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Abstrakt 
 
Úvodem je stručně popsán vztah diabetu a kvality života. Hlavní část je věnována především 

vzájemnému vztahu deprese a diabetu včetně základních patofyziologických mechanismů. 

Následuje výběr klinických studií se vztahem k řešené problematice. Závěrem je uveden 

stručný přehled antidepresiv používaných u diabetiků včetně jejich nežádoucích účinků, zde 

s důrazem na ovlivnění tělesné hmotnosti. 
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Abstract 

 
This bachelor’s thesis first briefly describes the relationship to the quality of life of diabetes. 

The main part deals with the mutual relationship between depression and diabetes including a 

basic pathophysiological mechanisms. A selection of clinical trials on the problem solving is 

followed. Finally, it provides a brief overview of the antidepressants in patients with diabetes 

and their side effects with special attention to the influence of body weight. 
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1. Úvod a zadání práce 

 
Diabetes mellitus (DM) je závažným onemocněním, které je vedle řady průvodních 

somatických komplikací provázeno i neuropsychiatrickou komorbiditou. Prevalence (poměr 

počtu všech zaznamenaných případů onemocnění k počtu obyvatel dané oblasti) DM se 

celosvětově zvyšuje a v samotné České republice přesahuje 7 % úroveň. Navíc samotný 

výskyt poruch glukózové tolerance bude nepochybně podstatně vyšší. Prevalence depresivní 

poruchy v obecné populaci je odhadována na 15 %. Koincidence (současný výskyt) deprese 

s DM se bude zřejmě pohybovat na srovnatelné úrovni. V tomto směru se logicky nabízejí 

následující otázky: 

• buď se jedná o nahodilý (stochastický) jev, 

• DM je rizikovým faktorem vedoucím později k vývoji deprese 

• depresivní porucha je rizikovým faktorem DM. 

 

Ve své práci se pokusím odpovědět na předložený problém, zda se tedy jedná o náhodnou 

koincidenci obou patologických stavů či o jejich vzájemnou kauzalitu. Ještě předtím bych se 

stručně zmínila o důsledcích DM na kvalitu života postižených osob, v závěrečných 

kapitolách bude popsán vliv antidepresiv na tělesnou hmotnost a na vlastní průběh DM. 

Protože se jedná o složitou problematiku, omezuji se pouze na diabetes mellitus 2. typu 

(DM2) a na depresi jako symptom, tzn. bez jejího rozlišení na jednotlivé nosologické 

jednotky na základě mezinárodní klasifikace chorob. Řazení jednotlivých kapitol odpovídá 

osnově zadání. 
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2. Cíl práce 

 
Cílem práce je najít vzájemnou souvislost výskytu deprese u diabetických pacientů, zvláště 

u DM2 vzhledem k jeho většímu výskytu. Také krátce přiblížit jejich kvalitu života a 

používání antidepresiv při léčbě s ohledem na ovlivnění jejich tělesné hmotnosti.
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3. Diabetes mellitus a kvalita života 

3.1. Co je to diabetes mellitus 
 
DM neboli úplavice cukrová (zvaná cukrovka) je nemoc charakterizovaná především 

zvýšením cukru v krvi (hyperglykémií). Její příčinou je buď nedostatek nebo nedostatečný 

účinek inzulinu ve tkáních i při jeho zachované syntéze a uvolňování. (Anděl, 1996)   

 

Rozlišujeme tedy diabetes mellitus 1. typu (DM1), kdy je nutná celoživotní léčba inzulinem. 

Ztráta produkce inzulinu je způsobená redukcí počtu β-buněk Langerhansových ostrůvků. 

Vyvíjí se v dětském věku, klinicky se obvykle projevuje v pubertě. Spíše výjimečně se může 

objevit i ve starším věku. V patogenezi se uplatňují především genetická predispozice, 

svázaná se specifickými alelami MCH II (HLA-DR3, HLA-DR4 a HLA-DQ), a vlivy zevního 

prostředí, které vedou k autoimunitnímu poškození β-buněk. Může jít o virové infekce 

(infekce vyvolané coxsackie viry skupiny B, cytomegalovirové infekce, infekce virem 

spalniček, planých neštovic, zarděnek) nebo některé chemické látky a toxiny. Vyznačuje se 

silnou žízní, zvětšující se ztrátou vody, nápadným úbytkem váhy, někdy i diabetickým 

komatem. (Nečas a kol., 2013) 

A častější, DM2, který se objevuje zpravidla až po 40. roce a často u lidí s nadváhou. Je 

vyvolán sníženou citlivostí receptorů cílových buněk jater, svalů a tukové tkáně na působení 

inzulinu (periferní inzulinorezistence). Změněná, většinou zvýšená, produkce inzulinu, má 

kompenzační charakter. Počátek onemocnění je provázen sníženou tolerancí glukózy, 

hyperglykémií a hyperinzulinémií. Vliv dědičné predispozice je u diabetiků s DM2 výrazně 

vyšší než u DM1. Přibližně 80 % pacientů je obézních s abdominálním typem obezity. (Nečas 

a kol., 2013) Tento typ nebývá přímo závislý na léčbě inzulinem, dostatečné kompenzace lze 

většinou dosáhnout omezením přívodu cukru a perorálními antidiabetiky. V některých 

případech je nutná i léčba inzulinem. (Mehnert a Standl, 1994; Lebl a kol., 1998) 

 

3.2. Diabetes mellitus a kvalita života 
 

Kvalita života u diabetika je ve větším či menším rozsahu snížena. Diabetik nemůže úplně 

svobodně jíst, co chce a kdy chce a dělat úplně cokoliv. Je omezen nejen samotným 

onemocněním, ale i samotnou terapií - prakticky trvalé aplikování injekcí inzulinu (nové 
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aplikační formy dosud nejsou rozšířeny) nebo pravidelné užívání tablet. Musí dodržovat 

přesný časový plán, dietní režim, dobu jídla. Nesmí se fyzicky přepínat, musí si plánovat 

aktivity. Zejména mu hrozí nejrůznější komplikace (diabetická retinopatie, neuropatie, vznik 

diabetické nohy), musí celkově pečovat o své zdraví. Vlivem této životní situace se mohou 

projevit i různé psychické problémy vedoucí až k depresím. (Rybka, 1988) 

 

Na ovlivnění pozdějšího života záleží i to, v jakém věku DM vznikne. U pacientů, u nichž byl 

vznik v raném dětství (do 9 let), byla adaptace na onemocnění lepší než u těch pacientů, u 

kterých vznikl v dětství později. (Jirkovská a Hrachovinová, 2005) Zvýšené nároky na 

nemocného jsou především v léčbě inzulinem. Úspěchem správné inzulinové léčby je 

samostatná a pravidelná kontrola glykémie a na jejím základě odpovídající úprava dávek 

inzulinu, příjmu potravy a dalších faktorů. Je nezbytná celoživotní edukace a motivace 

pacienta s DM zahrnující tzv. selfmonitoring, kdy je potřeba se naučit mnoho nových 

informací a zvládnout každodenní používání zdravotnických prostředků (glukometr, 

inzulinová pera). (Gillernová a kol., 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Přestože léčba DM narušuje běžný život pacientů, k poklesu kvality života nemusí tolik 

docházet. Jedna z nejznámějších studií posuzující vliv dlouhodobé intenzivní léčby na kvalitu 

života a výskyt původní psychiatrické symptomatologie u diabetiků s DM1 je tzv. DCCT 

(The Diabetes Control and Complications Trial). (Jirkovská a Hrachovinová, 2005) 

 

Porovnává výskyt komplikací DM u pacientů s prováděnou standardní kontrolou hladiny 

glukózy v krvi ve srovnání s intenzivní kontrolou - udržení hladiny glykovaného hemoglobinu 

HbA1c co nejblíže k běžné hodnotě (u zdravého člověka se hodnoty HbA1c pohybují 

v rozmezí 2,8 %-4,0 %). U diabetika se rozlišují 3 stupně kompenzace: výborná do 4,5 %, 

uspokojivá 4,5 % -6,0 % a neuspokojivá nad 6,0 %. (http 40)  

Ukázalo se, že po 6-9 letech se tito pacienti nelišili v kvalitě života od jiných chronických 

nemocných, např. s artritidou, renálními a dermatologickými onemocněními. Naopak měli 

uspokojivější kvalitu života v porovnání s pacienty s kardiovaskulárními a plicními 

onemocněními. 

Z hlediska definice a metodiky měření by mělo být zjišťování kvality života posuzováno 

podle toho, jak veličiny spojené se zdravím ovlivňují fyzické, mentální a sociální funkce 

jedince, jeho individuální pocit zdraví a spokojenosti se životem. (Jirkovská a Hrachovinová, 

2005) 
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4. Deprese jako možný důsledek diabetu  
 
4.1. Co je to deprese 
 
Deprese je závažné civilizační chronické onemocnění s vysokým rizikem ohrožení života, 

zejména sebevražedným jednáním. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se odlišuje tím, že 

je intenzivnější, trvá delší dobu a brání adaptaci k životním okolnostem. Člověk je bez 

energie, má smutnou náladu, nemůže fungovat v každodenních záležitostech, nesoustředí se. 

Nedokáže se radovat z věcí, cítí prázdno v duši. Základním projevem depresivní poruchy je 

změna nálady, ztráta zájmu o jakoukoliv činnost a radosti z čehokoliv. Narušení je spojené 

s dalšími symptomy depresivního syndromu - pesimistické myšlenky, pokleslá energie a 

psychomotorická zpomalenost.  

Deprese se může objevit v kterémkoliv věku, jak v dětství, tak ve vysokém stáří. Nejčastěji 

však mezi 25-35 rokem života, s průměrem okolo 27 let. Příznaky deprese se vyvíjejí během 

několika dnů až týdnů, neléčená deprese trvá 6-24 měsíců. Depresivní porucha má jasnou 

tendenci k rekurenci. Kolem 50 % pacientů, kteří dosáhli remise, dojde k relapsu či rekurenci 

do 2 let a do 6 let u 90 % pacientů. (Praško a kol., 2007) 

 

Již ve starověkém Egyptě byly popisovány stavy podobné depresi. Dnes je deprese v obecné 

populaci nejčastějším psychiatrickým onemocněním. Kolem 25 % populace během svého 

života prožije alespoň jednou za život nějaký depresivní stav. Prevalence se pohybuje kolem 

17 % a incidence (podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců za dané časové období a 

počtu všech jedinců ve sledované populaci) okolo 11 %. Ženy trpí depresí přibližně dvakrát 

častěji než muži. V závislosti na věku nejčastěji onemocní jedinci ve věku 25-44 let.  

Mezi soubor příčin ke vzniku onemocnění patří psychosociální faktory (psychotraumata 

z dětství, ztráta blízké osoby), vlivy genetické, neurobiologické, iatrogenní. Je uváděna řada 

biologických spouštěčů zahrnujících infekční agens, různé chemické substance nebo 

patofyziologické stavy, rovněž některá farmaka jsou depresogeny, typických příkladem jsou 

glukokortikoidy. Pomoc nemocnému při správné diagnostice a včasné léčbě může být velmi 

efektivní. (Kryl, 2001; Tůma, 2005; Perušicová a Mohr, 2013)  
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 Pro každou depresi bez ohledu na diagnostické zařazení jsou typické tyto příznaky:  

• afektivní schopnost reakce a narušení nálady (pocity prázdnoty, smutek, beznaděj, 

úzkost, podrážděnost). Objevuje se pravidelné kolísání depresí s nejhoršími prožitky a 

úzkostí v ranních hodinách. 

• poruchy myšlení a intelektové výkonnosti (sebevýčitky a pocity viny, sebevražedné 

úvahy, podceňování, porucha pozornosti, poruchy paměti) 

• psychomotorické poruchy aktivit (chudá mimika, neklid, pohybová zpomalenost) 

• somatické příznaky (anorexie nebo zvýšená chuť k jídlu, změna tělesné hmotnosti, 

insomnie s typickým časným ranním probuzením nebo hypersomnie, snížená sexuální 

aktivita, bolesti, gastrointestinální obtíže, kardiovaskulární obtíže). (Tůma, 2005)  

 

Nejzávažnější formou je velká deprese. Vyskytuje se buď jako ojedinělá tzv. depresivní 

epizoda jednou za život nebo, častěji, jako pravidelně opakující se epizody. Typickými rysy 

jsou cirkadiánní rytmicita, kdy pacientův stav je horší ráno než večer, úbytek váhy větší jak 

5 % za poslední měsíc, poruchy spánku (často syndrom předčasné spánkové fáze), 

psychomotorické změny.  

Komplexní péče o nemocného je spojena s farmakoterapií, podpůrnou nebo systematickou 

psychoterapií, psychoedukací a rehabilitací. (Kryl, 2001; Tůma, 2005; Perušicová a Mohr, 

2013) 

4.2. Patofyziologie deprese 
 
Vznik deprese není možné vysvětlit jednou příčinou. Stres stojí na prvním místě, nepochybná 

je nadměrná aktivace hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální osy. Předpokládá se interakce 

různých etiopatogenetických faktorů. V současné době jsou nejvíce zkoumány vlivy 

genetické, neurobiologické a psychosociální. Mezi biologické vlivy zařazujeme tělesné 

nemoci, některé léky, intoxikace, těžký porod. Pacienti trpící těžkou depresí vykazují 

inzulinovou rezistenci při provádění inzulinového tolerančního testu a intravenozních a 

glukózových tolerančních testů pravděpodobně jako následek zvýšeného uvolňování hormonů 

s hyperglykemizujícím efektem (podrobněji viz dále). 

 

Serotonergní aktivita v mozku je často studována ve vztahu k citovým reakcím a poruchám 

nálady. Byla studována u 19 zdravých dobrovolníků s normální bazální glykémií a zahrnovala 

studii citlivosti na inzulin a na přítomnost inzulinové rezistence, hyperinzulinémii, DM2 a 
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aterogenezi. Získané údaje naznačující úzkou souvislost mezi úrovní serotoninové aktivity a 

periferní inzulinovou citlivostí. Depresivní pacienti vykazují například horší využití glukózy v 

orálním glukózovém torelačním testu (oGTT). (Horáček a kol.,1999) 

Orální GTT začíná stanovením glukózy 10 hodin na lačno. Poté následuje vypití 75 g glukózy  

rozpuštěné v 300-350 ml neslazené tekutiny během 5 minut a měření plazmatické glukózy 

120 minut po vypití roztoku. Diabetik má hodnoty vyšší než 11,1 mmol/l. Výsledek v rozmezí 

7,8-11,1 mmol/l považujeme za porušenou glukózovou toleranci, pod 7,8 mmol/l lze DM 

vyloučit. (Beránek, Tichý a kol., 2013) 

 

Jak glukóza, tak i hladiny inzulinu byly u depresivních pacientů zvýšeny. To znamená, že 

nižší tolerance na glukózu u těchto pacientů jsou výsledkem snížené periferní citlivosti na 

inzulin, spíše než u nižší produkce inzulinu v β-buňkách pankreatu. Předpokládá se vztah 

mezi metabolismem glukózy a monoaminergním řízení deprese. (Horáček a kol., 1999) 

 

Mezi neurobiologické a psychosociální vlivy patří poruchy ve funkci neurotransmiterů, 

alkoholismus, deprese v rodině, kritizující či nepřátelský partner, nedostatek důvěrných 

vztahů, nedostatečná sociální podpora a dlouhotrvající nedostatek sebedůvěry. (Praško a kol., 

2007) 

Některé z uvedených patofyziologických změn mohou přispět ke zvýšené zranitelnosti 

depresivních pacientů DM2, méně často DM1. Ačkoliv základní patofyziologické 

mechanismy jsou i přes intenzivní výzkum neúplně poznány, je jistý výskyt dysbalancí 

v některých neurochemických procesech a to v oblasti metabolismu monoaminů a v regulaci 

osy hypotalamus-adenohypofýza-kůra nadledvin a to především v přetrvávajících zvýšených 

hodnotách kortizolémie a deficitu 5-hydroxytryptaminu. Tyto abnormality by mohly přispět k 

vývoji inzulinové rezistence nebo k dysfunkci pankreatických buněk Langerhansových 

ostrůvků, případně ke kombinaci obojího. 

Psychosociální stres je sám o sobě doprovázen zvýšením uvolňováním řady hormonů 

(zejména adrenalinu, glukokortikoidů, jodovaných thyroninů, somatotropinu, glukagonu), 

z nichž většina funguje jako fyziologičtí antagonisté inzulinu. Za normálních okolností je tato 

souhra hyperglykemizujích hormonů s inzulinem a inzulinu podobnými faktory nutná pro 

udržení kritických hodnot přirozeně variabilní hladiny glukózy v krvi. Hladina glukózy v krvi 

musí být udržována ve fyziologickém rozmezí (3,3-5,6 mmol/l nalačno), kde především 

pokles glykémie pod dolní hranici je kritický pro normální funkce mozku. (Beránek, Tichý a 

kol., 2013) V průběhu velké deprese dochází k protrahované aktivaci jak 
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sympatoadrenomedulární, tak hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální osy. Důsledkem této 

hyperaktivity je nejprve časné zvýšení hladiny glukózy indukované adrenalinem a 

glukagonem, následované dlouhodobou elevací glykémie vlivem kortizolu a somatotropinu. 

Stresem vyvolaná hyperkortizolémie vede, kromě hyperglykemizujícího efektu, k inhibici 

inzulinové sekrece β-buňkami pankreatu a k inhibici translokace glukózových transportérů 

v membránách cílových buněk (Binnert et al., 2004; Ďurovcová et al., 2008; Pretty et al., 

2011). Známým potvrzením příčinného vztahu mezi depresí a dysbalancí hypotalamo-

hypofýzo-adrenokortikálního systému je dexametazonový supresní test. (Muselman a kol., 

2003) 

4.2.1. Dexametazonový supresní test (test suprese kortizolu po podání dexametazonu) 
 
Za normálních okolností dochází k inhibici sekrece kortizolu na principu negativní zpětné 

vazby sekrece. Dexametazonový test se provádí v krátké a dlouhé variantě, která se liší dobou 

aplikace a podanou dávkou dexametazonu. Nejpoužívanější je krátký „overnight“ test 

s jednorázovým večerním podáním malé dávky dexametazonu (1 mg nebo 2 mg per os) a 

porovnávají se hladiny adrenokortikotropního hormonu (ACTH) a kortizolu ve 2 náběrech -  

náběr ráno před podáním a po podání dexametazonu. Kortizol by měl být druhý den po 

podání dexametazonu suprimován na hladinu pod 100-140 nmol/l a měl by být pod 50 % 

hladiny z prvního dne. Druhou alternativou je šestidenní dexametazonový test, kde se 

kombinuje nízká (2 mg) a následně vysoká (8 mg) dávka dexametazonu. Normální odpověď 

u hypofýzy a nadledvin se dostavuje už po nízké dávce.  

Neschopnost suprese indukuje poruchu normálního zpětnovazebného mechanismu syntézy 

kortizolu. Kromě deprese a hyperkorticismu se může porucha suprese vyskytovat u 

nemocných léčených estrogeny a gravidních žen. (http 41) 
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5. Komorbidita deprese a diabetu 
 
První informace o možném vztahu deprese a DM pocházejí z 60. let dvacátého století. 

U diabetiků byly zaznamenány až 8x častější relapsy deprese ve srovnání s nediabetiky. 

Diabetik s depresí má i častější výskyt cévních komplikací, u hospitalizovaných pacientů je 

DM 2-3x častější ve srovnání s hospitalizovanými pro jiná onemocnění. V populaci blízké ČR 

(populace zemí Německa, Rakouska) se zjistil výskyt deprese u 31 % DM2 a u 23 % DM1. U 

obou typů DM jsou deprese častější u žen a u žen s DM2 souvisí především s celkovou délkou 

onemocnění a také s vyšším věkem. (Rakovec a kol., 2004; Svačina 2004) Riziko vzniku 

deprese u DM2 je přibližně dvojnásobné ve srovnání s ostatní populací. Deprese je naopak 

spojována až ze 60 % pravděpodobností následného rozvoje DM2. (Siddiqui, 2013) 

 

U DM2 deprese předchází (často i několik let) vzniku inzulinové rezistence, u DM1 je tomu 

přesně naopak. U DM1 je deprese spíše důsledkem endokrinopatie, naproti tomu depresi u 

DM2 můžeme brát jako rizikový faktor vzniku endokrinopatie. Existuje i jistý genetický vztah 

mezi DM2 a depresí. Předpokládá se i výskyt genetického polymorfismu genu pro enzym 

tyrozinhydroxylázu (TH) ve vztahu k inzulinové rezistenci - deficit TH při výskytu deprese. 

TH je enzym, který pomáhá zajišťovat produkci biogenních aminů noradrenalinu a dopaminu. 

Genetickou spojnicí deprese a DM 2 může být i vyšší zastoupení alely 7 pro TH. (Podlipný a 

Hess, 2006)  

 

Nedávno publikovaná meta-analýza potvrdila nejméně 24 % zvýšení rizika deprese u pacientů 

DM2 ve srovnání s nediabetickými pacienty. (Nouwen a kol., 2010) Toto zjištění mimo 

jiné potvrzuje obousměrný vztah mezi DM a depresí. Deprese u diabetiků se obvykle 

vyznačuje delšími relapsy a výraznější symptomatologií ve srovnání s nediabetiky. I při 

úspěšné léčbě u více jak 80 % těchto pacientů častěji dochází k relapsům deprese.   

(Katon, 2008; Siddiqui, 2013) 

 

5.1. Deprese, diabetes a vztah metabolického syndromu 
 

Přibližně 80 % až 90 % diabetiků s DM2 je zpravidla obézních a u většiny z nich najdeme 

typické příznaky metabolického syndromu. Mezi ně patří především inzulinorezistence, 

týkající se zejména svalových buněk, často kompenzační inzulinémie s přidruženými 
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poruchami (dyslipidémie, hypertenzní choroba, případně i poruchy koagulace, poruchy 

fibrinolýzy a hyperurikémie). Méně častěji se vyskytuje androidní typ obezity a ischemická 

choroba srdeční. Prevalence metabolického syndromu v české populaci je vysoká a roste 

s věkem. Ve věkové skupině 55-64 let je u mužů 32 % a u žen 24 %. Ve skupině nad 65 let je 

výskyt u každého pohlaví ještě vyšší. Obecně je tento syndrom pokládán za předstupeň DM2, 

který tak vlastně představuje jeho vyvrcholení. (Perušicová, 2004; Podlipný a Hess, 2006 ) 

 

Metabolický syndrom ovlivňuje i pacienty trpící depresí. Možnou příčinou u depresivních 

pacientů je nedostatek pohybu, přejídání nebo naopak nechutenství. Potenciálním 

mechanismem vzniku deprese zde může být i zpětný vliv metabolických faktorů na centrální 

nervový systém. Např. vliv zvýšené hladiny krevních tuků na obsah tuků ve stěnách membrán 

nervových buněk, kde jsou zabudovány přenašeče pro hormony, které ovlivňují psychiku. 

S věkem roste výskyt metabolického syndromu, tak i deprese. Depresí trpí ženy dvakrát 

častěji než muži. U metabolického syndromu je tomu naopak. Při léčbě jsou na prvním místě 

režimová opatření - redukce hmotnosti, fyzická aktivita a dietní opatření. Do léčby se 

osvědčily zapojit i léky, které působí na více složek metabolického syndromu najednou.  

(http 42) 
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6. Deprese jako možný rizikový faktor diabetu  
 
Rizikové faktory vzniku komorbidity DM a deprese jsou popisovány v mnohých studiích - viz 

další kapitola. Nejzávažnější se prokázaly chronické somatické komorbidity a polypragmazie 

- podávání mnoha léků současně. (viz tab.1) (Komorousová a kol., 2012)  

 

Tabulka 1: Nezávislé a psychosociální faktory zvyšující riziko deprese u nemocných    

diabetiků:  

 

• ženské pohlaví 

• věk vyšší 64 let 

• vyšší vzdělání (nejméně středoškolské) 

• subjektivní vnímání zhoršení zdraví 

• nižší mzda 

• kouření 

• zneužívání návykových látek 

• život o samotě 

• rozvod, ovdovění 

• sexuální a fyzické zneužívání v dětství 

• ztráta matky před 11. rokem života 

• nepříznivé životní události  

• sociální izolace    

• stres 

• úzkost 

• obezita 

• komplikace DM 

• léčba inzulinem u DM2 

• vyšší hodnoty glykovaného hemoglobinu  

        

Zdroj: Tůma, 2005; Komorousová a kol., 2012 (přepracováno) 
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Existují pohlavní rozdíly ve výskytu psychických poruch. Ženy diabetičky vykazují dvakrát 

více psychických problémů než muži. 

U nemocných s nižší úrovní vzdělání - se slabší sociální podporou, se vyskytují chronické 

stresory. 

Riziko vzniku deprese je vyšší, jestli prožili silnou negativní životní událost - ztráta blízké 

osoby, rozvod, těžká nemoc, sexuální zneužívání, užívání návykových látek, alkoholismus. 

(Hrachovinová, 2007; Kitzlerová, 2008.) 

 

Přibližně před 10 lety byla publikována studie přinášející důkazy o roli neurogeneze (tvorby 

nových neuronů v mozku) v patogenezi depresivních poruch a v účinku antidepresivní léčby. 

(Santarelli a kol., 2003) V souvislosti s DM byly nejčastěji testovány dvě hypotézy:  

1. neurochemické změny vyvolané DM nebo jeho léčbou způsobí depresi. 

2. vyšší psychosociální zátěž u diabetiků podporuje vznik deprese. (Talbot a Nouwen, 2000) 

 

Prozatím se zjistilo, že je nepravděpodobné, že by byla první epizoda deprese důsledkem 

DM2. Depresivní poruchy často o mnoho let předchází manifestaci DM2. Depresivní 

příznaky nemoci mohou zvyšovat riziko rozvoje DM2. (Tůma, 2005) 

 

Důsledky této komorbidity mohou být takové, že deprese snižuje schopnost pacienta pečovat 

o sebe a dodržovat správnou životosprávu, což způsobí horší metabolickou kompenzaci DM. 

Objeví se vyšší výskyt mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací DM, horší kvalita 

života a vyšší náklady na zdravotní péči. U lidí s DM zvyšuje deprese i riziko předčasného 

úmrtí, neboť se příznačně zvyšuje desetiletá mortalita. (Komorousová a kol., 2012) 

 

6.1. Sebevražedné pokusy  
 
Deprese je hlavním rizikovým faktorem sebevražd. Finsko patří k evropským zemím, ve 

kterých je více sebevražd ve srovnání se zeměmi uloženými jižně. U diabetických nemocných 

je deprese příčinou zvýšeného rizika sebevražedných pokusů. Z dat z let 1988-2010 

v severním Finsku bylo mezi hlášenými pokusy cca dva a půl tisíce sebevražd, z toho 27 DM1 

a 51 DM2, tedy méně než 5 %. (Perušicová a Mohr, 2013) 

U některých depresí, kromě sebevražedných pokusů, najdeme i souvislost s příjmem 

alkoholu, který může vyvolat poruchy nálady - alkoholem vyvolaná deprese. Kdy se 

především muži snaží utlumit svoji bolest. Součástí abstinenčního chování může být naopak 
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depresivní ladění. Lidé pijící v malém množství alkohol jsou méně depresivní než abstinenti. 

(Svačina, 2005) 

 

6.2. Praktické obtíže vyplývající ze vztahu deprese a diabetu 
 

• překryv symptomů deprese a DM 

• symptomy deprese částečně napodobují symptomy DM 

• deprese může být spojena s objevením nebo zvýrazněním tělesných symptomů, 

s obtížemi v „self-managementu“(řízení svého osobního rozvoje) cukrovky a obtížemi 

s dodržováním léčby 

• nemocní s depresí mají někdy sklon regulovat emoce příjmem potravy nebo jiných 

látek 

• deprese může u nemocných snížit schopnost věřit druhým a být spokojen s léčbou 

• deprese je spojena se změnami ve vyhledávání a čerpání zdravotní péče nemocným i 

se změnou schopnosti dodržovat termíny kontrol 

• deprese může mít souvislost se špatnou kontrolou a kolísáním hladiny krevního cukru 

nezávisle na jiných faktorech 

• deprese vede k pesimistickému pohledu do budoucna 

• deprese je spojena s obtížným zorganizováním si úkolů/povinností 

• deprese je často spojena s úzkostí 

(Hellman a Ciechanowski, 2010) 
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7. Výběr klinických studií sledující vztah deprese a diabetu 

7.1. Psychosociální aspekty péče o diabetiky - studie DAWN (Hrachovinová, 
2007; Kitzlerová, 2008) 
 
V České republice máme přibližně 750 000 pacientů trpících DM. Obecně lze říci, že více než 

70 % poskytovatelů zdravotní péče si sice uvědomuje přítomnost psychických problémů u 

diabetiků, ale až 50 % z nich není schopno jim poskytnout odpovídající léčbu. Spolupráci 

s psychiatrem, psychologem nebo psychoterapeutem by uvítalo 15 %. Uvedená čísla 

vycházejí ze studie DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) - Diabetes postoje, přání 

a potřeb. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší celosvětový průzkum psychosociálních aspektů péče 

o pacienty s DM. Proběhla v roce 2001 ve 13 státech: Austrálie, USA, Indie, Japonsko, 

Anglie, Dánsko, Španělsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Norsko, Švédsko a další. Do 

současnosti pokračuje navazující a podpůrný výzkum a jsou průběžně analyzovány, 

prezentovány a publikovány nové výsledky. Do studie bylo zařazeno 5426 pacientů, 2194 

praktických lékařů, 1122 zdravotních sester, 566 diabetologů a endokrinologů. Lze ho 

rozčlenit do 5 hlavních oblastí:  

1. Snaha o zlepšení komunikace mezi pacienty s DM a poskytovateli zdravotní péče. 

2. Snaha o zlepšení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče a snaha sladit jejich 

činnost. 

3. Snaha o zlepšení aktivní léčby pacientů samostatným prováděním. 

4. Snaha o odstranění překážek v účinné léčbě. 

5. Snaha o psychosociální péči pacientů s DM. 

 

V roce 2004 vznikla v České republice pracovní skupina programu DAWN. Má 8 členů a 

hlavním úkolem je zmapovat psychologickou/psychiatrickou péči pacientů s DM v naší zemi. 

Výsledky nám ukázaly vyšší míru úzkosti u nemocných s oběma typy DM než je populační 

průměr, vyšší psychický dyskomfort u žen než mužů a u nemocných s mnohočetnými 

orgánovými komplikacemi nárůst skóre depresivity.  

 

7.2. Mexická studie (Téllez-Zenteno a Cardiel, 2002) 
 
Komorbidita DM2, deprese a úzkosti je všeobecně spojena se zhoršenou kontrolou glykémie.  

V mexické studii realizované u 189 depresivních pacientů byly sledovány jednak 

sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, náboženství, formální vzdělání, 
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zaměstnání a úroveň lékařské péče), jednak charakteristika vlastního onemocnění (doba 

trvání, komorbidita, adherence s léčebným režimem a kontrola glykémie). Mezi významné 

rizikové faktory patřily: ztráta partnera, rozvod, nedůvěra k farmakoterapii, dále pak 

hypertenze a obezita. Vyšší riziko dále bylo zjištěno u vdaných žen v domácnosti proti 

svobodným ženám v zaměstnání. Výsledky této studie ukázaly, že průměrný věk byl 61,7 +/- 

12,5 roků u 80 mužů (42% podíl z celkového počtu), 22 pacientů (12%) bylo svobodných a 

117 (60%) ženatých, 25 pacientů bylo bez vzdělání (13%), 65 (34%) dokončilo pouze 

základní školu, a 85 pacientů bylo žen v domácnosti (44%). Socioekonomická úroveň skupiny 

byla: dobrá u 152 pacientů (80%), přiměřená u 30 pacientů (16%), a chudá u sedmi pacientů 

(4%), 105 pacientů mělo špatné dodržování (56%), 107 (57%) mělo komplikace DM a 164 

(87%) mělo alespoň jednu přidruženou nemoc. Deprese byla u 74 pacientů (39%), podle 

Beckovy sebeposuzující škály deprese (BDI) více než 14 bodů. Ze všech pacientů s depresí, 

24 pacientů (32%) mělo těžší deprese, BDI více než 21 bodů. A 50 pacientů mělo lehčí 

deprese (68%).  

7.3. Švédská studie (Mezuk a kol., 2013) 
 
Velká deprese a DM2 představují první a osmou hlavní příčinu zdravotního postižení 

ekonomicky vyspělých zemí a podle údajů Světové zdravotnické organizace – WHO (World 

Hetlth Organization) se do první desítky příčin zdravotní neschopnosti prosadí do roku 2030 v 

rámci celého světa. Na základě studií, které sledovaly vztah buď samotné deprese, nebo 

naopak samotného DM k socioekonomickému prostředí se ukázalo, že např. jedinci žijící v 

chudých čtvrtích a slumech mají dvojnásobně vyšší riziko závažné deprese ve srovnání s 

bohatými čtvrtěmi. U jedinců žijících v prostředí stimulujícím k fyzické aktivitě a k 

zdravějšímu jídelníčku bylo zaznamenáno snížení rizika vývoje inzulinové rezistence a DM2 

téměř o 40 %. Pouze zcela ojedinělé nálezy naznačují, že u jedinců s nejnižším vzděláním je 

vyšší riziko současného výskytu DM a deprese. Obecně lze však říci, že sledování relace mezi 

současným výskytem deprese a DM na jedné straně a jednotlivými faktory životního prostředí 

na straně druhé byla věnována malá pozornost. Na tento problém se snaží nalézt odpověď 

švédská studie prospektivně sledující celkem 336340 pacientů od věku 30 let v období od 1. 

ledna 2001 do 31. prosince 2007.  

Jednotlivé údaje byly získávány z databáze celkem 75 středisek primární zdravotní péče. Do 

výzkumu byli zařazeni pouze pacienti s DM2, všechny diagnózy DM1 byly naopak 

vyloučeny. Pomocí vícefaktorové analýzy byl vyšetřován vliv věku, pohlaví, výše příjmu 
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vztažená na počet členů rodiny, dosaženého vzdělání, mimo to byly sledovány i různé skupiny 

imigrantů a to od nejpočetnějších Finů, přes skupinu západoevropanů, východoevropanů, 

afričanů a přistěhovalce ze Středního východu. Studie dospěla k následujícím závěrům: 

- ve sledovaném období bylo zaznamenáno 27894 případů nově diagnostikovaného DM2, což 

odpovídá kumulativní četnosti 8,2 %, 

- nižší socioekonomický status - včetně vzdělání - zvyšoval riziko DM2, 

- u depresivních pacientů bylo prokázáno statisticky významně vyšší riziko současného 

výskytu DM ve srovnání s populací u níž deprese diagnostikována nebyla, 

- nízký socioekomický status zvyšoval riziko současného výskytu obou onemocnění téměř na 

dvojnásobek.  

7.4. Japonská studie (Kawakami a kol., 1999) 
 
Depresivní symptomy mohou být spojeny s nástupem DM2. V roce 1984 bylo dokončeno 

podávání osobních dotazníků zahrnující Zung Self-Rating Depression Scale (SDS) hodnotící 

depresivní stav u 2764 mužských zaměstnanců elektrické společnosti v Japonsku. Byli 

sledováni po dobu 8 let a 2380 (tedy 86 %) odpovědělo v následném průzkumu v roce 1992. 

Výskyt byl diagnostikován podle kritérií WHO. Bylo identifikováno celkem 41 případů DM2, 

kdy subjekty, kteří měli mírné nebo závažné depresivní symptomy měli 2,3 krát vyšší riziko 

vzniku DM2 než ti, kteří nebyli v depresi. 

7.5. Meta-analýza longitudinálních studií (Hsu a kol,. 2012; Rotella a 
Mannucci, 2013) 
 
Meta-analýza klinických studií je retrospektivní metoda založená především na statistickém 

vyhodnocení publikovaných dílčích klinických hodnocení. Teoreticky může přinášet 

objektivnější údaje než jednotlivé studie, zjišťuje příčiny rozdílných závěrů některých prací, 

snižuje výskyt falešně negativních výsledků a umožňuje testování hypotéz. Na druhé straně je 

samozřejmě ovlivněna kvalitou a věrohodností získaných dat sledovaných klinických 

hodnocení. 

Nedávno publikovaná meta-analýza zahrnovala studie o celkovém počtu více než 48 000 

pacientů s komorbiditou DM a deprese. Jejím primárním cílem tedy bylo sumarizovat data 

z celkem 16 klinických studií, sekundárním cílem pak bylo posouzení podílu různých 

rizikových faktorů (alkoholu, obecná psychopatologie, úspěšnosti terapie, tělesné hmotnosti, 

obecné komorbidity a stupně fyzické aktivity) ve vztahu k DM1 a DM2. Z uvedeného počtu 

studií pouze jedna potvrzovala asociaci deprese s DM1, všechny ostatní pak prokazovaly buď 



 22 

komorbiditu deprese s DM2, případně konkrétně nerozlišovaly oba typy DM. Deprese byla 

hodnocena pomocí standardizovaných osobních dotazníků s průměrnou dobou sledování 

délky onemocnění 5,8 let. Pouze část studií využívala standardizovaných dotazníků, jiné 

shromažďovaly pouze údaje o používání antidepresiva. Zjištěný výskyt deprese byl 1,6 % a 

1,4 % u pacientů s a bez DM, tedy malý rozdíl.  

 

Na základě celostátní databáze Institutu národního pojištění (NHI) na Tchaj-wanu, obsahující 

data až 99 % z celkového počtu 23 milionů obyvatel, byla provedena retrospektivní analýza 

vztahu DM k riziku následné deprese do roku 2007. Kohorta diabetiků zahrnovala osoby ve 

věku 20 let a výše. Podmínkou zařazení do souboru byl nově diagnostikovaný DM v letech 

2000-2002 a odpovídající lékařská péče ve frekvenci nejméně třikrát během intervalu 3 let. 

Diabetici pak byli srovnáváni se skupinou náhodně vybraných osob bez diagnózy diabetu a to 

v poměru čtyř osob bez DM na jednoho diabetika. Z dalších rizikových faktorů byla ve vztahu 

k DM a depresi sledována hypertenze, hyperlipidémie, ischemická choroba srdeční, cévní 

mozková příhoda, demence, Parkinsonova nemoc a malignita. 

 

Vedle zdravotních ukazatelů byly dále porovnávány  rozdíly v sociodemografických 

charakteristikách včetně věku, pohlaví, zaměstnání, úrovně urbanizace, měsíční příjmu a 

společný výskyt výše uvedených rizikových faktorů  mezi pacienty s DM a nediabetickou 

srovnávací skupinou. Úrovně urbanizace byla stanovena na základě hustoty obyvatel na 

oblasti s nízkou, středně a vysokou urbanizací. Pro posouzení vlivu DM a věku pacinetů se 

prováděla statistická ananláza pěti věkových skupin (20-39, 40-49, 50-59, 60-69, a 70 let) 

zvlášť. Rozhodující byl věk dosažený při zařazení do studie. 

Analýza prokázala statisticky významně vyššího výskytu deprese u pacientů s DM ve 

srovnání s nediabetiky a to bez patrných rozdílů ve všech věkových skupinách. Pacienti s DM 

dále vykazovali mnohem větší pravděpodobnost výskytu dalších rizikových faktorů. S 

mediánem sledování 6,5 let v obou skupinách byl celkový výskyt deprese 1,8 krát vyšší v 

diabetické skupině než ve srovnávací skupině. U neléčených či nedostatečně léčených 

diabetiků bylo mnohem větší riziko deprese než u efektivní antidiabetické terapie.  
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8. Vliv antidepresiv na tělesnou hmotnost   
 
Při léčbě deprese mohou některá antidepresiva ovlivňovat hmotnost, především ve smyslu 

jejího zvýšení. Navíc se stává se, že i samotní lékaři nedostatečně kontrolují tyto změny 

hmotnosti, včetně glukózové dysregulace. Navíc jsou daleko více náchylní ke zvyšování 

hmotnosti v průběhu antidepresivní terapie mladí jedinci. (Perušicová a Mohr, 2013)  

 

Ze současné palety antidepresiv jsou proto vhodnější ta léčiva, která nezvyšují tělesnou 

hmotnost. Mezi nejčastější léky první volby patří přípravky typu selektivních inhibitorů 

zpětného příjmu serotoninu (SSRI). Tělesná hmotnost bývá po zahájení léčby SSRI spíše 

snížena, avšak dlouhodobě může naopak docházet k jejímu vzestupu. Na tomto efektu se 

může spolupodílet i potlačení symptomů deprese, které může vést ke zvýšení příjmu potravy. 

Typickým představitelem skupiny SSRI je fluoxetin, po kterém depresivní pacienti často 

hubnou. Tento výhodný efekt se však po několika měsících zastaví.  

Výhodným lékem v tomto směru, jehož podání přichází u diabetiků v úvahu, je moklobemid 

(Aurorix) s jiným mechanismem účinku. Může snižovat glykémii až do hypoglykemických 

hodnot. Nevýhodou moklobemidu je však tonizující efekt, který může především 

v počátečních stádiích léčby zvyšovat riziko sebevražd. Na druhé straně však lék nezvyšuje 

hmotnost. (viz tab.2) (Svačina, 2004)  

 
U obézních pacientů nasazení antidepresivní medikace obvykle posiluje adherenci k léčbě a to 

zejména v případě léčivem indukovaného poklesu hmotnosti. Tito pacienti totiž běžně mají 

malou chuť k léčbě, protože po obvyklém instruování o nutnosti diety a fyzické aktivity se 

stydí, že nezhubli a na další kontrolu již nepřijdou. Větší adherence k léčbě může být také 

způsobena jak placebo efektem, tak i tím, že úspěšné potlačení symptomů deprese příznivě 

ovlivňuje ochotu pacientů ke spolupráci. (Svačina, 2004) 
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Tabulka 2:  Psychofarmaka podle vlivu na změnu hmotnosti 

 

léčivá látka klasifikace vzestupu hmotnosti 

Antidepresiva 

amitriptylin 3 

imipramin 2 

SSRI – citalopram, fluoxetin, fluvoxamin 0-1 

RIMA - moklomebid 0 

mirtazapin 4 

bupropion, nefazodon 0 

Další příbuzné skupiny léků (anxiolytika, antiepileptika, tymoprofylaktika) 

carbamazepin 1-2 

lithium 3-4 

valproat 3-4 

topiramat 0 

gabapentin 1 

diazepam 0 

 

Zdroj: Svačina, 2005 (přepracováno) 

Klasifikace: 4 – největší vzestup, 0 – bez vzestupu 
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9. Antidepresiva u diabetiků 
 
Současné armamentárium zahrnuje celou řadu antidepresiv. U jednotlivých antidepresiv je 

terapeutická účinnost velmi podobná, rozdíly se mohou objevovat v intenzitě výskytu 

nežádoucích účinků. O podání vhodného antidepresiva rozhoduje lékař po poradě s pacientem 

na základě věku a stavu pacienta, rychlosti nástupu účinku, výskytu a typu nežádoucích 

účinků, způsobu dávkování a předchozí zkušenosti s lékem. (Kryl, 2001; Praško a kol., 2007) 

 

Mezi antidepresiva první volby patří SSRI. Typickými představiteli této skupiny jsou 

sertralin, paroxetin, fluoxetin, fluvoxamin, citalopram. Vedle vlastního antidepresivního 

efektu snižují hodnoty glykémie, obvykle i snižují tělesnou hmotnost, včetně poklesu 

sérového cholesterolu a triglyceridů. SSRI jsou obecně pokládány za bezpečné léky s 

relativně příznivým profilem nežádoucích účinků, včetně zlepšení kognitivních funkcí. 

Vyznačují se relativně nízkým potenciálem lékových interakcí, což v souvislosti s 

komorbidními stavy a nutností podávání více léků představuje velmi významnou pozitivní 

vlastnost této skupiny léků. 

Z dalších, poměrně nových, antidepresiv je třeba zmínit bupropion, venlafaxin a nefazodon, 

které jsou pro své příznivé farmakologické vlastnosti výhodné - mají neutrální účinek na 

tělesnou hmotnost i na glukózový metabolismus. 

 

Nepříliš vhodnou skupinu reprezentují tricyklická antidepresiva (TCA). Jsou třídou léčiv, 

která můžou zároveň vést ke zvyšování plazmatických hladin glukózy a útlumu sekrece 

inzulinu. Ani další skupina antidepresiv - nespecifický ireverzibilní inhibitory 

monoaminooxidázy (IMAO) nejsou příliš vhodné k léčbě, protože způsobují prudký pokles 

hladiny glukózy a společně s antidiabetiky mohou zvyšovat nebezpečí hypoglykemických 

stavů. Mají závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky. Při jejich užívání je nutné doržovat 

přísnou dietu. Vyhnout se všem potravinám, které obsahují ve stravě tyramin - aromatické 

sýry, banány, červení víno, kuřecí maso. 

 

Reverzibilní inhibitory monoaminooxydázy (RIMA) jsou účinkem podobné IMAO, ale bez 

potřeby držet dietu. Na trhu najdeme jediný preparát u nás - moklobemid. Nemá téměř žádné 

vedlejší účinky a patří mezi jedna z mála antidepresiv, co zlepšují sexuální funkci. Podle 

zkušeností nepatří ale mezi často předepisovaná antidepresiva. (Praško a kol., 2007; 

Forgáčová, 2008; Edmundson, 2012) 
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10. Závěry pro praxi  
 
Zvýšenou komorbiditu deprese a DM2 lze na základě citovaných pramenů pokládat za 

prokázanou. Depresivní prožívání většinou předchází vlastní manifestaci DM2. Pacienti se 

současným výskytem DM a deprese vykazuji sníženou adherenci jak k antidiabetické 

farmakoterapii, tak k režimovým opatřením. Následně se u nich také projevuje více 

zdravotních komplikací. Úspěšná terapie antidepresivy tuto adherenci významně zvyšuje. 

Především praktičtí lékaři by měli proto myslet u pacientů trpících DM2, či metabolickým 

syndromem, na zvýšené riziko depresivních poruch. Základní screeningovou metodou pro 

určení příznaků deprese u pacientů je použití Beckovy stupnice - dotazník, který hodnotí 

úroveň příznaků deprese. 

Při péči o pacienty by se mělo také dbát komplexního přístupu a nezapomínat na vyšetření 

metabolických parametrů (jako je dyslipidémie, porucha glukózové tolerance) a 

antropometrických parametrů (obvod pasu, body mass index - BMI, krevní tlak). (Podlipný a 

Hess, 2006) 

 

V problematice komorbidity deprese a DM je i důležité, aby pacienti měli k dispozici 

psychologa nebo psychiatra, který bude v dané oblasti orientován. Možnost psychiatrické 

léčby by měl mít každý diabetik, který subjektivně vnímá psychické potíže. Optimální je 

individuálně nastavená léčebná taktika (nově „perzonalizovaná“ terapie) - vhodná kombinace 

psychofarmak a psychoterapie. Přičemž cílem psychiatrické léčby je zmírnění psychických 

potíží, zlepšení kvality života a zlepšení kompenzace DM. (Campayo a kol., 2010; 

Komorousová a kol., 2012; Siddiqui, 2013) 
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11. Použité zkratky 
 

ACTH adrenokortikotropní hormon, kortikotropin 

BDI   Beckova sebeposuzující škála deprese 

BMI    body mass index 

DAWN   Diabetes Attidues, Wishes and Needs 

DCCT The Diabetes Control and Complications Trial 

DM  diabetes mellitus 

DM1  diabetes mellitus 1. typu 

DM2  diabetes mellitus 2. typu 

HLA   human leukocyte antigen 

IMAO  nespecifický ireverzibilní inhibitor monoaminooxidázy 

MHC II  major histocompability complex - hlavní histokompatibilní komplex molekul  

2. třídy 

NHI  institut národního pojištění 

oGTT orální glukózový toleranční test 

RIMA reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy 

SDS   Zung Self-Rating Depression Scale 

SSRI   selektivní inhibitor zpětného příjmu serotoninu 

TCA   tricyklická antidepresiva 

TH   tyrozinhydroxyláza 

WHO   World Health Organization - Světová zdravotnická organizace 
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