Prediabetes
V ČR je odhad výskytu více než 17,3 % populace

Diagnóza prediabetu:
Do diagnózy prediabetu zahrnujeme tyto stavy:
1. Zvýšená glykémie nalačno z venózní plazmy v rozmezí 5,6 - 6,9 mmol/l.
2. Porušená glukózová tolerance - nález ve venózní plazmě v rozmezí 7,8 - 11,0 mmol/l ve 120. minutě
po provedení standardního oGTT se 75 g glukózy.
Rizikové faktory u PDM:

AH - arteriální hypertenze
DLP - dislipidemie
OB - obezita

MS - metabolický syndrom
ICHS - ischemická choroba srdeční
ICHDK - ischemická choroba dolních končetin

STANOVENÍ GLYKEMIE ( LABORATORNĚ ) K VYHLEDÁNÍ PACIENTŮ

Diagnostikcá část algoritmu.
Odběr krve pro stanovení glykemie dle A, B, nebo C

DM VYLOUČEN

<
< 7,0

DM POTVRZEN
A ) Náhodná glykemie

>
> 11,0

≥ 7,0

mmol/l

mmol/l

Pozn.: Občas uváděná nižší hodnota
pod 5,6 mmol/l vylučuje DM zcela jistě. Dle
doporučení např. ČDS ČLS
JEP je však hodnota < 7 mmol/l
diagnosticky dostačujíci.

Pokud je náhodná glykemie
≥ 7,0 mmol/l, je nutný
další screening.

mmol/l

+ projevy DM
Pokud nejsou přítomný další
projevy DM, konfirmace
stanovením glykemie nalačno.

B ) Glykemie nalačno ( alespoň 8 hodin )

< 5,6
mmol/l

Při opakovaném měření.

5,6-6,9

≤ 7,0

mmol/l

mmol/l

PREDIABETES

Při nepřitomnosti klinických
projevů DM a nálezu glykemie
po minimálně 8 h lačnění
≥ 7,0 mmol/l ( nutné ověřit 2x )

Při opakovaném měření je
glykemie 5,6-6,9 mmol/l
Zvýšená glykemie nalačno ( IFG )

CAVE: Je-li DM potvrzen náhodou
glykemii nad 11 mmol/ nebo glykemii
nalačno nad 7 mmol/l, oGTT se již
neprovádí !

Plán kontrol
podle výsledku

C ) Glykemie ve 120. minutě po provedení standartního oGTT se 75 g glukózy

< 7,8
mmol/l

7,8-11,0
mmol/l

> 11,0
mmol/l

Porušená glukózová tolerance ( IGT )

Kontroly dle rizika
HbA 1c < 38 mmol/mol*

vyloučení diabetu

Roční kontroly

HbA 1c v rozmezí 38 - 48 mmol/mol*

potvrzený prediabetes

Kontroly dle standartů
HbA 1c ≤ 48 mmol/mol*

potvrzený diabetes

Algoritmus diagnostiky diabetu 2. typu podle výsledků laboratorně stanovené glykemie.
K diagnóze DM stačí průkaz jakýmkoliv způsobem, t.j. nalačno, náhodná glykemie nebo oGTT, stejně jako prediabetes může být stanoven
také jen na základě IFG nebo IGT. oGTT - orální glukózový tolerační test, HbA 1c - glykovaný hemoglobin ( uvedené hodnoty neslouží k vlastní
diagnostice diabetu ! )
* Stanovení glykovaného hemoglobínu HbA 1c se v ČR zatím k diagnostice diabetu neužíva. Při nálezu výšší hodnoty glykovaného hemoglobinu
nemocného bez diagnózy DM je třeba diagnózu potvrdit ( či vyloučit ) pomocí glykemie nalačno či po provedení oGTT.
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Prediabetes
Většina pacientů s prediabetem dospěje k diabetu 2.typu, který je rizikovým faktorem
rozvoje mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací.
Odběry glykémií se provádějí standardně při preventivních prohlídkách.

Léčba prediabetu:
Jedním z nejdůležitějších opatření v léčbě je pravidelná aerobní fyzická aktivita
( chůze, rychlá chůze, rotoped, běh ) minimálně 3x týdně 30-40 minut, optimálně
5 x týdně 3O-40 minut, ideálně 7x týdně 30-40 minut, vždy podle individuální
tolerance zátěže. Efekt je bezprahový a každá pravidelná i menší a méně častá
aerobní fyzická aktivita má pozitivní výsledek.

Dietní opatření:
1. Omezení příjmu energie.
2. Snížení příjmu zejména druhotně zpracovaného masa ( uzeniny, paštiky, mleté
maso, fast food a pod. ).
3. Snížení příjmu živočišného tuku ( vepřové sádlo, máslo, tučné sýry )
a přepalovaného tuku ( smažené potraviny ).
4. Zvýšení příjmu polynenasycených mastných kyselin  ( rostlinné oleje a ryby ).
5. Zvýšený příjem kávy a ořechů  ( každý šálek kávy v denním průměru snižuje riziko
– optimální jsou 3 – 4 šálky kávy denně ).
6. Zvýšený příjem listové zeleniny.
7. Zvýšený příjem potravin  s nižším glykemickým indexem a preference potravin
s obsahem vlákniny  ( ovoce, zelenina, luštěniny, rýže a pod. ).
Pravidelné prohlídky pacientů s diagnostikovaným prediabetem 2 x ročně:
1. Kontrola TK, hmotnosti.
2. Kontrola glykémie z prstu, moč chemicky.
3. Kompletní odběry ze žíly 1 x ročně včetně kontroly ledvinných funkcí, jaterních
enzymů a lipidogramu.
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