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Novorozenecký diabetes mell i tus 

ZD E N Ě K ŠU M N Í K 

Novorozenecký diabetes mellitus (NDM) je vzácné onemocnění charakterizované začátkem v prv-
ních měsících života. Prevalence NDM se nejčastěji udává mezi 1 : 400 000 a 1 : 500 000 živě naroze-
ných dětí [25], v poslední době se však hovoří o tom, že jeho výskyt bude nejspíše častější. Někteří 
autoři rozlišují NDM tzv. „v užším smyslu“ se začátkem do 4 týdnů věku dítěte a tzv. „velmi časně 
vzniklý“ (very-early-onset) diabetes, který se manifestuje do 6 měsíců věku [18]. Pokud dojde k mani-
festaci dia betu v tak raném období života, je zřejmé, že se jedná o onemocnění, jehož etiopatogeneze 
je odlišná nejen od diabetes mellitus (DM) 1. typu (v dětství nejčastějšího), ale také od ostatních typů 
diabetu. Z hlediska dalšího průběhu můžeme NDM rozdělit na tranzientní novorozenecký diabetes 
mellitus (TNDM), který vymizí do jednoho roku života (do této kategorie spadá přibližně 50–60 % 
případů), a permanentní novorozenecký diabetes mellitus (PNDM). Etiologie obou těchto stavů je 
velmi heterogenní (tabulka 1). Přestože mezi TNDM a PNDM existují určité rozdíly v antropologických 
parametrech v perinatálním období a okolnostech manifestace onemocnění, nelze pouze na základě 
klinických údajů spolehlivě predikovat další průběh.

Tranzientní  novorozenecký diabetes mell i tus

Pro tento typ NDM jsou kromě hyperglykémie vzniklé v prvních dnech života charakteristické intrau-
terinní růstová retardace, neprospívání a někdy i dehydratace. Po zahájení terapie inzulínem dojde ob-
vykle k výraznému zlepšení růstové dynamiky, což ukazuje na výraznou úlohu inzulinopenie při vzniku 
uvedených symptomů. Protilátky proti strukturám beta buněk jsou negativní a vyšetřením HLA (Human 
Leucocyte Antigens) II. třídy obvykle neprokážeme rizikový genotyp. V průběhu prvního roku života se 
však potřeba inzulínu postupně snižuje a během několika měsíců je možno inzulinoterapii ukončit. Kli-
nická remise ovšem typicky není trvalá – u velké většiny pacientů nadále přetrvává porucha glukózové 
tolerance, přičemž není dosud zřejmé, zda je tomu tak v důsledku inzulinopenie či zvýšené inzulínové 
rezistence. Dvě longitudinální studie z poslední doby ukazují, že část pacientů s TNDM (zde 5 ze 7 ve 
věku 8 let, resp. 11 z 18 ve věku 4 let) vyžaduje opětné zahájení terapie inzulínem [14, 22]. Základem 
„tranzientní“ formy neonatálního diabetu je tak pravděpodobně geneticky podmíněný permanentní 



107

defekt beta buněk s variabilní expresí v průběhu růstu a vývoje. Během klinické remise onemocnění 
však u většiny pacientů nenajdeme žádné odchylky ve stimulované sekreci inzulínu či inzulínové sen-
zitivitě [20]. 

TNDM se obvykle vyskytuje sporadicky, nicméně přibližně u jedné třetiny případů lze vysledovat pa-
ternální přenos. Etiologie většiny případů TNDM zůstává nejasná, u určité části pacientů s TNDM však 
byly popsány anomálie dlouhého raménka 6. chromozomu – jedná se zejména o paternální duplikace, 
paternální isodisomii a poruchy methylace [3, 6, 11]. Tato pozorování ukazují, že TNDM může vznik-
nout v důsledku zvýšené exprese imprintovaných genů lokusu 6q24 předaných paternálně. V uve-
dené lokalizaci se vyskytují tři známé geny – jednak transkripční faktor ZAC, který reguluje zástavu 
buněčného cyklu a apoptózu, dále gen pro PACAP1 (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide 
receptor 1), který je jedním z účinných inzulínových sekretagog, a dále gen HYMAI (Hydatidiform Mole 
Associated and Imprinted), jehož funkce nebyla dosud objasněna. 

Permanentní  novorozenecký diabetes mell i tus

PNDM je přibližně stejně prevalentní jako tranzientní forma novorozeneckého diabetu. Jeho etiologie 
je však do značné míry odlišná. Až do roku 2004 byla etiologie většiny případů PNDM nejasná – byly 
popsány pouze ojedinělé kazuistiky pacientů se vzácnými syndromy, jejichž součástí je i diabetes. Vel-
mi vzácné jsou homozygotní mutace genu pro glukokinázu vyvolávající v heterozygotní formě diabetes 
MODY 2 (Maturity Onset Diabetes of the Young type 2), v tomto věku se rovněž prakticky nemanifes-
tuje autoimunitní diabetes mellitus 1. typu. Zásadní průlom v dané oblasti představuje objev PNDM 
vzniklého v důsledku aktivačních mutací genů kódujících Kir6.2 a SUR1 podjednotky kaliového kanálu 
[8, 1]; dysfunkce kaliového kanálu způsobená těmito mutacemi je s velkým odstupem nejčastější 
příčinou NDM.

N O V O R O Z E N E C K Ý  D I A B E T E S  M E L L I T U S

■ Tabulka 1: Etiologie novorozeneckého diabetu

tranzientní novorozenecký diabetes mellitus

• způsobený anomáliemi na 6. chromozomu
paternální duplikace
paternální isodisomie
defekt methylace

• ostatní

permanentní novorozenecký diabetes mellitus

• aktivační mutace genu KCNJ11 kódujícího Kir6.2 podjednotku KATP kanálu
• aktivační mutace genu ABCC8 kódující SUR1 podjednotku KATP kanálu
• MODY 2 (homozygotní mutace genu pro glukokinázu)
• IPEX syndrom (exfoliativní dermatitida, atrofie střevní sliznice, hemolytická anémie, autoimunitní tyreopa-

tie, permanentní novorozenecký diabetes)
• mutace mitochondriální DNA
• mutace IPF-1 (Insulin Promoter Factor 1, inzulínový promotorový faktor 1) 
• Wolcott-Rallisonův syndrom (permanentní novorozenecký diabetes, spondyloepifyzární dysplazie) 
• autoimunitní (asociován s enterovirovou infekcí in utero)

upraveno dle: Baud et al. 2001; Hattersley et Ashcroft 2005; Otonkoski et al. 2000
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Mutace genů kóduj ících struktury kal iového kanálu

Souvislost mezi dysfunkcí kaliového kanálu na povrchu beta buňky a PNDM je zřejmá a vyplývá z funk-
ce tohoto napěťově (ATP) řízeného kanálu při sekreci inzulínu. Kaliový kanál exprimovaný v beta buňkách 
má oktomerní strukturu a je složen ze čtyř podjednotek tvořených sulfonylureovým receptorem (SUR1) 
a čtyř Kir6.2 podjednotek. Změna struktury Kir6.2 nebo SUR1 způsobená jejich aktivační mutací vede 
k tomu, že kaliový kanál jakožto klíčová struktura pro exocytózu inzulínu je v důsledku insenzitivity na 
ATP, respektive v důsledku strukturálních změn permanentně otevřen. To znemožní depolarizaci mem-
brány beta buňky a následný influx vápníkových iontů do jejího nitra. Z fyziologie beta buňky vyplývá, že 
k vyplavení inzulínu může dojít teprve po zvýšení intracelulární koncentrace vápníkových iontů – pokud 
se koncentrace nezvýší, uvolnění inzulínu z granul není možné. Důsledkem uvedených změn je časně 
manifestovaný diabetes vyvolaný těžkou inzulinopenií. Pro dokreslení těchto změn je dobré připomenout, 
že opačné, tedy inhibiční mutace genů pro Kir6.2, resp. SUR1 způsobují neonatální hyperinzulinismus. 
V těchto případech je kaliový kanál trvale uzavřen, což vede k hypersekreci inzulínu bez ohledu na aktu-
ální glykémii – podobně jako v případě PNDM je přerušeno spojení mezi glukózou, respektive její vazbou 
na GLUT 2 (glukózový transportér 2) na straně jedné a sekrecí inzulínu na straně druhé.

V práci mezinárodního týmu analyzujícího vzorky Registru raritních forem diabetu ISPAD (Interna-
tional Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) byly aktivační mutace genu KCNJ11 odhaleny 
u 10 z 27 pacientů s PNDM [8]. Tři následující práce založené na vyšetřování dětí z francouzského, 
norského a italského registru tento nález potvrdily – mutace genu KCNJ11 byly nalezeny u 9 ze 17, 
7 z 11, respektive u 5 z 12 pacientů s neonatálním diabetem [13, 19, 23]. Až na ojedinělé případy 
jsou všechny dosud po psané mutace přítomny v heterozygotní formě a vzniklé de novo – nezvyšují tedy 
významně riziko vzniku diabetu u sourozenců těchto dětí. Narozdíl od PNDM je u pacientů s diabetem 
diagnostikovaným mezi 6. a 24. měsícem života přítomnost těchto mutací vzácná [5]. Zcela recentně 
bylo publikováno, že PNDM může vzniknout i v důsledku aktivačních mutací genu ABCC8 kódujícího 
SUR1 podjednotku kaliového kanálu. Základní práce [1] zjistila tuto příčinu jako etiologický faktor no-
vorozeneckého diabetu ve 12 % případů. 

Objev aktivačních mutací genu pro Kir6.2 podjednotku kaliového kanálu jako příčiny PNDM změnil 
nejen náš pohled na etiologii neonatálního diabetu, ale umožnil též změnu terapie u části pacientů 
a tím zlepšil kvalitu jejich života. Již při pokusech in vitro bylo prokázáno, že deriváty sulfonylurey běžně 
užívané k terapii diabetes mellitus 2. typu účinně uzavírají kaliový kanál na povrchu buněk nesoucích 
mutaci R201H, čímž depolarizují membránu těchto buněk a vytvářejí předpoklad pro exocytózu inzulínu 
[8]. Provedeným testem s tolbutamidem bylo u některých z těchto nemocných dosaženo dobrých klinic-
kých výsledků – v jejich krvi byly poprvé nalezeny signifikantní hladiny inzulínu, což umožnilo jeho rychlé 
vysazení. Následná multicentrická studie prokázala, že tato pro pacienty i jejich okolí zásadní a velmi 
pozitivní změna v terapii je možná u 90 % nemocných s uvedeným typem mutací a u většiny z nich vede 
dokonce ke zlepšení kompenzace diabetu [17]. Je nepochybné, že responsibilita na terapii perorálními 
antidiabetiky významně koreluje s typem mutace (viz dále). 

Mezi dětmi s PNDM způsobeným mutací genu pro Kir6.2 podjednotku kaliového kanálu lze diferenco-
vat podskupinu pacientů (20–40 %) se závažnými neurologickými symptomy [8, 10]. Nejčastěji jsou cha-
rakterizováni psychomotorickou retardací, epilepsií, hypotonií a někdy též dysmorfickými rysy ve smyslu 
ptózy, atypického tvaru úst a časně vzniklých kontraktur na končetinách (obrázek 1). Pro tuto podsku-
pinu byl navržen pojem DEND syndrome (z anglického Developmental delay, Epilepsy, Neonatal Diabe-
tes) [10]. Spojovacím článkem mezi PNDM a uvedenými symptomy je skutečnost, že KCNJ11 je kromě 
beta buněk pankreatu exprimován rovněž v buňkách hladkého a příčně pruhovaného svalstva, mozku 
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a myokardu [12]. Není tedy příliš překvapivé, že někteří pa-
cienti s mutacemi KCNJ11 vykazují extrapankreatické přízna-
ky. Pokud by i u nich došlo ke stimulaci sekrece inzulínu po 
nasazení derivátů sulfonylurey, mohli bychom předpokládat, 
že se zlepší také jejich další symptomy. Dosud provedené tes-
ty nicméně u pacientů s DEND syndromem ukázaly významně 
horší (či zcela negativní) odpověď na terapii deriváty sulfony-
lurey v porovnání s dětmi s PNDM a normálním vývojem. Kli-
nická zkušenost tento nález prozatím potvrzuje – až na jed-
nu výjimku, kdy u pacienta s DEND syndromem způsobeným 
mutací V59M došlo k mírnému zlepšení psychomotorického 
vývoje po nasazení glibenclamidu, nevede ani dlouhodobá 
léčba relativně vysokými dávkami těchto preparátů ke změ-
ně průběhu diabetu ani psychomotorického vývoje.

Funkční studie in vitro prokázaly, že klinický obraz i efekt 
terapie deriváty sulfonylurey závisí primárně na typu muta-
ce, která ovlivňuje charakter a stupeň dysfunkce postiženého 
kanálu [10] (obrázek 2). Polymorfismus (tedy funkčně nej-
mírnější „mutace“) genu KCNJ11 E23K je znám jako jeden 
z genů asociovaných s DM 2. typu. Na několika kazuistikách bylo doloženo, že funkčně středně závažné 
mutace (G53S, G53R, I182V) způsobují obraz tranzientního NDM s možností (možná přechodného) vy-
sazení terapie. U pacientů s PNDM bez neurologických symptomů se nejčastěji jedná o mutace R201H 
či R201C, které způsobují strukturální defekt KATP kanálu lokalizovaný nejčastěji do blízkosti vazebného 
místa pro ATP. To sice znemožňuje uzavření kanálu standardními koncentracemi ATP, ale tento problém 
lze „obejít“ s pomocí derivátů sulfonylurey, protože tyto preparáty uzavírají kanál vazbou na SUR1 podjed-

N O V O R O Z E N E C K Ý  D I A B E T E S  M E L L I T U S

■ Obrázek 2: Heterogenita NDM způsobeného mutacemi genu Kir6.2

Znázornění vztahu mezi fenotypem, genotypem (jsou uvedeny jednotlivé mutace, respektive polymorfismy 
genu KCNJ11) a citlivostí KATP kanálu na ATP [dle Hattersley et Ashcroft 2005].

■ Obrázek 1: Fenotyp pacienta 
s permanentním neonatálním 
diabetes mellitus způsobeným 
mutací genu KCNJ11 a neu-
rologickými symptomy (DEND 
syndrom)

Nápadné jsou ptóza a konfigurace 
úst.

Diabetes
mellitus
2. typu

MODY TNDM PNDM DEND

E23K
C42R

G53S
G53R
I182V R201H

R201C

E23K

Klinická závažnost

Senzitivita K kanálu na ATPATP
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notku a kaliový kanál je jinak intaktní. Nejtěžší mutace (Q52R, V59G, I296V) jsou zodpovědné za vznik 
DEND syndromu. U těchto pacientů je dysfunkční vnitřní část kaliového kanálu, což znemožňuje jeho 
uzavření pomocí dosud používané terapie.

Mutace genu pro inzul ínový promotorový faktor

Inzulínový promotorový faktor (IPF-1) je důležitý transkripční faktor nutný pro správný vývoj pankreatu; 
dále reguluje expresi genů pro inzulín a somatostatin. Homozygotní mutace genu pro IPF-1 (jednonuk-
leotidová delece v kodonu 63 – Pro63fsdelC) byla popsána u dítěte s agenezí pankreatu a komplexní 
insuficiencí jeho endokrinní funkce, včetně neonatálního diabetu [21]. V heterozygotní formě vede tato 
mutace k časně vzniklému diabetu s klinickým průběhem blízkým DM 2. typu; pro tento typ diabetu uží-
váme označení MODY 4. Mírnější mutace genu pro IPF-1 jsou časté v rodinách s mnohočetným výskytem 
non-inzulín dependentního diabetu (dle francouzské studie cca 6 % případů) [9]. 

Mutace genu pro glukokinázu

Glukokináza je pro funkci beta buňky klíčovým enzymem, protože reguluje sekreci inzulínu na základě 
aktuální glykémie. Heterozygotní mutace genu kódujícího tento enzym způsobuje MODY 2, tedy nejčas-
tější a klinicky benigní typ MODY diabetu. Dosud byly popsány dvě kazuistiky pacientů s PNDM způsobe-
ným homozygotní missense mutací genu pro glukokinázu [15]. V obou rodinách (jedné italské a jedné 
norské) se diabetes vyskytoval ve všech generacích, obě byly konsangvinní a oba rodiče byli heterozygot-
ní pro shodný typ mutace. I z tohoto faktu lze usuzovat, že uvedený typ diabetu je mezi pacienty s PNDM 
vzácný, což potvrdilo molekulárně genetické vyšetření z britského a francouzského registru, které nezjis-
tilo žádný další podobný případ [7, 24].

IPEX syndrom

Jedná se o zkratku označující imunodysregulaci, polyendokrinopatie, enteropatie a X-vázaný typ dě-
dičnosti. Klinické projevy u těchto pacientů zahrnují exfoliativní dermatitidu, průjmové onemocnění s bio-
ptickým nálezem atrofie sliznice tenkého střeva a různá orgánově specifická autoimunitní onemocnění 
(kromě neonatálního diabetu s možnou pozitivitou autoprotilátek jsou nejčastější autoimunitní hemo-
lytická anémie a tyreopatie) [18]. Většina pacientů umírá v kojeneckém věku v důsledku fulminantní 
farmakorezistentní sepse. Podkladem této choroby je posunová (frameshift) mutace genu FOXP3 lokali-
zovaného na krátkém raménku X chromozomu. Tento gen kóduje protein zvaný scurfin, který suprimuje 
aktivitu CD4+ T lymfocytů. Na zvířecích modelech bylo ukázáno, že mutace genu FOXP3 způsobující 
absenci scurfinu vede k hyperproliferaci CD4+/CD8- T lymfocytů s následnou multiorgánovou infiltrací 
těmito lymfocyty. V současné době je jedinou potenciálně úspěšnou léčebnou metodou imunosuprese 
následovaná transplantací kostní dřeně. V potransplantačním průběhu však lze očekávat vývoj život 
ohrožujícího hemofagocytujícího syndromu [2]. 
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Wolcott -Ral l isonův syndrom

Wolcot-Rallisonův syndrom je autozomálně-recesivně dědičné onemocnění charakterizované PNDM 
a spondyloepifyzární dysplazií. Mezi další příznaky patří hepatomegalie, mentální retardace a rozvoj re-
nální insuficience. Genetickým podkladem choroby je mutace genu EIF2AK3, který je lokalizován na 
krátkém raménku 2. chromozomu a jehož produktem je eukaryontní translační iniciační faktor 2α kináza 
3 [4]. Tento faktor funguje jako regulátor proteosyntézy a je exprimován zejména v beta buňkách Langer-
hansových ostrůvků, ale také v epiteliálních buňkách dalších endo- a exokrinních žláz. Při jeho nedostat-
ku dochází ke hromadění inzulínu a dalších proteinů v endoplazmatickém retikulu, což vede k destrukci 
postižených buněk. Terapie je pouze symptomatická.

Autoimunitní  diabetes

Výskyt klasického DM 1. typu v novorozeneckém období je spíše spekulativní. Ojedinělá kazuistika 
popisuje infekci matky echovirem 6 na konci prvního trimetru gravidity, ze které se narodila dívka s čas-
nou manifestací diabetu [16]. Při manifestaci diabetu byla zjištěny pozitivita autoprotilátek a zvýšená 
T buněčná odpověď proti strukturám beta buněk, inzulínu a echoviru 6 (u matky byl výsledek negativní). 
Na základě tohoto pozorování autoři uzavírají, že autoimunitní diabetes může vzniknout i prenatálně. 
Uvedená kazuistika nicméně nebyla potvrzena dalšími případy. 

Terapie neonatálního diabetu

Po stanovení diagnózy NDM zahajujeme u všech pacientů terapii inzulínem. U významnějších hyper-
glykémií a u pacientů s metabolickým rozvratem je nutno začít malými dávkami inzulínu podávanými 
intravenózně; pokud jsou hyperglykémie mírnější a pacient je v dobrém stavu, můžeme od počátku léčit 
subkutánně. Nejčastěji používáme NPH inzulín ve 3 až 4 denních dávkách, celková dávka inzulínu je vel-
mi individuální a pohybuje se mezi 0,3–1,0 IU/kg /den. Také inzulínové schéma je nutno přizpůsobovat 
potřebě pacienta a jeho režimu, který se v průběhu prvního roku života dramaticky mění. Rychle působící 
analoga inzulínu začínáme přidávat nejčastěji ve druhé polovině prvního roku života – podle našich 
zkušeností tento typ inzulínu aplikovaný v prvních měsících enormně zvyšuje riziko těžkých hypoglykémií 
s celoživotními důsledky. S léčbou inzulínovou pumpou nemáme u těchto pacientů dostatek zkušeností. 
Na základě poznatků francouzských kolegů, kteří uvedený typ terapie aplikovali u souboru 5 dětí, lze říci, 
že tato léčba je bezpečnou alternativou klasického schématu, nicméně nevede k zásadnímu zlepšení 
kompenzace a klade vysoké nároky na spolupráci rodiny [18]. Velmi důležitou součástí terapie je častý 
a efektivně prováděný selfmonitoring – jako nutnou základní frekvenci monitorování glykémie doporu-
čujeme šest denních měření, v prvních měsících u subkompenzovaných pacientů je třeba zajistit měření 
až devíti glykémií denně. Vzhledem k mnoha specifikům vyplývajícím z věku pacientů je nutné, aby tyto 
děti byly v péči pracovišť s dostatečně erudovaným týmem majícím zkušenosti s inzulinoterapií u dané 
věkové kategorie nemocných.
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SouhrnSouhrn

Novorozenecký diabetes mellitus je vzácné onemocnění heterogenní etiologie charakterizované 
začátkem v prvních měsících života. Etiopatogeneze NDM je odlišná nejen od DM 1. typu, který 
je v dětství nejčastější, ale také od ostatních typů diabetu. Z hlediska dalšího průběhu můžeme 
novorozenecký diabetes mellitus rozdělit na tranzientní NDM, který vymizí do jednoho roku života 
(do této kategorie spadá přibližně 50–60 % případů) a permanentní NDM. Na základě klinických 
údajů nelze při manifestaci diabetu rozhodnout, do které z těchto dvou kategorií patří. Až do 
roku 2004 byla etiologie většiny případů NDM nejasná – byly popsány pouze ojedinělé kazuistiky 
pa cientů se vzácnými syndromy, jejichž součástí je i diabetes. Velmi vzácné jsou homozygotní 
mutace genu pro glukokinázu, v tomto věku se rovněž prakticky nemanifestuje autoimunitní dia-
betes mellitus 1. typu. Zásadní průlom v dané oblasti představuje objev aktivačních mutací genů 
kódujících Kir6.2 a SUR1 podjednotky kaliového kanálu, které tvoří více než polovinu případů 
PNDM. Vzhledem k tomu, že většina z těchto pacientů reaguje na podání derivátů sulfonylurey 
vyplavením inzulínu, který je možno následně v terapii vysadit, je nutno u všech dětí manifesto-
vaných před 6. měsícem věku provést molekulárně genetickou analýzu genů KCNJ11 a SUR1 
kódujících uvedené podjednotky kaliového kanálu. Léčba NDM patří v každém případě do rukou 
specializovaných diabetologických center.
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