z bříška prstu za pomoci jehly nebo lancety (malá 

jehlička, která je součástí „píchátka“). Místo vpichu se nedezinfikuje, jelikož by mohl 

být ovlivněn výsledek měření. První kapka krve se otírá, až poté je krev nasávána do 
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testovacího proužku a glukometr vyhodnotí výsledek. 

Glykovaný hemoglobin patří mezi dlouhodobé ukazatele kompenzace diabetes 

mellitus 1. typu. Dává přehled o kompenzaci diabetes mellitus v průběhu posledních 

6–8 týdnů. Vzniká při navázání glukózy na hemoglobin. Čím je glykémie vyšší, tím je 

vyšší i glykovaný hemoglobin. Glykovaný hemoglobin se zvyšuje především při 

dlouhodobé hyperglykémii, kdy se zvyšuje i riziko pozdních komplikací. Hodnoty 

glykovaného hemoglobinu jsou vlastně „zrcadlem“ toho, co se děje v cévní stěně. Při 

hyperglykémii se glukóza váže na struktury cévní stěny (glykace), a tím způsobuje 

cévní změny a poškození orgánů. Z hodnot glykovaného hemoglobinu můžeme 

odvodit hodnoty glykémií za posledních několik týdnů (např. u pacienta při hodnotě 

glykovaného hemoglobinu 7,5 % se předpokládá, že převládaly normoglykémie, při 

hodnotách 9-10 % se glykémie pohybovaly nad 10 mmol/l). Glykovaný hemoglobin se 

nabírá vždy při pravidelné ambulantní kontrole a je jasným ukazatelem kompenzace 

diabetes mellitus jak pro lékaře, tak pro pacienta (Jirkovská a kol., 1999, s. 28-29).   

5.3.2 Glykosurie 

Selfmonitoringem glykosurie rozumíme samostatnou kontrolu přítomnosti glukózy 

v moči. Glykosurie se doporučuje měřit ve dnech, kdy není prováděna pravidelná 

kontrola glykémie, především ráno před aplikací inzulinu. Selfmonitoring glykosurie 

je pro pacienta s diabetes mellitus 1. typu tedy pouze doplňkovým měřením, kdy se při 

zjištění pozitivity glykosurie doporučuje vždy změřit glykémii. Úskalím je skutečnost, 

že cukr v moči nemusí odpovídat hladině cukru v krvi, jelikož se moč sbírá několik 

hodin a glykémie se za tu dobu mění. Záleží také na tzv. renálním prahu neboli

hodnotě glykémie, při které se dostává cukr z krve do moči. Je uváděna hodnota 

glykémie vyšší než 8-10 mmol/l. Kontrolu glykosurie provádíme reagenčními proužky. 

K vyšetření se používají nejčastěji Diaphan a Glukophan. Proužek se ponoří do vzorku 

moči (nejčastěji ranní) nebo se přikládá při močení do proudu moči. Obsah cukru 

v moči hodnotíme dle zabarvení proužku a porovnáváme se stupnicí na krabičce. 

Pozitivní nález označujeme znamínkem +. Glykosurii je vhodné občasně kontrolovat, 

ale je třeba připomenout, že koncentrace glukózy v moči není totéž, co koncentrace 

glukózy v krvi (Jirkovská a kol., 1999, s. 37-38).   
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5.3.3 Ketonurie 

Selfmonitoringem ketonurie rozumíme samostatnou kontrolu koncentrace ketolátek 

v moči. Koncentrace ketolátek v moči zpravidla koresponduje s jejich koncentrací 

v krvi (ketonemie). Pro pacienta s diabetes mellitus 1. typu je vyšetření ketonurie 

pouze doplňkem léčby. Ketonurie se doporučuje vyšetřit zejména v případech, kdy je 

hodnota glykémie vyšší než 15-20 mmol/l a má-li pacient příznaky hyperglykémie či 

metabolické acidózy (Perušičová a kol., 2007, s. 300). Ketonurii vyšetřujeme za 

pomoci reagenčních proužků (stejný postup jako u glykosurie). K vyšetření se 

používají Katophan a Diaphan (kromě ketolátek stanovuje i glykosurii). Pozitivní 

nález označujeme znamínkem +. Pozitivita ketolátek v moči je vždy důvodem 

k selfmonitoringu glykémie, případně návštěvě lékaře (Jirkovská a kol., 1999, s. 39). 

5.4 Dietní léčba 

Dieta se považuje za velice účinný prostředek léčby diabetes mellitus 1. typu. Pro 

pacienty představuje ale velký problém, jelikož dochází ke změně jejich dosavadního 

životního stylu. Uvádí se, že pouze 10 % pacientů dodržuje vždy jídelní plán a 

respektuje výměnné sacharidové jednotky. Cílem dietní léčby je dlouhodobé 

zachování optimálního tělesného i duševního stavu a metabolické kompenzace 

diabetiků. K dosažení zmíněného cíle je zapotřebí znát obsah sacharidů v různých 

potravinách a jejich glykemický index (rychlost využití glukózy tělem z určité 

potraviny). Pacientovi jsou nejčastěji doporučována tři hlavní jídla, dvě svačiny a 

druhá večeře, přičemž hlavní jídla jsou kryta potřebnou dávkou krátkodobého inzulinu. 

Dietní léčba je postavena na systému výměnných (chlebových) jednotek (VJ), které 

jsou uvedeny v tabulkách či softwarových databázích. V ČR se v praxi uvádí 1VJ = 12 

g sacharidů, jiné literární zdroje uvádí jako výměnnou jednotku 10 g sacharidů, která 

odpovídá 2 kostkám cukru. Pacient s nově diagnostikovaným diabetes mellitus 1. typu 

se nejprve učí stanovovat počet výměnných jednotek vážením, až později může 

odhadovat množství sacharidů dle velikosti kusů, lžic a objemu potravy. Jak bylo 

zmíněno výše, nestačí znát pouze obsah sacharidů v potravě. Významnou roli hraje 

také glykemický index (GI). Potraviny s vyšším glykemických indexem (např. 

brambory) budou více ovlivňovat postprandiální glykémii, která bude výrazně vyšší, 

než při konzumaci potravin s nižším glykemickým indexem (např. těstoviny). Proto je 
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zpočátku potřebná kontrola glykémie před jídlem a 1-2 hodiny po jídle, která učí 

pacienta předvídat odpověď organismu na konzumovanou potravu. Správné stravování 

u diabetes mellitus 1. typu by mělo splňovat dané body: 

- jíst pravidelně 

- sledovat množství stravy kontrolou hmotnosti 

- nejíst rychle vstřebatelné sacharidy 

- omezit příjem živočišných tuků 

- snížit příjem cholesterolu 

- omezit solení  

U diabetes mellitus 1. typu je léčba zaměřena na inzulin, pohybový režim a řízenou 

stravu. U stravy je však důležitá nejen kvantita, ale i kvalita. Součástí dietní léčby je 

mimojiné i edukace, která je nejčastější příčinou jejího selhání. Je třeba zmínit, že je 

důležité dbát na zdravou skladbu jídelníčku, ale současně respektovat chutě pacienta a 

motivovat ho k reálným cílům (Perušičová a kol., 2007, s. 181-182, 196-197). 

5.5 Fyzická aktivita 

U všech pacientů s diabetes mellitus 1. typu má přiměřená fyzická aktivita 

jednoznačně příznivý účinek. Především zlepšuje kvalitu života, zvyšuje trénovanost a 

napomáhá pravidelně kontrolovat glykémii při zátěži. Hlavní účinky prospěšné pro 

pacienta s diabetes mellitus 1. typu jsou: 

- snižuje inzulinovou rezistenci 

- zvyšuje HDL cholesterol a snižuje hladinu LDL cholesterolu a triacylglycerolů 

- zlepšuje elasticitu trombocytů, snižuje trombogenní dispozici 

- zlepšuje psychický stav, zlepšuje kvalitu života 

- ovlivňuje složení těla (zvyšuje svalovou a snižuje tukovou hmotu) 

- snižuje objem viscerálního13 tuku 

Dobře kontrolovaný sportovec s diabetes mellitus 1. typu je schopen stejného výkonu 

jako nediabetik. Mnohé publikace se v tomto názoru rozcházejí s tvrzením, že výkon 

sportovců s diabetes mellitus 1. typu je nižší. Na druhé straně, vrcholových sportovců 

s diabetes mellitus 1. typu je velké množství a s přispěním sdružení diabetiků Dia-
                                                           
13 Útrobního. 
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sport, kde diabetici podávají neobvyklé výkony i pro většinu zdravých osob, lze tak 

toto tvrzení vyvrátit (Rušavý, Brož, 2012, s. 10). Při fyzické aktivitě dochází u 

nediabetiků ke snížení sekrece inzulinu a vzestupu protiregulačních hormonů. To má 

za následek zvýšenou tvorbu glukózy v játrech, která pokrývá zvýšenou spotřebu 

glukózy ve svalech a dochází tak ke stabilizaci hladin glukózy (tím i glykémie) 

v zátěžových situacích. U pacientů s diabetes mellitus 1. typu nedokáže slinivka

regulovat sekreci inzulinu během zátěže. Může tak docházet k těžkým hypoglykémiím. 

Pokud je ale v těle diabetika optimální poměr inzulinu a dodávky cukrů (sacharidů) 

před, během zátěže i po jejím skončení, glykémie zůstává v normě. Nadbytek inzulinu 

v krvi (při nesprávné dávce exogenního inzulinu), zátěž trvající déle než 30-60 minut a 

nedostatečný příjem sacharidů vyvolá vždy hypoglykémii. Fyzickou aktivitu může 

doprovázet také hyperglykémie, např. při nedostatku exogenního inzulinu, stresu při 

soutěži či nadbytku přijímaných sacharidů. Zátěži by se měl diabetik vyhnout, pokud 

si před plánovanou fyzickou aktivitou naměřil hyperglykémii, jelikož protiregulační 

hormony vyplavované během zátěže glykémii ještě zvýší a je zde riziko rozvoje 

diabetické ketoacidózy (viz kapitola 6.3). Co se týče úprav režimu léčby při 

sportovních aktivitách, u většiny diabetiků se nemusí výrazně měnit. Záleží 

samozřejmě na době trvání, intenzitě a typu zátěže. Pro zajištění kontroly diabetu při 

sportování je zapotřebí vést záznamy glykémií, dávek inzulinu, stravy a fyzické 

aktivity. Glykémii je třeba měřit před, během a několik hodin po zátěži. Důležité je i 

kontrolní měření noční glykémie, kdy vzniká riziko vzniku pozátěžové noční 

hypoglykémie (zvýšená pozornost je na místě, když je glykémie před spaním pod 7 

mmol/l).  

V životě pacienta s diabetes mellitus 1. typu by se mělo udělat maximum pro to, 

aby mohl sportovat, jelikož fyzická aktivita může zásadně zlepšit kompenzaci diabetes 

mellitus. Výborné výsledky sportujících diabetiků jsou důkazem toho, že je to možné 

(dle periodika DIA. info, 2009). 

5.6 Edukace 

Edukace neboli výchova pacienta je součástí každé léčby diabetes mellitus 1. typu 

vedoucí ke kompenzaci. Cílem edukace je zvýšení kvality života diabetika, zlepšení 

kompenzace, snížení výskytu akutních komplikací a prevence pozdních komplikací. 
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Pacient je vychováván k samostatné péči o vlastní onemocnění a k lepší spolupráci se 

zdravotnickým týmem. Edukaci lze realizovat v průběhu hospitalizace, ambulantní 

formou (skupinové edukace), telefonicky s lékařem či diabetologickou sestrou nebo 

např. v lázních. Jsou sestavovány jednotlivé edukační programy, které začínají 

počáteční edukací a dále pokračují hloubkovou (specializovanou) edukací. Smyslem 

počáteční edukace je pomoci pacientovi vyrovnat se s nemocí (coping) a upozornit na 

význam selfmonitoringu. U hloubkové edukace je program zaměřen především na 

prevenci pozdních komplikací a prohloubení obsahu počáteční edukace. Je realizován 

ve skupinkách 6–10 osob. U všech edukací je kladen důraz na praktická cvičení a 

modelové situace. Edukace je ale celoživotní proces a její efekt se projeví pouze 

v případě, je-li opakovaná (reedukace). U pacientů je důležité udržovat nejen 

kompenzaci, ale především motivaci k dodržování stanovených léčebných postupů. 

Jakákoliv edukace je vlivným prostředkem léčby diabetes mellitus 1. typu a jeho 

kompenzace, nejcennější je však edukace osobní (Jirkovská a kol., 1999, s. 10-14). 
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6 AKUTNÍ STAVY DIABETES MELLITUS 1. TYPU 

Akutními metabolickými stavy diabetes mellitus 1. typu rozumíme: 

1) hypoglykémii 

2) hyperglykémii (ketoacidotickou i neketoacidotickou) 

3) diabetickou ketoacidózu (DKA) 

4) laktátovou acidózu 

Mortalita i četnost výskytu akutních metabolických stavů diabetes mellitus 1. typu se 

pohybují ve velkém rozmezí. Významný je z tohoto hlediska pokles výskytu akutních 

hyperglykemických stavů v posledních letech. K poklesu dochází díky edukaci 

nemocných a dobré dostupnosti lékaře.  

Každý pacient, u kterého se vyvinula akutní metabolická komplikace spojená 

s diabetes mellitus 1. typu, vyžaduje komplexní péči (i hospitalizaci). Pokud je 

léčebnými postupy zvládnuta akutní fáze, je dále nutné změnit strategie dalších 

léčebných postupů a zavést příslušná preventivní opatření před opakováním dalších 

akutních stavů (Rybka, 2007, s. 71). 

6.1 Hypoglykémie 

Hypoglykémii charakterizuje nález snížené koncentrace glukózy v krvi doprovázený 

klinickými symptomy. Hypoglykémie je stavem, který může akutně ohrozit postiženého 

jedince (na rozdíl od hyperglykémie, s kterou se dá žít i řadu let bez větších 

subjektivních potíží). Z tohoto důvodu se přisuzuje časnému a správnému odhalení 

hypoglykémie a volbě vhodných opatření prvořadý význam (Škrha, 2009, s. 141). Dle 

retrospektivní studie je hypoglykémie příčinou úmrtí u pacientů s diabetes mellitus 1. 

typu s hodnotou 4 %. Hypoglykémie můžeme rozdělit do 3 kategorií: 

- asymptomatická hypoglykémie 

- lehká až středně těžká symptomatická hypoglykémie 

- těžká hypoglykémie 

K asymptomatické hypoglykémii u diabetiků s diabetes mellitus 1. typu téměř jistě 

dochází, ale drtivá většina pacientů trpí epizodami symptomatických hypoglykémií. 

Nejvíce pacientů však trpí těžkými hypoglykémiemi - minimálně 25 % pacientů 



 

 

- 35 - 

 

(Cryer, 1997, s. 92). Koncentrace glukózy v krvi je u nediabetiků udržována v rozpětí 

3,3–5,6 mmol/l. Za hypoglykémii můžeme považovat hodnotu, která je nižší než dolní 

hranice zmíněného rozpětí. Hypoglykémie vzniká při nedostatečném přísunu glukózy 

do krve či jejím nadměrném odsunu. Příčinou může být zvýšený účinek inzulinu při 

dodání většího množství exogenního inzulinu, než je potřeba. Riziko hypoglykémie se 

výrazně zvyšuje při fyzické aktivitě (rychlejší zpracování glukózy). K hypoglykémiím 

dochází také z důvodu dietních vlivů či požití alkoholu (etanol vede k zablokování 

glukoneogeneze v játrech).  

Se snižující se koncentrací glukózy v krvi se objevují první příznaky. Vznikají jako 

důsledek aktivace autonomního nervstva nebo jsou následkem neuroglykopenie 

(nedostatek sacharidů v nervovém systému). Při pokračujícím poklesu glykémie 

dochází ke snížení dodávky glukózy do nervových buněk a tím i ztrátám energetického 

substrátu. Objevují se neuroglykopenické příznaky jako např. únava, bolest hlavy, 

poruchy řeči, poruchy vědomí až kóma. Neuroglykopenické příznaky doprovázejí 

příznaky podmíněné aktivací autonomního nervstva. Všechny příznaky hypoglykémie 

jsou uvedeny v tabulce č. 4. Komplikací je recidiva hypoglykémie, kdy je ohrožena 

funkce CNS, která se projeví poklesem intelektuálních schopností. Další 

problematikou je syndrom nepoznané hypoglykémie. Hypoglykémie probíhají u 

pacienta opakovaně a diabetik přestává rozpoznávat a uvědomovat si hypoglykémii. 

Pacient má vyšší glykemický práh a při rozvíjející se hypoglykémii nemá varovné 

příznaky.  

Rozvoj hypoglykémie bývá rychlý. Tak rychlý, že mu pacient není schopný vždy 

zabránit. Lehčí formy hypoglykémií dokáže pacient řešit sám. Hlavní terapie spočívá 

v co nejrychlejším příjmu sacharidů (nejčastěji oslazený nápoj a současně strava 

s komplexnějšími sacharidy). Doporučuje se dávka 10-20 g sacharidů. Těžší formy 

hypoglykémií jsou léčeny hospitalizací a podáním infuze glukózy intravenózně. 

V krajních případech má každý diabetik doma k dispozici injekci s glukagonem. Cílem 

nemocného s diabetes mellitus 1. typu není léčit hypoglykémii, ale zabránit jejímu 

vzniku. Je třeba upravovat dávky inzulinu v kombinaci s denním režimem (množství 

jídla a fyzické aktivity). Pokud už k hypoglykémii dojde, měl by u sebe diabetik vždy 

nosit malou dávku sacharidů (Škrha, 2009, s. 141-148). 
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Tabulka č. 4: Příznaky a projevy hypoglykémie způsobené stimulací autonomního nervstva a 

glykopenie (zpracováno podle údajů z publikace Škrha, 2009, s. 143). 

Stimulace autonomního nervstva Neuroglykopenie 

Příznaky: 

- pocení 
- třes 
- pocit hladu  

Projevy: 

- bledost 
- tachykardie 
- rozšíření pulsového tlaku 

 

Příznaky: 

- slabost 
- únava 
- bolest hlavy 
- změny chování a nálady 
- poruchy kognitivních funkcí 
- rozmazané vidění 

Projevy: 

- hypotermie 
- poruchy řeči 
- křeče 
- kóma 

 

6.2 Hyperglykémie 

Hyperglykémii definujeme jako nadměrnou koncentraci glukózy v krvi. Za 

hyperglykémii lze považovat jakoukoliv glykémii nad 7 mmol/l neboli glykémii, která 

je nad rámec normoglykémie. Hyperglykémie nad 15-20 mmol/l se považuje za akutně 

nebezpečný stav, kdy se rozvíjí i diabetická ketoacidóza. Každá hyperglykémie, 

především dlouhodobá hyperglykémie, je akutním rizikem pro rozvoj pozdních 

komplikací diabetes mellitus 1. typu. K rozvoji hyperglykémie vedou u pacientů 

s diabetes mellitus 1. typu nejčastěji chyby v aplikaci inzulinu, ať už se jedná o špatné 

odhadnutí dávky inzulinu, vynechání dávky inzulinu či nesprávnou aplikaci inzulinu. 

Vznik hyperglykémie také ovlivňují např. přítomnost jiného onemocnění (hlavně 

infekcí), dietní chyba či náhlá změna denního režimu. K příznakům hyperglykémie 

patří nejčastěji celková únava organismu, bolest hlavy, žízeň, sucho v ústech a časté 

močení. U neléčené hyperglykémie dochází k dalšímu zvyšování glykémie a rozvoji 

diabetické ketoacidózy. Vzestup ketolátek se projeví nechutenstvím, nauzeou, pocity 

na zvracení a dech, který je cítit po acetonu (viz kapitola 6.3). Pacient pociťující 

některé z výše zmíněných příznaků by měl provést selfmonitoring glykémie na 
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glukometru nebo alespoň za pomoci reagenčních proužků zjistit přibližnou hodnotu 

glykémie a ketolátek v moči. Hlavní terapie léčby hyperglykémie spočívá v podání 

potřebného množství rychle působícího inzulinu a současně se doporučuje příjem 

dostatečného množství tekutin. Pacient s hyperglykémií by se měl vyvarovat větší 

fyzické aktivitě. Hyperglykémie je jedním z hlavních ukazatelů dekompenzace 

diabetes mellitus 1. typu, zvyšuje glykovaný hemoglobin a negativně působí na 

struktury cév, čímž zvyšuje riziko vzniku pozdních komplikací. Počty hyperglykémií 

je tedy zapotřebí z tohoto důvodu eliminovat. (Jirkovská a kol., 1999, s. 104). 

6.3 Diabetická ketoacidóza 

Diabetickou ketoacidózu (DKA) lze definovat jako dekompenzovaný diabetes 

mellitus vyžadující urgentní nitrožilní léčbu inzulinem a roztoky, kdy koncentrace 

ketolátek v krvi je vyšší než 5 mmol/l (Šmahelová, Škrha, 2009, s. 153). Řadíme ji mezi 

typické akutní komplikace diabetes mellitus 1. typu. Její incidence se výrazně 

nesnižuje, i přes zlepšení diabetologické péče, především proto, že DKA je často první 

manifestací diabetes mellitus 1. typu (20-30 % případů). Ani mortalita související 

s DKA se v posledních desetiletích nemění (4-10 %) a četnost DKA, dle údajů 

National Diabetes Data Group, je 3-8 epizod na 1000 nemocných s diabetes mellitus 1. 

typu za jeden rok.  

Příčiny rozvoje DKA můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

- příčiny související s nedostatkem inzulinu 

- příčiny související se zvýšenou sekrecí kontraregulačních hormonů (glukagon, 

kortizol, katecholaminy, růstový hormon) 

Podrobněji jsou příčiny DKA znázorněny v tabulce č. 5. V první skupině příčin 

dochází buď k úbytku endogenní sekrece inzulinu (při manifestaci diabetes mellitus 1. 

typu), či k nedostatku exogenního inzulinu (chybná terapie lékaře či pacienta –

opomenutí dávky inzulinu). Příčinou může být i chybná aplikace inzulinu či závada na 

aplikační technice (např. inzulinového pera). Druhou skupinu příčin tvoří stresové 

podněty zvyšující sekreci kontraregulačních hormonů a tudíž i potřebu inzulinu. DKA 

se pak rozvíjí v případě, kdy není přísun inzulinu v těchto situacích přiměřeně zvýšen. 

DKA se dále rozvíjí s poklesem poměru inzulin/kontraregulační hormony, který vede 
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ke zvýšení produkce glukózy v játrech a ledvinách, zvýšení tvorby ketolátek v játrech 

a inzulinové rezistenci. Výsledkem je hyperglykémie a ketoacidóza.  

Tabulka č. 5: Příčiny vzniku DKA (zpracováno podle údajů z publikace Zamrazil, Pelikánová a kol., 

2007, s. 129).  

Nedostatek inzulinu 

- zanikající endogenní produkce (nově vzniklý diabetes) 
- chyba v podání exogenního inzulinu 

iatrogenní (vyvolána lékařem) 

non–compliance nemocného (neochota pacienta spolupracovat) 

závada v aplikační technice 

Zvýšená sekrece kontraregulačních hormonů (stresové podněty) 

- infekce 
- trauma 
- operace 
- vaskulární příhody 

 

Ketogeneze v játrech je stimulována glukagonem, inhibována inzulinem a 

koncentrace ketolátek v plazmě stoupá při DKA až na 200-300 x vyšší hodnoty, než je 

obvyklé. Nejvýznamnější vznikající ketolátkou je aceton, který je vylučován ledvinami 

a plícemi a odpovídá za typický zápach dechu pacienta s DKA. Další klinické příznaky 

DKA jsou uvedeny v tabulce č. 6 (Pelikánová, 2007, s. 128-130). 

Lehká až středně těžká DKA (nedochází k poruše vědomí) se nejčastěji léčí na 

standardním oddělení. K úpravě stavu se využívá dostatečné rehydratace, úpravy 

dávek inzulinu či nutriční podpory. Léčba vychází především z hodnot glykémií. 

Zahajuje se okamžité podávání krátkodobého inzulinu (dávky se mohou občasně 

podávat i intravenózně) a reguluje se deficit draslíku. U většiny pacientů se 

metabolická dekompenzace stabilizuje během několika hodin, poté se přechází na 

původní antidiabetickou léčbu. Léčba závažné DKA patří na jednotku intenzivní péče 

(JIP), kde je možné pacienta průběžně monitorovat. 
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Tabulka č. 6: Klinické příznaky DKA (zpracováno podle údajů z publikace Zamrazil, Pelikánová a kol., 

2007, s. 134).  

Známky hyperglykémie Známky ketoacidózy 
- polydipsie 
- polyurie 
- známky dehydratace 
- tachykardie14 
- slabost 
- suchá teplá kůže 
- poruchy zraku 
- poruchy vědomí až kóma 
- svalové křeče 
- srdeční arytmie 

- nauzea 
- zvracení 
- bolesti břicha 
- hyperventilace 
- zápach dechu po acetonu 

 

Zásady a cíle léčby jsou totožné jako u lehčí DKA, tzn. rehydratace, úprava 

koncentrace základních iontů, aplikace krátkodobého inzulinu s cílem postupného 

snižování hyperglykémie a odstranění ketolátek, případně antiketonemická dieta 

(zastoupeny hlavně sacharidy a obsah tuků je snížen). Je třeba zmínit, že i přes 

závažný průběh DKA probíhá její úprava většinou bez problémů. Příliš rychlá úprava 

rozvratu vnitřního prostředí se nedoporučuje, jelikož může naopak klinický stav 

zhoršit (Škrha a kol., 2009, s. 157-162). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 Zvýšená tepová frekvence. 
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7 POZDNÍ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS 1. TYPU A 
JEJICH PREVENCE 

Diabetes mellitus 1. typu řadíme mezi chronické progresivní choroby s nebezpečím 

vývoje cévních komplikací, které způsobují poškození různých orgánů a mohou vést 

eventuelně k jejich selhání. Ruku v ruce se stoupajícím počtem nemocných s diabetem 

stoupá také počet pacientů s makroangiopatickými a mikroangiopatickými 

komplikacemi.  

Na genezi cévních komplikací se podílí řada hemodynamických a metabolických 

faktorů. Existuje již dostatečný počet experimentálních i klinických důkazů, že 

klíčovou tkání vývoje cévních komplikací je endotel. Cévní endotel je tkáň, která má 

intimní a stálý kontakt s diabetickým prostředím. Není jen mechanickou bariérou 

ovlivňovanou změnami krevního toku a tlaku, ale jde o velice aktivní orgán 

produkující řadu důležitých působků ovlivňujících regulaci místního tonu cévní stěny i 

její permeabilitu. Sledováním rizikových faktorů vzniku komplikací u pacientů 

s diabetes mellitus 1. typu s krátkým (< 5 let) a dlouhým (> 15 let) trváním se zabývala 

mezinárodní studie EURODIAB IDDM Complications Study. Byl sledován vliv BMI, 

krevního tlaku, lipidového profilu, glykovaného hemoglobinu a dávek inzulinu na 

manifestaci diabetické mikroangiopatie. U déletrvajícího diabetes mellitus 1. typu byl 

prokázán vztah jednotlivých rizikových faktorů a manifestace mikroangiopatických 

komplikací. Rizikovými faktory jsou: 

- neuspokojivá kompenzace DM 

- hypertenze 

- vyšší hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů 

- endotelová dysfunkce 

Rozhodujícím rizikovým faktorem je pak hyperglykémie. Konkrétní hladiny glykémie 

a HbA1c související se zvýšeným rizikem manifestace cévních komplikací jsou 

uvedeny v tabulce č. 7 (Perušičová a kol, 2003, s. 16, 19).  
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Tabulka č. 7: Ukazatele kompenzace diabetu mellitu 1. typu a riziko vzniku chronických cévních 
onemocnění (zpracováno podle údajů z publikace Perušičová a kol., 2003, s. 21).  

Ukazatel 

  

Nízké 
riziko 

Cévní 
riziko 

 

Mikrovaskulární 
riziko 

 
HbA1c ≤ 6,5 > 6,5 > 7,5 

Glykémie nalačno 

(venózní plazma, mmol/l) 

≤ 6,0 > 6,0 ≥ 7,0 

Glykémie nalačno15 

(selfmonitoring, mmol/l) 

≤ 5,5 > 5,5 > 6,0 

Po jídle (mmol/l) < 7,5 ≥ 7,5 > 9,0 

 

Pokud mluvíme o rizikové hyperglykémii, nemluvíme o jedné krátce trvající, ale o 

dlouhodobé a opakované hyperglykémii. Při hyperglykémii je v krvi přítomna glukóza 

v nadbytku, a je tak přiváděna krví do všech částí těla, především omývá všechny 

cévy, orgány a systémy těla. Tato nadbytečná část glukózy se v těle chemicky váže na 

bílkoviny. S dlouhotrvající hyperglykémií postupně přibývá bílkovin, na které se 

glukóza váže a bílkoviny postupně mění – vlivem glukózy se stávají křehkými, 

nepevnými, a nejsou tak schopny plnit svoji funkci. Důsledkem je poté manifestace 

některé z cévních komplikací – diabetická retinopatie, diabetická nefropatie, diabetická 

neuropatie (senzorická a autonomní) a diabetická makroangiopatie - postižení srdce a 

velkých cév (Lebl a kol, 1998, s. 121-122). Přestože je prokázán přímý vliv 

kompenzace DM na výskyt cévních komplikací u diabetiků 1. typu, přinesla studie  

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) nezvratné důkazy o tom, jak 

obtížné je dosáhnout uspokojivé kompenzace při intenzifikované terapii v běžné 

klinické praxi, jelikož v DCCT studii dosáhlo pouze 5 % pacientů normoglykémie po 

celou dobu sledování. Mezi nejčastější příčiny úmrtí pacientů s diabetes mellitus 1. 

typu patří selhání ledvin považované za konečnou fázi diabetické nefropatie. Další 

invalidizující příčinou je diabetická retinopatie. Kromě postižení mikrocirkulace je u 

                                                           
15 Kapilární glykémie nalačno je asi o 1 mmol/l nižší než ve venózní plazmě, kapilární postprandiální 
glykémie odpovídá glykémii ve venózní plazmě (Perušičová a kol., 2003, s. 21). 
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diabetes mellitus také riziko onemocnění velkých cév (makroangiopatie), kdy je 

mortalita u diabetika 2-3 krát vyšší ve srovnání s nediabetikem. Nejvyšší je pak výskyt 

ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) a 5krát častější je amputace dolních 

končetin v důsledku gangrény v porovnání s nediabetickou populací (Perušičová a 

kol., s. 16-20). Jak je zřejmé i z tabulky č. 8, každým rokem přibývá léčených 

diabetiků s mikroangiopatiemi (podle internetového portálu Úzis, 2013). 

Tabulka č. 8: Počet léčených osob s mikroangiopatickými komplikacemi v letech 2007–2011 

(zpracováno podle internetového portálu Úzis, 2013). 

Počet léčených osob s 

komplikací diabetu 

2007 2008 2009 2010 2011 

Diabetická nefropatie celkem 73 957 75 596 82 948 86 582 98 884 

z toho s renální insuficiencí16 24 196 26 131 28 496 29 705 32 836 

Diabetická retinopatie celkem 88 315 90 586 94 402 96 964 99 779 

z toho proliferativní 

slepota 

20 902 

2 335 

21 505 

2 313 

22 729 

2 386 

23 565 

2 513 

25 051 

2 280 

Diabetická noha celkem 42 337 42 992 43 990 45 118 44 011 

z toho s amputací 7 853 8 169 8 439 8 501 10 40817 

  

V prevenci cévních komplikací hrají hlavní roli etiopatogenetické faktory. U 

prevence mikroangiopatických komplikací to znamená dosáhnutí uspokojivé 

kompenzace od počátku onemocnění s minimem rizikových hyperglykémií. U 

prevence makroangiopatických komplikací je postup složitější., protože pouhé snížení 

hyperglykémie se nepovažuje za dostačující preventivní opatření. Proto prevence 

obnáší kontrolu hyperglykémie, hypertenze, hyperlipoproteinémie a koagulačních 

změn. Dále se doporučuje zavedení farmakologického i nefarmakologického opatření, 

a to ihned po odhalení diabetes mellitus (Perušičová a kol., 2003, s. 21). 

7.1 Diabetická nefropatie 

Diabetická nefropatie představuje závažnou pozdní komplikaci diabetes mellitus a 

                                                           
16 Insuficience = nedostatečnost. 
17 Uvedené číslo je součtem amputací nad a pod kotníkem, které jsou od roku 2011 sledovány odděleně. 
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ů s diabetes mellitus 1. typu, tak u pacientů s diabetes mellitus 2. 
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Stadia diabetické nefropatie jsou klasifikována dle albuminurie18, která se stanovuje 

nejčastěji z 24 hodinové či z 8 hodinové noční sbírané moči. Při výsledcích jsou dále 

zohledňovány: trvání diabetes mellitus 1. typu, glomerulární filtrace (GF), krevní tlak 

a aktuální kompenzace. Stadium hyperfiltrace a hypertrofie je u pacienta přítomno 

ještě před samotnou léčbou diabetes mellitus 1. typu. Typickým nálezem jsou zvětšené 

ledviny a zvýšená GF o 20-50 %. Po zavedení inzulinové léčby se stav normalizuje. 

Latentní stadium je běžné téměř u všech diabetiků 1. typu. Hodnoty albuminurie a GF 

jsou normální, ale při glykemické dekompenzaci se oba parametry zvyšují. Stadium 

incipientní diabetické nefropatie představuje první strukturální změny v ledvině. Jedná 

se o důležitý mezník v průběhu diabetických ledvinných změn, jelikož důslednou 

kompenzací a léčbou lze progresi zpomalit až zastavit. Typickým nálezem je 

mikroalbuminurie19, ztluštělá glomerulární bazální membrána a zvýšený TK. V tomto 

stadiu je velmi častý začátek diabetické retinopatie. Stadium klinicky manifestní 

diabetické nefropatie potvrzuje klinická albuminurie (albumin nad 300 mg/24 h). 

Dochází ke snížení GF a postupnému zániku glomerulů. U všech pacientů v tomto 

stadiu je přítomna arteriální hypertenze, diabetická retinopatie a autonomní a periferní 

neuropatie. Snižuje se také potřebná dávka exogenního inzulinu, jelikož v glomerulech 

dochází ke snížení filtrace inzulinu. Posledním stadiem diabetické nefropatie je 

chronické selhání ledvin. S pokračujícím zánikem glomerulů klesá GF, v séru se 

hromadí kreatinin, urea, kyselina močová a další katabolity, objevují se typické 

uremické příznaky jako je nauzea, zvracení, anorexie, poruchy koncentrace, dystrofie 

kůže aj. doprovázené dlouhodobou hypertenzí. Jako náhrada funkce ledvin (renal 

replacement therapy) se využívá hemodialýza, peritoneální hemodialýza a 

transplantace ledvin, přičemž dialyzovaní diabetici ve srovnání s celou nediabetickou 

dialyzovanou populací dosahují nižších hodnot přežívání. 

Hlavním cílem preventivních a léčebných opatření je zastavit nebo zpomalit 

progresi diabetické choroby ledvin v každém jejím stadiu. Dalšími třemi hlavními cíli 

jsou: normalizace krevního tlaku, optimalizace glykemické kompenzace a snížení 

přijmu bílkovin (Ponťouch, 2003, s. 39, 43-46, 64). 

                                                           
18 Množství albuminu vyloučeného močí. Množství albuminu v moči je spolehlivým ukazatelem vývoje 
diabetické nefropatie (Ponťouch, 2003, s. 38). 
19 Zvýšené vylučování albuminu močí v rozmezí 30-300 mg/24 h (Ponťouch, 2003, s. 38). 
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7.2 Diabetická retinopatie 

Diabetická retinopatie je považována za typickou mikroangiopatii způsobenou 

diabetes mellitus. Kromě diabetické retinopatie řadíme k očním komplikacím 

cukrovky např. i sekundární glaukom20 či komplikovanou kataraktu21. Souhrně pak 

oční projevy cukrovky označujeme pojmem diabetická oftalmopatie.  

Projevem diabetické retinopatie je vznik ložiskových změn na sítnici oka, které 

nemocný nemusí zpočátku vůbec vnímat. Tento bezpříznakový průběh často vede 

k pozdní návštěvě oftalmologa, kdy už je u pacienta rozvinuta pokročilá diabetická 

retinopatie a možnosti léčby jsou značně zúženy. Hlavní příčinou vzniku změn 

v kapilárách sítnice oka je přítomnost trvalé hyperglykémie v tkáni sítnice. Změny 

v kapilárách sítnice (dysfunkce a ztráta endotelových buněk, ztluštění bazální 

membrány) vedou k prosakování z kapilár do extracelulárního prostoru sítnice a k 

uzávěru kapilár. Tyto uzávěry způsobují ischémii, hypoxii sítnice a především 

novotvorbu cév, která se stává u pacientů s diabetes mellitus 1. typu hlavní příčinou 

slepoty. Ke slepotě dochází nejčastěji z důvodu krvácení do sklivce či odchlípení 

sítnice. Změny pozorovatelné na sítnici diabetika při diabetické retinopatii můžeme 

shrnout takto: 

- mikroaneuryzmata22 

- hemoragie23  

- edém sítnice 

- novotvořené cévy sítnice 

- mikrovaskulární abnormality 

- venózní abnormality 

- změny v pigmentovaném epitelu sítnice 

Klasifikace diabetické retinopatie je upravena dle ETDRS (Early Treatment Diabetes 

Retinopathy Study Group), a to v tabulce č. 9. Neproliferativní fáze se projevuje 

                                                           
20 Zelený zákal. 
21 Šedý zákal. 
22 Pravidelné červené tečky okrouhlého tvaru s bělavým středovým bodem (odlišení od hemoragií). 
Mikroaneuryzmata dosahují velikosti 10-100 µm, jednotlivě rozmístěna bývají u časné diabetické 
retinopatie, ve shlucích u rozvinuté diabetické retinopatie (Perušičová a kol., 2003, s. 206). 
23 Ložiska krvácení do sítnice, liší se tvarem a lokací (Perušičová a kol., 2003, s. 207). 
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vznikem ložiskových změn na sítnici. U proliferativní fáze pozorujeme novotvoření 

cév sítnice s postupným krvácením, které může vést k oslepnutí. 

Tabulka č. 9: Klasifikace diabetické retinopatie podle ETDRS (Rencová, Rozsíval, 2003, s. 214). 

Neproliferativní diabetická retinopatie  
 
- počínající (incipiens) 
- středně pokročilá (modica) 
- pokročilá (gravis) 

Proliferativní 24 diabetická retinopatie 

- neovaskularizace25 sítnice 
- neovaskularizace papily zrakového nervu 
- počínající 
- riziková 

 

Cílem a podmínkou léčby diabetické retinopatie je dlouhodobá kompenzace 

diabetes mellitus. Tím rozumíme dlouhodobou eliminaci hyperglykémie, hypertenze a 

hyperlipidémie. V pokročilých stádiích diabetické retinopatie se k prevenci slepoty 

využívá laserová léčba, která se projeví zmenšením až vymizením ložiskových změn.  

Za preventivní opatření se považuje každoroční aktivní screening, případná 

medikamentózní léčba a již výše zmíněná, trvalá kompenzace diabetes mellitus 

(Rencová, Rozsíval, 2003, s. 201-230). 

7.3 Diabetická neuropatie 

Diabetická neuropatie (DN) je chronická pozdní komplikace diabetes mellitus. Lze 

ji definovat jako nezánětlivé poškození periferních somatických nebo autonomních 

nervů. Diabetická neuropatie patří k nejčastějším, ale nejméně jasným, pozdním 

komplikacím diabetes mellitus, zasahuje do různých částí nervového systému 

s různými klinickými projevy a znamená zvýšené riziko pro ostatní mikrovaskulární a 

markovaskulární komplikace.  

Významnými faktory vedoucími k rozvoji diabetické neuropatie jsou: nedostatečná 

                                                           
24 Proliferace: vysoká mitotická aktivita buněk vedoucí k množení, bujení a novotvoření buněk. 
25 Novotvoření sítnicových cév (Perušičová a kol., 2003, s. 216). 
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kompenzace, hypertenze, dyslipidémie, kouření a délka trvání DM1. Diabetickou 

neuropatii dělíme na: 

- autonomní neuropatie 

- senzitivně-motorická polyneuropatie26 

Autonomní neuropatie se projevuje zhoršením funkce periferního autonomního 

nervového systému. K manifestaci dochází u kardiovaskulárního, gastrointestinálního, 

urogenitálního a kožního systému s různě závažnými příznaky (např. klidová 

tachykardie, chronická zácpa, nadměrné pocení). Při senzitivně-motorické 

polyneuropatii jsou postiženy nejčastěji dlouhé nervy, a projevy se proto objevují 

nejčastěji na dolních končetinách. Pacient pociťuje bolesti nohou (maximální v klidu), 

neklid nohou a mravenčení prstů. Dochází k postupné ztrátě citlivosti nohou, která 

může vyústit v syndrom diabetické nohy. Pro manifestaci diabetické neuropatie se 

provádí vyšetření povrchového a hlubokého čití, při indikaci diabetické neuropatie pak 

elektrofyziologické vyšetření (Lacigová, Rušavý, Čechurová, 2009, s. 204–212). 

Diabetickou nohu definujeme jako postižení dolní končetiny diabetika distálně od 

kotníku ulcerací27 nebo destrukcí hlubokých tkání spojenou s neurologickými 

abnormalitami, různým stupněm ischemie a infekcí. Na vzniku ulcerací se podílí 

především distální polyneuropatie a vždy přítomná infekce. Typicky se vředy objevují 

na místech největšího tlaku nohy na pokožku a jejich vyvolávající příčinou bývá 

nejčastěji nevhodná obuv. Z povrchové ulcerace kůže se při pokračující dekompenzaci 

diabetes mellitus dále vyvíjí hluboký vřed (absces) a pokračující nekróza tkáně dolní 

končetiny. Při progradující nekróze se přistupuje k amputaci se snahou zachovat co 

největší část končetiny (Svačina a kol., 2005, s. 95-97, 102). 

Jelikož v současné době neexistují léky či metody, které by zvrátily již vzniklou DN 

či předcházely jejímu vzniku, je jedním z preventivních cílů opět optimální 

kompenzace diabetes mellitus. Jako podpůrná léčba se využívá rehabilitace a 

medikamentózní léčba. Pro diabetickou neuropatii je typická postupná progrese. Těžké 

formy DN výrazně snižují kvalitu života pacienta, je proto důležité provádět 

pravidelné roční vyšetření (Lacigová, Rušavý, Čechurová, 2009, s. 207-209).  

                                                           
26 Porucha mnoha nervových vláken. 
27 Tvorba vředů. 
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8 PSYCHICKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY DIABETIKA 

Rozsáhlá škála psychických a sociálních problémů spojených s onemocněním 

diabetes mellitus je laickou veřejností často bagatelizována. Lidé, kteří nepoznali 

obtíže diabetika, si spojují diabetes s onemocněním přinášejícím s sebou jen pár 

nezatěžujících omezení a k tomu řadu sociálních výhod. Ve skutečnosti je tomu právě 

naopak. Nemocný s diabetem žije ve stavu neustálého omezování, napětí vynuceného 

daným rytmem, a to bez viditelné „odměny“. Od diabetika se očekává, že:  

- bude vést velmi pravidelný život 

- bude si píchat několikrát denně inzulin 

- bude si testovat hladinu cukru v krvi a moči 

- bude jíst předepsanou dietu v pravidelných intervalech 

- nebude kouřit 

- radikálně omezí konzumaci alkoholu 

- bude pravidelně cvičit 

- bude si kontrolovat váhu 

- nebude ponocovat a ráno si nebude přispávat 

Při splnění všech těchto bodů je „odměnou“ pouhé přiblížení se kvalitě života, kterou 

ostatní zažívají automaticky. Z výzkumů jsou patrné tři základní okruhy problémů: 

psychický stres vázaný na onemocnění, překážky různých aktivit a problémy s jídlem. 

Tyto problémy se pak navzájem propojují a zpětně ovlivňují zdravotní stav pacienta 

(Jirkovská, 1999, s. 42). Byla prokázána souvislost psychické diagnózy se špatnou 

metabolickou kontrolou diabetes mellitus 1. typu. Dle řady studií jsou častější 

hospitalizace a špatná glykemická kontrola spojeny s depresivními stavy pacientů, 

které bývají doprovázeny poruchami chování. Špatná kompenzace diabetes mellitus 1. 

typu se pojí např. i s nízkým sebevědomím a pocity úzkosti, jak bylo prokázáno u 

většiny adolescentů. V tomto případě je důležitá sociální podpora jak ze strany rodičů, 

tak za strany přátel (např. ve škole). U dětí a adolescentů se často setkáváme 

s negativní reakcí vrstevníků směrem k jejich self-péči, která způsobuje u pacienta 
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horší přizpůsobení se režimu a zvýšený podíl stresu, což vede k dekompenzaci 

diabetes mellitus (Lebl, Průchová, 2009, s. 236-237). Mnohem snazší přijetí nemoci 

udávají pacienti, kteří svoji diagnózu a nutnost léčby inzulinem sdělili svým 

vrstevníkům okamžitě. Pro děti a adolescenty s diabetes mellitus 1. typu je tato situace 

velice obtížná, jelikož pro ně jejich diagnóza představuje spíše odlišnost, ale 

setkáváme se i s malým množstvím dětí, které se s diagnózou chlubí. Nezastupitelnou 

roli v copingu (přiměřené přijetí nemoci) a kompenzaci diabetes mellitus 1. typu u dětí 

hraje vliv rodičů. Často se ale setkáváme se situací, kdy po zjištění diabetes mellitus 1. 

typu je psychika rodičů horší než psychika dítěte. Rodiče by měli být pro dítě oporou, 

ale současně by měli klást na dítě přiměřené nároky vedoucí ke kompenzaci. 

Nejdůležitější je pak získat a udržet dítěti motivaci k léčbě, což u dětí a především u 

adolescentů bývá velmi složité.  

Role psychiky v léčbě diabetes mellitus 1. typu je obrovská. Může jak uškodit, tak i 

pomoci (podle periodika DIA. info, 2010). V mnohých případech se pacienti s diabetes 

mellitus 1. typu cítí odlišní od ostatních, jelikož musí vždy začlenit diabetes do všeho, 

co dělají, a mnohdy se musí omezovat. Diabetes mellitus 1. typu doprovází i zvýšené 

riziko depresí a úzkosti, což vysvětluje přítomnost sociálních pracovníků a psychologů 

v týmech diabetologické ambulance. Každému diabetikovi je doporučena komunikace 

s dalšími pacienty trpícími stejným onemocněním či jinými podpůrné skupiny (např. 

dia tábory), které jsou pro pacienta zdrojem cenných informací s vědomím, že není 

jediný s diagnózou diabetes mellitus 1. typu (podle internetového portálu MayoClinic, 

2013). 

8.1 Coping a „brittle“ diabetes mellitus 1. typu 

Coping neboli přiměřené přijetí nemoci je nejvhodnějším východiskem, jak se 

vyrovnat s nově diagnostikovanou nemocí. Přijetí diabetes mellitus 1. typu obnáší 

především odpovědnost pacienta za kontrolu a léčbu diabetes mellitus, zůstat v dobré 

kondici a žít plnohodnotný život. Diagnostika diabetes mellitus 1. typu je doprovázena 

řadou psychických reakcí pacienta. Prvotně přichází počáteční šok při sdělení 

diagnózy a poté popření, často doprovázené zlostí a agresí, které může vyústit i 

v depresi. Často se můžeme setkat s popřením nemoci, kdy pacient např. odmítá léčbu 

(v žádném případě si nechce píchat inzulin) a nechce si připustit, že nyní jeho situace 
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vyžaduje zvláštní péči (Jirkovská a kol., 1999, s. 49-50). Přijetí diabetes mellitus 1. 

typu probíhá lépe, když se diagnóza objeví v raném dětském věku. Často si děti na 

život bez něj ani nepamatují. Naopak nejvíce problematické je přijetí nemoci v období 

puberty. Není výjimkou, že dospívající svou nemoc nikdy nepřijme, což se negativně 

projeví na kompenzaci. V tomto případě se jedná až o polovinu pubescentů (podle 

periodika DIA. info, 2010). 

Pro „brittle“ diabetes mellitus 1. typu neboli labilní diabetes mellitus 1. typu jsou 

charakteristické chaotické glykemické profily a narušení běžného života. Je přítomna 

akutní dekompenzace spojena s častými hospitalizacemi. Mezi nejčastější příčiny 

„brittle“ diabetes mellitus 1. typu patří účelové jednání pacienta, psychosociální vlivy, 

změny v působení inzulinu, infekce či jiná onemocnění a poruchy přijmu potravy –

anorexie a bulimie. Největší incidence labilního diabetes mellitus 1. typu se zjišťuje 

nejčastěji v období puberty a postihuje častěji dívky než chlapce (Jirkovská a kol., 

1999, s. 50-51).       
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9 VÝHLEDY V LÉ ČBĚ DIABETES MELLITUS 1. TYPU A 
PREVENCE JEHO VZNIKU 

Přestože je současná medicína schopna detekovat jedince ohrožené diabetes 

mellitus 1. typu (vyšetření HLA antigenů), je výskyt onemocnění tak častý, že 

vyhledávání nemá prakticky význam. Výskyt onemocnění je ovlivněn především 

interakcí genetiky, nutričních vlivů a faktory prostředí. Poměr mezi zeměmi 

s nejnižším a nejvyšším výskytem diabetes mellitus 1. typu (1 : 400) nepoukazuje 

pouze na přítomnost HLA antigenů, ale na vlivy nutrigenetické a nutrigenomické. 

Úlohu v patogenezi diabetes mellitus 1. typu hraje např. konzumace kravského mléka. 

Mnohé studie ukazují, že výskyt diabetes mellitus 1. typu je tím vyšší, čím vyšší je 

konzumace kravského mléka v zemi. Dále je vyšší výskyt diabetes mellitus 1. typu 

spojený s kratší dobou kojení. Na zvířatech je prokázán přímý vliv mléčného 

betakaseinu v patogenezi autoimunitních onemocnění, je proto preventivně 

doporučováno jeho příjem omezit. V poslední době je společně s patogenezí diabetes 

mellitus 1. typu spojován i příjem obilovin a polynenasycených mastných kyselin. 

Nižší hladiny omega-3 mastných kyselin byly zjištěny v populacích s vyšší 

autoimunitou a je prokázáno, že podávání omega-3 mastných kyselin snižuje produkci 

autoprotilátek u pacientů s rizikem diabetes mellitus 1. typu. V tomto případě jsou ale 

nutné další studie. Další příčina rozvoje autoimunitního procesu diabetes mellitus 1. 

typu je přičítána celkem 14 druhům virů. Rizikové jsou např. retroviry, spalničkový a 

zarděnkový virus a EB virus. Ve vztahu k destrukci β-buněk je uváděn vir 

encefalomyokarditidy a virus Coxsackie. Možné protivirové očkování je testováno na 

zvířatech. Za účinnou byla prokázána vakcinace tzv. heat shock proteiny, která chrání 

před vyvolaným diabetem u myší. Pokusy ukazují, že další vhodnou vakcinací a 

prevencí diabetes mellitus 1. typu jsou i DNA plazmidy, které kódují tělu vlastní 

proteiny. Preventivně působí i látka lysofyllin, která inhibuje protizánětlivé cytokininy. 

S výskytem diabetes mellitus 1. typu je spojován i příjem potravin z obilovin. Ukazuje 

se, že při příjmu cereálií v období mezi 0-3 měsícem a v 7. měsíci je riziko vzniku 

diabetes mellitus 1. typu vyšší. Studie se nyní zaměřují i na vliv vitaminu D. Je 

prokázáno, že suplementace vitaminem D výrazně snižuje riziko vzniku diabetes 

mellitus 1. typu (Svačina, 2008, s. 116-120). I výhledy v léčbě diabetes mellitus 1. 
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typu slibně pokročily. Mimo transplantaci slinivky břišní se výzkumný směr ubírá 

k implantování β-buněk a jejich ochraně. Je třeba najít takový materiál, do kterého by 

bylo možné obalit β-buňky tak, aby byly chráněny před reakcí organismu, ale byly 

schopné vylučovat potřebný inzulin. Dlouhodobé výzkumy se provádějí se 

silikonovými membránami, které jsou schopné propouštět z vnějšího prostředí živiny, 

ale nepropouští ven informace, které by vyvolaly obrannou imunitní reakci (dle 

periodika Dia život, 2001). Světová diabetologie si také pohrává s myšlenkou umělého 

pancreatu a umělé  β-buňky, kdy by uzavřený inzulinový systém vyhodnocoval 

hladiny glykémií a dodával patřičné dávky inzulinu. I aplikace inzulinu pomocí jehly 

je v současné době ve vývoji. Mluvíme o intrapulmonárním (inhalačním) způsobu 

inzulinové léčby, ale také o orální či transdermální cestě podávání inzulinu 

(Perušičová a kol., 2007, s. 223-224).  

Všechny zmíněné postupy jsou stále doprovázeny laboratorními studiemi. 

Experimenty na zvířatech jsou ale velice slibné a je pravděpodobné, že bude nalezena 

cesta, jak diabetu předcházet či jak ho úspěšně léčit. Prozatím se za preventivní 

opatření považuje pouze prodloužení kojení. Co se týče faktorů prostředí, je velká 

naděje vkládána do vakcinace, především do genových vakcín. Dále pak do nalezení 

dietních postupů a preventivně působících přípravků. Je však stále třeba dalších 

výzkumů k prevenci a léčbě diabetes mellitus 1. typu (Svačina, 2008, s. 121). 
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10 ZÁVĚR 

Zdraví je dar, o který je nutno pečovat. Přesto jsou v životě člověka nemoci, které 

přehlížíme, a pak ty, které přehlížet nemůžeme, i kdybychom tolik chtěli. Do doby, 

než se člověk s některou z těchto „nepřehlížených“ nemocí setká na vlastní kůži, ani 

ho nenapadne, jaké bohatství drží v rukou a jakou cenou se zdraví hodnotí. Bere ho 

jako samozřejmost. Z tohoto důvodu mu z většiny nevěnuje zvýšenou pozornost do 

doby, než tělo vyšle jasný signál. Najednou člověk zpozorní a uvědomí si, že něco není 

v pořádku. Následně svému zdraví věnuje potřebnou péči a nakonec se opět uzdraví. 

Toto ale není případ člověka s diabetes mellitus 1. typu. Člověk s diagnózou diabetes 

mellitus 1. typu je prozatímně doživotně závislý na aplikaci inzulinu. Přestože 

současná medicína disponuje nepřeberným množstvím metod, jak s nemocí žít, stále 

neexistuje účinný lék na to, aby se žilo bez ní. Závisí tedy pouze na pacientovi, jaké 

úsilí vynaloží, aby mohl žít plnohodnotný a dlouhověký život. Není pochyb o tom, že 

je to možné. V sázce je přeci poměrně dost – naše zdraví. 

Obecným cílem této bakalářské práce bylo, za pomoci odborné literatury a dalších 

pramenů, zformulovat a shrnout všechny aktuální dostupné informace týkající se 

diabetes mellitus 1. typu. Výsledky jsou zpracovány v jednotlivých kapitolách 

bakalářské práce a jsou podloženy mnohými diabetologickými výzkumy a studiemi. 

V úvodu byl shrnut komplexní vhled do problematiky diabetes mellitus, který byl 

následován podrobnými informacemi o diagnostice, léčbě a komplikacích diabetes 

mellitus 1. typu. Bylo zmíněno a vysvětleno klíčové pojmosloví užívané ve spojení 

s diabetes mellitus 1. typu a doplněné o modelové příklady běžně se vyskytující u této 

diagnózy. U všech jednotlivých bodů léčby byl formulován cíl, definice, pravidla a 

metody a u jednotlivých komplikací pak definice, příčiny, příznaky a metody léčby.  

 Vypracováním této bakalářské práce jsem více porozuměla problematice diabetes 

mellitus, především pak problematice diabetes mellitus 1. typu, a v dalším studiu bych 

chtěla na tyto poznatky navázat a tomuto tématu se dále věnovat. 
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DN          diabetická neuropatie 

DNA       deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina 
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GDM       gestační diabetes mellitus 

GF           glomerulární filtrace 

GI            glykemický index 
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HLA        human leukocyte antigen, lidský leukocytární antigen 

HM          humánní 
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IIT           intenzifikovaná inzulinová terapie 
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LDL        low density lipoprotein, nízkodenzitní lipoprotein 



 

 

- 58 - 

 

MDI        multiple dose inzulin therapy, vícedávková inzulinová terapie 
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