
Abstrakt  

Gestační diabetes (GDM) je porucha metabolismu glukózy nastupující poprvé 

v těhotenství a spontánně ustupující po porodu. Problematika GDM je velmi aktuální, 

jelikož podle poslední aktualizace diagnostických kritérií je touto poruchou ohroženo až 

17 % těhotných žen. Incidence GDM koreluje s narůstající prevalencí nadváhy/obezity 

a metabolického syndromu. Je prokázáno, že ženy, které prodělaly gestační diabetes, mají 

enormně zvýšené riziko rozvoje diabetes mellitus 2. typu (DM2T).  GDM ovlivňuje také 

plod a to jak přímo (např. rozvoj makrosomie), tak epigeneticky (zvyšuje náchylnost 

k obezitě, k rozvoji DM2T či kardiovaskulárních chorob). Významný vliv na rozvoj GDM 

(resp. DM2T) má tělesné složení v přímé souvislosti s životním stylem, především se 

složením stravy a pohybovým režimem, v neposlední řadě hraje roli také genetické pozadí. 

Včasná intervence může pomoci oddálit riziko případného rozvoje DM2T a dalších 

metabolických komplikací. 

V diplomové práci jsme sledovali metabolické profily glukózy a lipidů, tělesné složení 

na základě antropometrického měření a součástí bylo i dotazníkové šetření o nutričním 

příjmu a pohybové aktivitě. Pro komplexní zpracování problematiky jsme sledovali i vliv 

kandidátního genu gestačního diabetu PPARγ. Výsledky práce poslouží ke zlepšení 

predikce rizik plynoucích z pozitivní anamnézy gestačního diabetu a informovanosti žen 

o konkrétních vhodných preventivních opatřeních.  

Pro biochemické, antropometrické, anamnestické i genetické testování bylo vyšetřeno 

294 žen, z toho 233 pacientek s pozitivní anamnézou GDM a 61 kontrol s neporušenou 

glukózovou tolerancí. Klinicko-biochemická vyšetření byla stanovena z krevního séra 

a plazmy. K rozšířenému testování genetického pozadí byl využit soubor 1191 žen, z toho 

458 žen s pozitivní anamnézou GDM a 733 kontrol. Pro genetickou analýzu byla použita 

DNA izolovaná z periferní krve. 

V diplomové práci byly potvrzeny podstatné rozdíly v metabolismu žen s pozitivní anamnézou 

GDM v porovnání s kontrolním souborem. Velmi významně se projevil faktor kojení. 

U kojících žen s pozitivní anamnézou GDM bylo zjištěno snížení inzulínové rezistence 

vzhledem k nekojícím (HOMA-R p<0,000). Dále u nich byl v některých parametrech zjištěn 

lepší lipidový profil v porovnání s kontrolami (triacylglyceroly p<0,000; HDL p=0,040; 



 

  

bazální hladiny VMK p=0,001). Genetické testování nepodpořilo hypotézu o asociaci 

polymorfismu Pro12Ala genu PPARγ s GDM (p=0,614).  
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