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Cieľ  Na základe výsledkov CGMS  vyhodnotiť a porovnať parametre glykemickej kompenzácie u 

pacientiek s gestačným diabetom a zdravých tehotných žien [HbA1c, štandardnú odchýlku (SD), 

koeficient variability (CV),kvalitu glykemickej kompenzácie (J-index), plochu pod krivkou (AUC tot,above, 

below) a čas nad, v a pod cieľovým rozmedzím (TAR, TIR, TBR)].   

Súbor a metodika 20 gravidných žien na rozhraní 2. a 3. trimestra tehotenstva bolo vyšetrených 

pomocou kontinuálneho glukózového monitoringu (CGM) iPro®2 Professional CGM. Vyšetrovaný 

súbor bol rozdelený do dvoch skupín na základe výsledkov z o GTT testu (kritéria SDS 2018): I. 

kontrolná skupina s negatívnym výsledkom  o GTT (KS, n=9), gestačný týždeň 29,33±3,0 , vek 

29,56±2,56, HbA1c 5,25±0,2 (DCCT), BMI 26,45±3,42; II. skupina s gestačným diabetes mellitus (GDM, 

n=11) gestačný týždeň 29,1±2,34, vek 30,63± 4,76, HbA1c 5,52±0,34 (DCCT), BMI 28,8±83,4. Na 

vyhodnotenie jednotlivých výsledkov bol použitý štatistický program Stata 11.0.  

Výsledky  Porovnaním KS a GDM sme zistili štatisticky významný rozdiel v celkovej ploche pod 

krivkou  AUC tot (* p=0,006) a bol pozorovaný rozdiel aj v  percente času stráveného nad cieľovým 

rozhraním % TAR  (p=0,065).  V skupine s GDM bolo SD vyššie o  12%, CV o 4,1% v porovaní s KS.  

Záver.  Pacientky s GDM mali v porovnaní  s KS mierne vyšší vek, HbA1c a BMI. Bola u nich nameraná 

vyššia glykemická variabilita v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pacientky s negatívnym oGTT (KS) 

strávia o 4,1% viac času v cieľovom rozhraní (TIR) v porovaní s pacientkami s pozitívnym oGTT testom 

(GDM).  Podľa odporúčaní Medzinárodného konsenzu ATTD z  roku 2019 pre GDM dosiahlo 

odporúčané ciele pre TIR  82,8%  pacientiek s GDM,  73 % dosiahlo ciele pre TAR. TIR je  dôležitým 

parametrom CGM a javí sa ako presnejší parameter glykemickej kompenzácie a rizika vzniku 

mikrovaskulárnych komplikácii diabetu v porovnaní s HbA1c. Preto je potrebné zaviesť jeho 

používanie do rutinnej klinickej praxe.  

Conclusion. Patients with gestational diabetes mellitus (GDM) had slightly higher age, glycated 

hemoglobin and body mass index in comparison to control group. They had also higher glycemic 

variability in comparison to pregnant control group (CG). CG spent longer time in range (TIR) than 

GDM group above 4,1%. GDM group reached the goal for time in range in 82,8% and for time above 

range in 73,0% according to the International consensus ATTD 2019. TIR is very important CGM 

parameter which reflects glycemic control better than HbA1c, and seems to be well associated with 

microvascular complications in diabetes. It should be adapted into routine clinical practices.   



 

 
 

 


