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Souhrn

Přibližně 5 % diabetických pacientů má 
diabetes způsobený odchylkou jen jedi-
ného genu – tj. monogenně podmíněný 
diabetes. Nejčastější formou tohoto dia-
betu je MODY (Maturity Onset Diabetes 
of the Young) definovaný jako diabetes 
mellitus s časným začátkem a autoso-
málně dominantní dědičností. Může se 
projevovat jako trvalá mírná hypergly-
kémie způsobená mutací v genu pro 
glukokinázu nebo jako progresivně se 
zhoršují diabetes mellitus s velkým ri-
zikem mikroangiopatických komplikací 
vznikající na podkladě mutací genů pů-
sobících jako transkripční faktory v jádře 
β-buněk. Vzácnější formou monogenní-
ho diabetu je novorozenecký diabetes, 
který může mít formu tranzientní nebo 
permanentní. Genetické syndromy spo-
jené s diabetem jsou typické kombinací 
extrapankreatických projevů a diabetes 
mellitus. Monogenní diabetes je jedinou 
formou diabetu, pro kterou existuje jed-
noznačný diagnostický test zahrnující 
molekulárně genetické vyšetření, které 
je v mnoha případech dostupné i u nás. 
Většina pacientů s geneticky prokáza-
ným monogenním diabetem je iniciálně 
nesprávně diagnostikována jako diabe-
tes mellitus 1. typu nebo 2. typu. Přitom 
správná diagnóza monogenního diabe-
tu je důležitá pro možnost předpovědět 
klinický průběh onemocnění u pacienta 
a jeho příbuzných, vysvětlit související 
klinické projevy a zvolit nejvhodnější 
léčbu. 
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Diabetes mellitus je heterogenní skupinou 
onemocnění s rozdílnou příčinou, ale po-
dobným průběhem. Oba nejčastější typy 
diabetu – diabetes mellitus 1. typu (T1DM) 
a diabetes mellitus 2. typu (T2DM) – mají 
genetický základ, ale na jejich vzniku se 
podílejí odchylky ve více genech spolu 
s vlivy prostředí. Jedná se tedy o tzv. po-
lygenní onemocnění. Přibližně 5 % diabe-
tických pacientů má diabetes způsobený 
odchylkou jen jediného genu – tj. mono-
genně podmíněný diabetes.
Monogenní diabetes vzniká na podkladě 
nosičství mutace nebo mutací v jednom 
genu. Toto nosičství může být dominant-
ně nebo recesivně dědičné nebo se mů-
že jednat o de novo mutaci, tj. o mutaci 
nově spontánně vzniklou. U dětí je vět-
šina případů monogenního diabetu způ-
sobena mutacemi v genech regulujících 
funkci beta-buněk. Vzácně může diabe-
tes vzniknout i kvůli mutaci vedoucí ve 
svém důsledku k velmi těžké inzulínové 
rezistenci nebo jako monogenně podmí-
něný autoimunní diabetes mellitus. 

MODY: dědičný diabetes

Posuzování rodinné anamnézy je nedíl-
nou součástí vyšetření pacienta. V přípa-
dě rodinné anamnézy diabetes mellitus 
se ukazuje, že tato informace může mít 
naprosto zásadní význam. Nejčastější 
formou monogenního diabetu je tzv. di-
abetes MODY (Maturity Onset Diabetes 
of the Young), pro který je nejdůležitějším 
kritériem právě pozitivní rodinná anamné-
za diabetu. MODY je definován jako 
diabetes mellitus s časným začátkem 
a autosomálně dominantním typem 
dědičnosti, který patří podle klasifikace 
diabetes mellitus do samostatné katego-
rie: diabetes způsobený genetickým 
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defektem β-buněk. U většiny pacientů 
se MODY manifestuje do 25 let věku, 
u jejich starších rodinných příslušníků 
akceptujeme věk manifestace do 40 let. 
MODY obecně představuje formu diabe-
tu, která není životně závislá na inzulí-
nu, tj. může být léčen bez inzulínu déle 
než 5 let od stanovení diagnózy nebo je 
při inzulínové léčbě zachovaná významná 
sekrece C-peptidu jako ukazatel endo-
genní inzulínové sekrece. Inzulínová léčba 
však může být potřebná k zajištění dosta-
tečné metabolické kontroly pacienta.(1)

Díky metodám molekulární genetiky se po-
dařilo identifikovat několik podtypů MODY, 
jejichž přehled naleznete v Tab. Nejčastější 
formy MODY diabetu, se kterými se v pra-
xi setkáváme, jsou MODY2 diabetes způ-
sobený nosičstvím mutace v genu pro 
glukokinázu a MODY3 diabetes vznikající 
na podkladě heterozygotní mutace v genu 
pro hepatocytární nukleární faktor-1alfa. 

MODY2: chronická mírná
hyperglykémie
Pro MODY2 způsobený heterozygotním 
nosičstvím mutace genu pro glukokinázu 

je typická chronická mírná hyperglykémie 
od narození do stáří, s minimální progresí 
během života. Glykémie nalačno se trva-
le pohybuje v rozmezí 5,5–8,5 mmol/l.
Kolísání kolem této hodnoty je velmi ma-
lé a s věkem se příliš nemění. Glykémie 
10 mmol/l nalačno je překročena jen 
zřídka. Osoby s mutací v genu pro glu-
kokinázu jsou asymptomatické a poru-
cha je zjištěna většinou náhodně. Věk při 
diagnóze závisí na prvním vyšetření gly-
kémie a v průměru se pohybuje kolem 
25 (± 17) let.(1, 2)

Následující projevy vedou k podezření na 
MODY2:(3) 

• hyperglykémie nalačno je stejná a sta-
bilní během měsíců až let,(4)

• HbA1c je typicky na horní hranici normy 
nebo lehce nad ní, 
• při oGTT je vzestup glykémie mezi 0 
a 120. minutou mírný (typicky o < 3 mmol/l), 
i když se doporučuje vzhledem k variabilitě 
v oGTT nebrat tuto hodnotu jako absolutní 
pravidlo,(4)

• rodiče mohou mít T2DM nebo být bez 
diabetu. Při testování má jeden z rodičů 
mírně zvýšenou glykémii nalačno v roz-

mezí 5,5–8,5 mmol/l, což potvrzuje auto-
somálně dominantní dědičnost.(4) 
Léčba. Mírná hyperglykémie nemá ten-
denci se zhoršovat. Glykémie je nasta-
vena na vyšší hodnotu, na které je regu-
lována.(4) Diabetické mikroangiopatické 
komplikace jsou velmi vzácné, i přesto, že 
pacient není celý život léčen.(5) Ve většině 
případů navíc léčba nemá významný vliv 
na kompenzaci diabetu. Pouze u malé 
části nositelů mutace porucha ve vyšším 
věku progreduje do fáze diabetu a zahá-
jení léčby dietou, PAD nebo inzulínem je 
pak indikováno.(1) Léčba inzulínem se ta-
ké často zahajuje v průběhu těhotenství. 
Děti a dospívající s potvrzeným MODY2 
diabetem neléčíme, doporučuje se však 
občasné sledování v diabetologické po-
radně. 
Hyperglykémie při MODY2 vniká na pod-
kladě porušení funkce enzymu glukokiná-
zy, který je senzorem β-buněk pro glukó-
zu. V důsledku tohoto genetického defektu 
β-buňky zahajují sekreci inzulínu při vyšší 
glykémii, než je obvyklých 5 mmol/l. Tento 
defekt je přítomen již intrauterinně a zvý-
šenou glykémii nalačno lze zachytit v kte-

Tab. – Přehled hlavních podtypů MODY diabetu. 

MODY1 
HNF-4α 
Hepatocytární 
nukleární faktor 
4α 

MODY2 
GCK 
Glukokináza

MODY3 
HNF-1α 
Hepatocytární 
nukleární faktor 
1α

MODY4 
IPF-1 
Inzulínový 
promotorový 
faktor-1

MODY5 
HNF-1β 
Hepatocytární 
nukleární faktor 
1β 

MODY6 
NeuroD1

chromosom, 
lokus

20q12–q13.1 7p15–13 12q24.1 13q12.1 17cen-q21.3 2q32

jiný název NR2A1 glukokináza he-
xokináza IV

TCF1 HNF1 PDX1, IDX1 
STF1, GSF

TCF2 vHNF1 Beta2 NEUROD

frekvence nízká 
(<5%)

vysoká 
(15–60 %)

vysoká 
(30–75 %)

velmi nízká velmi nízká velmi nízká

počátek 
choroby

adolescence, 
částečná do-
spělost (< 30 let)

dětství, adoles-
cence (< 20 let)

adolescence 
(< 25 let)

dospělost
(< 35 let)

adolescence 
(< 25 let)

dospělost 
(< 40 let)

primární defekt pankreas játra 
ledviny

pankreas játra pankreas játra 
ledviny

pankreas jiné? pankreas ledviny 
jiné?

pankreas střeva 
mozek

funkce genové-
ho produktu

transkripční 
faktor

enzym transkripční 
faktor

transkripční 
faktor

transkripční 
faktor

transkripční 
faktor

působení na 
inzulínový gen

nepřímé (
přes HNF-1α)

- přímé přímé přímé přímé

stupeň 
postižení

závažné, 
velká progrese

mírné, 
bez progrese

závažné, 
velká progrese

střední těžší střední těžší

komplikace 
diabetu

časté zřídka časté ano ano neznámé

mutace bodové, 
delece (> 20)

bodové, delece, 
rozsáhlé delece 
(> 200)

bodové, delece, 
inverze (> 120)

delece (1) bodová 
delece (2)

bodová, 
inzerce (2)

léčba PAD, inzulín dieta, nic PAD, inzulín PAD, inzulín inzulín PAD, inzulín

Pozn.: Nově zařazené podtypy MODY7 a MODY8 jsou jen krátce zmíněny v textu.
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rémkoli věku. Část postižených o své po-
ruše zřejmě vůbec neví, u části se mírná 
hyperglykémie považuje za velmi benigní 
formu diabetes mellitus 2. typu, u žen 
v těhotenství je MODY2 zodpovědný za 
přibližně 3 % případů gestačního diabe-
tes mellitus.(6) 

MODY2 je velmi častý. Reprezentuje až 
65 % všech MODY pacientů s defektem 
některého ze známých genů. Mezi dět-
mi a dospívajícími s náhodně zjištěnou 
asymptomatickou hyperglykémií je pre-
valence MODY2 téměř 50 %.(7)

Velmi vzácně může dojít k situaci, kdy 
mutace postihne obě alely glukokinázo-
vého genu. V tom případě vznikne těžká 
forma permanentního novorozeneckého 
diabetes mellitus s nutností celoživotní 
léčby inzulínem.(2)

MODY3: diabetes transkripčních 
faktorů 
Mezi tzv. diabetes transkripčních faktorů 
řadíme MODY3, který se vyskytuje v po-
pulaci nejčastěji, méně častý je MODY1 
a vzácné jsou podtypy MODY4, MODY5 
a MODY6. Všem je společný genetic-
ký defekt některého z transkripčních 
faktorů, nutných pro dokonalou funkci 
β-buňky. Od toho je odvozený název 
celé skupiny. Vývoj β-buněk se zřejmě 
narušuje již in utero. Nositelé těchto ge-
nových defektů mají při narození normální 
glukózovou toleranci. Funkce β-buněk 
začíná selhávat až v pozdním dětství, 
v adolescenci nebo v časné dospělosti, 
kdy lze zjistit nalačno mírnou hyperglyké-
mii, při oGTT se však projeví již typická 
diabetická křivka.(1, 4, 8) Po manifesta-
ci poruchy se glukózová tolerance dále 
progresivně zhoršuje. Nemoc se mani-
festuje polyurií a polydipsií při perzistentní 
hyperglykémii, většinou bez ketoacidózy. 
Nově diagnostikovaní pacienti s MODY3 
nebývají obézní, jejich typický věk při 
manifestaci je kolem 20 let a iniciální 
glykémie obvykle vyšší než 10 mmol/l. 
Nemají známky inzulínové rezistence. 
Provokačním momentem pro manifesta-
ci poruchy může být také těhotenství nebo 
dospívání, kdy stoupají nároky organismu 
na inzulín. Ten nejsou β-buňky schopné 
pokrýt a tak dojde k rozvoji diabetu. Řada 
nemocných je mylně diagnostikována jako 
diabetici 1. typu, především pro mladý věk, 
osmotické symptomy a iniciální hyperglyké-
mii.(9) Pokud je zahájena inzulínová léčba, 
bývá nápadná dobrá kompenzace při níz-
kých dávkách inzulínu (< 0,5 IU/kg). K ur-
čení správné diagnózy může přispět ne-
gativita autoprotilátek a výskyt příbuzného 
s diabetem v rodině.(10)

Léčba. Pacienti MODY3 mohou být inici-
álně léčeni dietou. Většina pacientů však 
časem vyžaduje farmakologickou léčbu 
k udržení optimální kompenzace diabetu 
a prevenci mikrovaskulárních a makrovas-
kulárních komplikací.(11) Jedinci s MODY 
3 velmi dobře reagují na podávání PAD 
ze skupiny derivátů sulfonylurey (např. 
glibenklamid, gliklazid). Jasně se ukazuje, 
že pacienti s MODY 3 mají porušeno uvol-
ňování inzulínu z β-buněk, zatímco citlivost 
k inzulínu je velmi dobrá. Někdy se hovoří 
dokonce o jakési hypersenzitivitě k derivá-
tům sulfonylurey, která je dána především 
velmi dobrou reakcí β-buněk na stimulaci 
receptoru pro sulfonylureu v rámci vazby 
léku na ATP-senzitivní kaliový kanál (KATP). 
Deriváty sulfonylurey mají schopnost obejít 
v β-buňce blok v mechanismu spouštění 
sekrece inzulínu způsobený vadným fun-
gováním poškozeného genu. V současné 
době je dokonce u mnohých pacientů po 
léta léčených inzulínem tato léčba nahra-
zována za moderní deriváty sulfonylurey 
s prokazatelně lepším úspěchem v léčbě 
(snížení koncentrace HbA1c).

(12) Lékem 
první volby u dětí, které nejsou úspěšně 
léčeny inzulínem, by proto měla být nízká 
dávka derivátů sulfonylurey.(12) Dávka by 
měla být iniciálně nižší (čtvrtina startova-
cí dávky u dospělých), aby se předešlo 
hypoglykémii. Jestliže se objevují hypo-
glykémie i přes titraci dávky sulfonylurey 
(např. gliklazide) 1–2krát denně, měly by 
se podávat pomalu se uvolňující preparáty 
nebo krátce působící léky jako nateglinid 
před jídlem.(13)

Pro dobrou kompenzaci diabetika s dia-
betem transkripčních faktorů je však roz-
hodující především compliance s léčbou. 
I přes vynechání aplikace inzulínu nebo 
PAD a navzdory vysoké glykémii se dia-
betický pacient s MODY3 (MODY1) ne-
dostává do diabetické ketoacidózy, je 
však u něj významně akcelerován vznik 
diabetických mikroangiopatických kom-
plikací.
Četnost mikro- i makrovaskulárních kom-
plikací je pak vysoká, dokonce vyšší než 
u diabetu 1. typu.(1, 10) Dobře spolupracu-
jící pacient může být naopak v překvapi-
vě dobrém stavu po mnoho let.
Klinickou charakteristiku pacientů 
s MODY3 lze tedy shrnout takto:(3)

• časně vznikající diabetes, který není ži-
votně závislý na inzulínu. Např. nevede ke 
ketoacidóze při vysazení inzulínu, může 
být dobře kompenzován na malých dáv-
kách inzulínu, má detekovatelný C-peptid 
na léčbě inzulínem při glykémii > 8 mmol/l 
mimo období iniciální remise (3 roky po 
manifestaci);

• rodinná anamnéza diabetu. Diabetes 
může být léčen inzulínem a hodnocen jako 
T1DM, typicky je diagnostikován ve věku 
do 40 let, nejčastěji do 25 let života;
• oGTT v časném stadiu vykazuje velký 
vzestup glykémie > 5 mmol/l.(3, 4) Některá 
individua mohou mít glykémii nalačno 
normální a přitom ve 120. minutě je jasně 
diabetická křivka;(4)

• chybění známek autoimunity (negativní 
autoprotilátky antiGAD, anti IA-2, antiin-
zulínové),
• pozitivní glykosurie při relativně normál-
ní glykémii způsobená sníženým renálním 
prahem pro glukózu;(4)

• doložitelná senzitivita k derivátům sul-
fonylurey vedoucí až k hypoglykémii, na-
vzdory špatné kompenzaci diabetu před 
jejich nasazením.(12, 13)

MODY1 vznikající na podkladě muta-
ce v HNF-4alfa genu je celkově méně 
častá příčina dědičného diabetu než 
MODY3, ale má stejnou charakteristiku. 
Nenacházíme zde však snížení renální-
ho prahu pro glukózu a věk při diagnóze 
může být vyšší.(8) Zvláštností je tendence 
k novorozenecké makrosomii (přítomno 
u 56 % nositelů mutace), která může být 
provázena tranzientní novorozeneckou 
hypoglykémií (u 15 % nositelů mutace).  
HNF-4alfa mutace mají být vyšetřovány 
u pacientů splňujících kritéria pro MODY3, 
avšak bez nalezené mutace v HNF-1alfa 
genu.(3) Pacienti jsou také většinou dobře 
citliví k léčbě sulfonylureou.(8)

MODY5: renální cysty a diabetes
MODY5 je způsoben mutací v HNF-1beta 
genu. Diabetes se většinou nevyskytuje sa-
mostatně,(14) ale jeho manifestaci předchází 
onemocnění urogenitálního traktu. Porucha 
vývoje ledvin, zvláště renální cysty a renál-
ní dysplazie, jsou přítomny u všech paci-
entů(15) a mohou být diagnostikovány již 
v děloze. Další projevy vyskytující se u dětí 
mohou zahrnovat poruchy vývoje dělohy 
a genitálu, hyperurikémie, dnu a abnormální 
jaterní testy.(14) Pacienti s MODY5 na rozdíl 
od pacientů s MODY3 nereagují na léčbu 
deriváty sulfonylurey, a proto většinou vyža-
dují léčbu inzulínem.(15) Pankreas je menší, 
je redukována endokrinní i exokrinní tkáň 
a většina pacientů má subklinickou nedo-
statečnost exokrinního pankreatu, která se 
většinou neléčí.
Odlišení diabetu transkripčních faktorů 
mezi ostatními formami diabetu je vý-
znamné. Nositeli poruchy přináší infor-
maci o vysokém riziku nepříznivého prů-
běhu a o nutnosti dokonalé spolupráce 
při léčení. Z typu dědičnosti a z téměř 
stoprocentní penetrance vyplývá, že při 
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cíleném vyšetření prvostupňových příbuz-
ných odhalíme stejnou poruchu u 50 % 
z nich. U nich umožní průkaz poruchy 
v presymptomatické fázi včasné zaháje-
ní terapie a snad snížení dlouhodobých 
rizik. Odhaduje se, že v České republice 
je diabetem transkripčních faktorů posti-
ženo nejméně 5000 pacientů.(16)

Vzácné formy MODY 
Malá část rodin s autosomálně domi-
nantně dědičným non-inzulín dependent-
ním diabetem má ostatní typy MODY. 
MODY4 způsobené mutací v genu pro 
IPF-1 (MODY4), které bylo poprvé popsá-
no u dítěte s novorozeneckým diabetem 
spojeným s genezí pankreatu, jehož oba 
rodiče mají MODY4.(17) Osoby s MODY6 
vznikajícím na podkladě mutací v genu 
pro NeuroD1 se manifestují většinou až 
kolem 30 let a mohou připomínat diabeti-
ky 2. typu.(18) Nově se jako MODY7 ozna-
čuje diabetes spojený s mutací v genu 
pro karbonyl ester lipázu (CEL).(19) Tito pa-
cienti mají spolu s diabetem také poruchu 
zevně sekretorické funkce pankreatu. Jako 
MODY8 byly popsány rodiny s diabetem 
a mutací v KLF11 genu.(20) Všechny tyto 
případy jsou však velmi vzácné a mole-
kulárně genetické vyšetření patří k výbě-
rovým vyšetřením prováděným většinou 
k výzkumným účelům. 

Stanovení diagnózy MODY
Pacienti, u kterých je stanovena diagnóza 
monogenního diabetu, by měli zároveň 
mít projevy typické pro jeho specifické ty-
py. Zatímco u T1DM a T2DM jednoznač-
ný diagnostický test prakticky neexistuje, 
u monogenního diabetu je to jinak. Ve ví-
ce než 80 % případů je možná genetická 
diagnóza testováním DNA. Molekulárně 
genetické vyšetření je k dispozici ve vět-
šině evropských zemí a USA, u nás jej 
poskytuje Laboratoř molekulární geneti-
ky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol 
(kontakt např. na www.LMG.cz). Tato 
vyšetření jsou sice drahá, ale mohou mít 
zásadní význam pro léčbu pacientů a ro-
dinných příslušníků s dopadem na celoži-
votní léčbu. Proto je vhodné podezření na 
dědičný diabetes vždy konzultovat s labo-
ratoří, která se jeho diagnostikou zabývá. 

Další specifické typy 
monogenního diabetu 
a jejich léčba

Novorozenecký diabetes a diabetes 
diagnostikovaný v prvních 6 měsících 
života 
Pacienti s diabetem manifestovaným 

v prvních 6 měsících života mají většinou 
negativní autoprotilátky a protektivní HLA 
genotyp proti T1DM.(21) Jako novoroze-
necký diabetes označujeme diabetes nej-
častěji diagnostikovaný v prvních 3 měsí-
cích života, který je nutné iniciálně léčit 
inzulínem. Klinicky se rozděluje na dvě 
skupiny. Tranzientní novorozenecký 
diabetes mellitus (TNDM), který sice 
vymizí během 12 týdnů a dále nevyžadu-
je žádnou léčbu, ale až v 50 % případů 
později v životě relabuje.(22) Oproti tomu 
permanentní novorozenecký diabetes 
mellitus (PNDM) vyžaduje kontinuální 
léčbu inzulínem od diagnózy trvale. Pro 
pacienty s oběma typy novorozeneckého 
diabetu je nyní dostupná diagnóza gene-
tická. Většina pacientů s TNDM má ab-
normality imprintingu genů ZAC a HYMAI 
na chromosomu 6q.(22) Nejčastějším dů-
vodem vzniku PNDM jsou mutace v genu 
KCNJ11 kódujícím Kir6.2 podjednotku 
KATP kanálu β-buněk.(23) Oba případy 
(TNDM i PNDM) mohou vznikat také na 
podkladě mutací v ABCC8 genu kódu-
jících SUR1 podjednotku KATP kanálu 
β-buněk. Některé z nich mohou být lé-
čeny deriváty sulfonylurey, které stimulují 
endogenní sekreci inzulínu.(23) Jestliže 
mají oba rodiče MODY2, může novo-
rozenecký diabetes vzniknout na pod-
kladě homozygotní mutace nebo jako 
složení heterozygoti mutací v genu pro 
glukokinázu,(2) vzácně pak jako agene-
ze pankreatu při homozygotním nosič-
ství mutace v IPF-1 genu.(17) V obou 
případech je nutná celoživotní léčba 
inzulínem.

TNDM na základě anomálií 
imprintingu na 6q24.
Anomálie imprintingu na 6q24 zahrnují-
cí geny ZAC a HYAMI jsou hlavní příči-
nou novorozeneckého diabetu, který má 
charakter TNDM.(22) Nejčastější anomálie 
6q24 jsou paternálně dědičné duplika-
tury nebo paternální uniparentální diso-
mie, dále se mohou vyskytnout poruchy 
metylace.(24) Diabetes asociovaný s po-
ruchou metylace se typicky objevuje bě-
hem prvních týdnů a do 12 týdnů od ma-
nifestace mizí.(22) Přibližně v 50 % případů 
se diabetes znovu objeví později v pe-
diatrickém věku.(22) K nepankreatickým 
projevům může patřit ve 23 % případů 
makroglosie.(24) Glykémie při manifesta-
ci může být vysoká (mezi 12–57mmol/l), 
proto je iniciálně indikována léčba inzu-
línem, dávky však mohou rychle klesat. 
Díky riziku relapsu diabetu v průběhu dět-
ství se doporučuje ponechat pacienty ve 
sledování. 

Novorozenecký diabetes na 
podkladě mutací v KCNJ11 genu 
kódujícím Kir6.2 podjednotku 
KATP kanálu β-buněk 
Mutace v KCNJ11 genu jsou druhou 
nejčastější příčinou diabetu diagnostiko-
vaného v prvních 6 měsících života.(23, 25) 

Pouze malá část (10 %) má tranzientní 
formu diabetu, která může později rela-
bovat.(23) Většina pacientů má izolovaný 
PNDM, u 20 % se mohou objevit sdruže-
né neurologické projevy. I když se jedná 
o heterozygotní mutace, v 90 % jsou to 
mutace spontánní u pacientů s negativní 
rodinnou anamnézou. Nejzávažnějším, 
avšak naštěstí velmi vzácným projevem 
je nápadná porucha psychomotorického 
vývoje s poruchou motorických a soci-
álních funkcí a generalizovanou epilep-
sií často s hypsarytmií na EEG.(23) Tato 
kombinace klinických projevů se ozna-
čuje jako DEND syndrom (developmental 
delay, epilepsie a novorozenecký diabe-
tes). Častěji se vyskytuje intermediální 
DEND syndrom, kdy pacienti mají méně 
závažnou poruchu PMV a nemají epilep-
sii.(25) Pacienti s mutací v genu KCNJ11 
mají všichni klinické projevy inzulínové 
deficience. Ve 30 % případů se obje-
ví ketoacidóza, většina pacientů nemá 
detekovatelný C-peptid a jsou primárně 
léčeni inzulínem.(25) I přesto mohou být 
tito pacienti úspěšně léčeni PAD (deri-
váty sulfonylurey) a na této léčbě mohou 
být lépe kompenzováni s nižším rizikem 
hypoglykémií. Potřebná dávka kalkulová-
na na tělesnou hmotnost je v porovnání 
s dospělými vysoká. Pacienti většinou 
potřebují 0,5 mg/kg/glibenklamidu na 
den, v některých případech mohou vy-
žadovat až 1 mg/kg/d.(25) Časem může 
dávka u některých pacientů klesat při 
zachování skvělé glykemické kontroly.

Wolcottův-Rallisonův syndrom
Wolcottův–Rallisonův syndrom je vzácné 
autosomálně recesivní onemocnění cha-
rakterizované časně vznikajícím diabetem, 
epifyzální dysplazií, poruchou ledvinných 
funkcí, akutním jaterním selháním a opož-
děním PMV.(26) Je asociováno s mutací  
v genu EIF2AK3. Diabetes většinou vzniká 
v kojeneckém věku, ale může se objevit 
i později. Je spojen se ztrátou β-buněk ve-
doucí k inzulínové deficienci bez autoimu-
nitních projevů. Je léčen inzulínem. 

Monogenně podmíněný 
autoimunitní diabetes mellitus
APECED (autoimunitní polyendokrino-
patie, kandidóza, ektodermální dystrofie) 
dříve nazývaný také jako APS-1 (autoi-
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munitní polyglandulární syndrom 1. typu) 
nebo Blizzardův či Whitakerův syndrom 
je vzácné autosomálně recesivní one-
mocnění s incidencí přibližně 1 : 100 000. 
Je charakterizováno autoimunitní de-
strukcí endokrinních žláz, zprostředkova-
nou T-buňkami, a současným postižením 
některých neendokrinních orgánů.(27) První 
příznaky se objevují u batolat či předškol-
ních dětí, u 2–23 % pacientů je později dia-
gnostikován také diabetes mellitus 1. typu. 
U 50 % pacientů je pozitivní nález auto-
protilátek proti strukturám β-buněk, sní-
žené hladiny C-peptidu a nižší první fáze 
inzulínové sekrece po stimulaci i. v. glu-
kózou, což ukazuje na subklinické posti-
žení β-buněk. Příčinou APECED je defekt 
v genu AIRE (AutoImmune REgulator), 
jehož produkt AIRE protein je transkripční 
faktor nezbytný k „přečtení“ molekulární 
sekvence všech potenciálních autoanti-
genů v thymu během vývoje imunitního 
systému.
IPEX syndrom: imunodysregulace, po-
lyendokrinopatie, enteropatie, X vázaná.
Je vzácné autoimunitní onemocnění, kte-
ré postihuje pouze chlapce (X-vázaná 
dědičnost). Syndrom se projevuje drama-
ticky již u novorozenců a malých kojenců 
jako novorozenecký diabetes, tyreoidi-
tida, průjmy, ekzémy, rekurentní těžké 
infekce, hemoragická diatéza a hemoly-
tická anémie. Typická je trvalá aktivace 
CD4+ T-lymfocytů, které se chovají auto-
agresivně. Příčinou IPEX syndromu je de-
fekt genu FOXP3, jehož produkt scurfin 
působí jako transkripční represor.(28)

Genetické syndromy 
asociované s diabetem

Jestliže se u dítěte objeví diabetes asoci-
ovaný s postižením jiného systému, může 
se jednat o možnost tzv. monogenních 
syndromů. Nejčastější genetické syndro-
my spojené s diabetem jsou následující. 
Wolframův syndrom: diabetes insipidus, 
diabetes mellitus, atrofie optiku a hluchota. 
Wolframův syndrom je autosomálně re-
cesivní syndrom, kde je diabetes asoci-
ován s progresivní atrofií optiku diagnos-
tikovanou do 16 let života.(29) Současně 
se může objevit bilaterální senzorimoto-
rická hluchota, diabetes insipidus, dilata-
ce kalichopánvičkového systému ledvin 
a trunkální ataxie nebo různě proměnlivé 
neurologické projevy. Plný klinický obraz 
syndromu má 75 % pacientů se stou-
pající prevalencí s věkem. Neurologické 
projevy mohou být variabilní v rám-
ci rodiny. Medián věku úmrtí pacientů 
s Wolframovým syndromem je 30 let.(29) 

Mutace v genu WFS1 je přítomna u 90 % 
pacientů s klinickými projevy syndromu.
(29) Diabetes je neautoimunitní s negativ-
ními autoprotilátkami a s projevy inzulí-
nové deficience. K manifestaci diabetu 
dochází v průměru do 6 let života(29) 
a pacienti vyžadují od diagnózy léčbu 
inzulínem.
Rogersův syndrom: thiamine-responzív-
ní megaloblastická anémie.
Thiamine-responzívní megaloblastická ané-
mie je vzácný, recesivně dědičný syndrom 
zahrnující časně vznikající megaloblastickou 
anémii (s odpovědí na thiamin), diabetes 
a senzorineuronální hluchotu. Je způsoben 
mutací v genu SLC19A2.(30) Diabetes je 
inzulín dependentní, u některých pacientů 
částečně reaguje na thiamin, všichni však 
dlouhodobě vyžadují léčbu inzulínem.(30) 
Hluchota na léčbu thiaminem nereaguje. 
Mitochondriální diabetes
Maternální přenos mutací a delecí mito-
chondriální DNA může vést k maternálně 
dědičnému diabetu, který se manifes-
tuje většinou v dospělosti. Diabetes je 
nejčastěji spojován s mutací 3243 (A–G) 
v mitochondriální tRNA [leu (UUR)].(31) 

Stejná mutace je spojována s mitochon-
driální myopatií, encefalopatií, laktátovou 
acidózou a iktu podobným syndromem. 
V rámci jedné rodiny se vyskytuje pes-
trý obraz. Mitochondriální diabetes je 
většinou asociován se senzorineurální 
hluchotou a malou postavou. Diabetes 
je charakterizován progresivním neau-
toimunním selháním β-buněk a většinou 
vyžaduje léčbu inzulínem. 
Syndrom inzulínové rezistence: typ A
inzulínové rezistence, leprechaunismus, 
Rabsonův-Mendenhallův syndrom a lipo-
dystrofie. 
Hlavním projevem všech syndromů inzu-
línové rezistence je acantosis nigricans, 
vysoká hladina androgenů a výrazně zvý-
šená koncentrace inzulínu při nepřítomnosti 
obezity.(32) Čím těžší je inzulínová rezistence 
a čím dříve vzniká, tím pravděpodobnější 
je rozvoj diabetu.(32) Léčba těžké inzulínové 
rezistence je velmi obtížná. Většina paci-
entů s diabetem má špatnou kompenzaci 
a často se objevují chronické komplikace 
diabetu.(32) Léčebné přístupy zahrnují inzulí-
nové senzitizéry, metformin a glitazony, ale 
jejich účinek je vzhledem k těžké inzulínové 
rezistenci omezený. Inzulín zůstává lékem 
volby, potřebná dávka inzulínu je velmi vy-
soká – až 500 U na den.(32) 

Kdy pomýšlet na monogenní 
diabetes?

Většina pacientů s geneticky prokáza-

ným monogenním diabetem je iniciálně 
nesprávně diagnostikována jako diabe-
tes mellitus 1. typu nebo 2. typu. Přitom 
správná diagnóza monogenního diabetu 
je důležitá pro možnost předpovědět kli-
nický průběh diabetu u pacienta, vysvětlit 
související klinické projevy a zvolit nej-
vhodnější léčbu. Navíc stanovení diagnó-
zy umožní správné genetické poradenství 
pro další rodinné příslušníky s možností 
korigovat jejich diagnózu a léčbu.  
Klinické projevy monogenního diabetu lze 
shrnout takto: 
1. novorozenecký diabetes a diabetes di-
agnostikovaný během prvních 6 měsíců 
života, 
2. diabetes vyskytující se v rodině nejlépe 
u jednoho nebo obou rodičů, 
3. mírná (5,5–8,5 mmol/l) hyperglykémie 
nalačno u mladých lidí, 
4. diabetes spojený s extrapankretickými 
projevy.

Molekulárně genetické vyšetření při pode-
zření na monogenního diabetes je možné 
provést na základě klinického podezře-
ní v Laboratoři molekulární genetiky 
Pediatrické kliniky 2. LF UK UK a FN Motol 
(www.LMG.cz).

Výzkum pacientů s MODY je možný dí-
ky podpoře norského grantu CZ0100, 
Výzkumného záměru MSM 0021620814 
a grantu GAUK 7544/2007.
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