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Cieľ: 

 

Pozadie: Klasifikácia diabetu (DM) so vznikom v dospelom veku nie je vždy jednoduchá a u významnej 

časti pacientov, u ktorých bolo ochorenie iniciálne klasifikované a liečené ako diabetes mellitus 2. 

typu (DM2T) sa zisťujú znaky nasvedčujúce prítomnosti autoimunitnej inzulitídy (AI), ktorá je typická 

pre diabetes mellitus 1. typu (DM1T), resp. latentný autoimunitný diabetes dospelých (LADA). Cieľ: 

Zistiť, aký podiel pacientov vedených s DM2T má znaky AI, aký podiel z nich má súčasne nízku 

sekréciu inzulínu a aké klinické a laboratórne prejavy by sa dali využiť na odlíšenie týchto pacientov. 

 

Súbor a metodika: 

 

Súbor a metódy: Randomizovaný klinický prieskum s vopred plánovaným rozsahom hodnotených 

parametrov u n = 625 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní počas prvých 6 mesiacov roku 2016 v 

Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústavu (NEDU) Ľubochňa. Okrem štandardných 

parametrov bol u každého pacienta vyšetrený C-peptid (CP) a autoprotilátky proti dekarboxyláze 

kyseliny glutámovej (GADA). Pacienti s pozitivitou GADA (GADA+) boli porovnávaní s pacientmi s 

GADA- v nasledovných parametroch: pohlavie, vek, vek v čase zistenia DM, trvanie DM, HbA1c, 

výskyt hypoglykémií, lipidogram, C-peptid nalačno, BMI, obvod pása, výskyt hypoglykémií, 

prítomnosť mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií, liečba diabetu a výskyt iných 

endokrinopatií. GADA+ s nízkym CP boli následne porovnávaní s GADA+ s normálnou hodnotou CP.  

 

Výsledky: 

 

Výsledky: Spomedzi 625 pacientov pôvodne klasifikovaných a liečených pre DM2T, 13 % bolo GADA+. 

Spomedzi nich malo 31 % nízke hodnoty CP (< 0,2 nmol/l) a 28 % hodnoty CP v intermediárnom 

pásme (0,2–0,4 nmol/l). Medzi GADA+ boli častejšie zastúpené ženy, mali nižší BMI, obvod pása, CP, 



 

 
 

vyšší HDL-cholesterol, častejší výskyt hypoglykémií a nižšiu celodennú dávku inzulínu. Pacienti s 

GADA+ a nízkym CP sa od GADA+ s normálnym CP líšili vyššími hodnotami HDL-cholesterolu, nižšími 

hodnotami triglyceridov a skoršou potrebou inzulínovej terapie. Vyšetrenie GADA a CP s ohľadom na 

ostatné relevantné charakteristiky viedlo k preklasifikovaniu resp. pridaniu diagnózy DM1T/LADA 

(ako hlavnej resp. súbežnej príčiny DM) u 2,9 % pacientov z celku a klinicky významný podiel AI bolo 

možné predpokladať v 6,1 % pacientov.  

 

Záver (aj v anglickom jazyku): 

 

Súhrn: Výsledky našej štúdie ukazujú, že v patogenéze DM u pacientov iniciálne diagnostikovaných a 

vedených ako DM2T a so súčasnou prítomnosťou GADA sa paralelne uplatňujú mechanizmy typické 

tak pre DM2T (inzulínová rezistencia) ako aj DM1T (autoimunitná inzulitída), a to v rôznej intenzite, 

rôznom pomere a v rôznej časovej následnosti, ako plynulé kontinuum, čo vysvetľuje aj rozdiely 

medzi jednotlivými pacientmi. Znakmi zdôrazňujúcimi podiel a úlohu AI sú podľa našich výsledkov 

vysoké titre GADA+, nízke hodnoty CP, skorá potreba liečby inzulínom, prítomnosť ochorení štítnej 

žľazy, vyššie hodnoty HDL–cholesterolu a nižšie hodnoty triglyceridov. Znakmi zdôrazňujúcimi 

dominanciu mechanizmov typických pre DM2T (inzulínová rezistencia) bola vyššia hodnota BMI, 

obvodu pása, normálna hodnota CP, nízka hodnota HDL-cholesterolu, vyššie hladiny triglyceridov, 

vyšší krvný tlak a hraničné titre GADA. 

. Summary: The results of our study show that the pathogenesis of DM in patients initially diagnosed 

and registered with DM2T and with concurrent presence of GADA includes mechanisms 

characteristic of both DM2T (insulin resistance) and DM1T (autoimmune insulitis) acting in parallel, 

with different intensity, in differing proportions and time sequence as a fluid continuum, which also 

accounts for the differences between individual patients. The characteristics highlighting the 

presence and role of AI based on our results include high titre of GADA+, low CP levels, early need of 

insulin therapy, presence of thyroid disorder, higher HDL cholesterol levels and lower triglyceride 

levels. The characteristics highlighting the dominance of mechanisms characteristic of DM2T (insulin 

resistance) included higher BMI and waist circumference values, normal CP levels, low HDL 

cholesterol levels, higher triglyceride levels, higher blood pressure and borderline titre of GADA. 

 

 


