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Úvod 

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) vzniká důsledkem 
autoimunitní destrukce beta buněk 
Langerhansových ostrůvků pankreatu. Patogeneze 
tohoto onemocnění není stále zcela objasněna. V 
současné době jsme svědky vzestupu výskytu 
DM1: proti tomuto vzestupu však nedokážeme nijak 
zasáhnout, protože zcela chybí účinné a bezpečné 
mechanismy prevence. Přitom diagnóza diabetu 
znamená doživotní léčbu, která přes svou 
náročnost a obtížnost nemusí ani zdaleka 
znamenat prevenci závažných pozdních komplikací. 

Některé unikátní rysy předurčily DM1 jako prototyp 
pro studium multifaktoriálních chorob – diagnóza je 
jednoznačná a terapie je zpravidla centralizovaná; 
choroba se v polovině případů manifestuje v dětství, 
kdy mohou být odebrány vzorky genetického 
materiálu od rodičů; pacienti jsou zpravidla vysoce 
motivováni ke spolupráci, existují pacientské 
organizace a diabetické registry.  

Přes tyto unikátní rysy a přes desítky let studia stále 
není jasné, kolik DM1 v různých populacích je, jaké 
jsou jeho negenetické příčiny a jaký je jejich vztah k 
příčinám genetickým, nejsou známy podstatné rysy 
patogeneze a není známa ani žádná účinná 
prevence. Následující kapitola si klade za cíl 
provést čtenáře stavem epidemiologie DM1: 
seznámit s výskytem choroby a z 

epidemiologického hlediska se zmínit o současném 
stavu výzkumu jeho příčin a prevence.  

 

Výskyt diabetes mellitus 1. typu 

Diabetes mellitus 1. typu se v posledních letech 
manifestuje u 270 až 300 českých dětí za rok. 
Znamená to pro ně nejen doživotní nutnost 
nepříjemné a obtěžující léčby, ale i významné 
zvýšení mortality [1]. Ačkoli mortalita je silně 
asociovaná s tím, v jaké zemi diabetický pacient žije 
(a my z tohoto pohledu jsme v té šťastnější části 
světa i Evropy [2]), zůstává zvýšena zejména u 
těch, u koho se DM1 manifestoval časně, tedy v 
dětství – je tomu tak patrně pro delší trvání 
expozice hyperglykémii. V dětství se podle hrubých 
odhadů manifestuje asi polovina případů DM1. 

Definice a patogeneze diabetu z 
hlediska epidemiologa 

Diagnóza diabetu 1. typu 

Diabetes se nyní 
diagnostikuje a 
klasifikuje podle kritérií 
Světové zdravotnické 
organizace [3] nebo 
Americké asociace 
diabetu [4]. Pokud 
diabetes vykazuje 
klasické příznaky 
(polyurie, polydipsie a 
jinak neobjasněná ztráta 
hmotnosti), pak hladina 
plazmatické glukózy nad 
11.1 mmol/l spolu s 
těmito příznaky 
postačuje k okamžité 
diagnóze. Ta pak vede k 
zahájení celoživotní 
terapie inzulínem.  

Diabetes u dětí má při 
diagnóze zpravidla silně rozvinuté příznaky: ve 
velké multicentrické studii u evropských dětí při 
diagnóze diabetu měly v průměru čtyři z deseti dětí 
diabetickou ketoacidózu, osm až devět z deseti 
ketonurii, drtivá většina má anamnézu polyurie a 
okolo poloviny i anamnézu ztráty hmotnosti a únavy 
[5]. Podíl dětí s ketoacidózou se neliší mezi 
věkovými skupinami, ale liší se významně mezi 
populacemi: inverzně koreluje s incidencí diabetu. 

BOX 1 - Jak se měří výskyt choroby 

Observační epidemiologické studie popisují výskyt nějakého onemocnění, tedy odpovídají na otázky 
po tom, kdo, kde a kdy onemocněl. Výskyt DM1 kvantifikujeme, jako většinu onemocnění, pomocí 
dvou ukazatelů nemocnosti, pomocí incidence a prevalence. 

Prevalence ukazuje výskyt všech onemocnění DM1 v populaci, aniž by rozlišovala, zda se jedná o 
nově diagnostikovaná onemocnění nebo o onemocnění již trvající. U diabetu jako choroby celoživotní, 
ale v dětském věku pacienta neusmrcující, se stírá rozdíl mezi okamžikovou a intervalovou prevalencí 
– prevalenci DM1 získáme podělením počtu dětských pacientů středním stavem dětské populace. U 
nás bylo k poslednímu prosinci 2003 1576 dětských pacientů s DM1, dětská populace měla 1 554 475 
členů, čili prevalence DM1 byla 1,01 / 1000 dětí. Interval spolehlivosti okolo prevalence se počítá 
stejně jako okolo jakékoli jiné proporce. 

Incidence popisuje, kolik nových onemocnění vzniklo v dané populaci v daném časovém období. 
Vypočítá se jako podíl nových případů v dané populaci a daném časovém intervalu proti součtu 
osobočasů v riziku v dané populaci a daném časovém intervalu. U vzácnějších onemocnění 
sledovaných ve velké populaci se jmenovatel zlomku prostě nahradí středním stavem populace 
násobeným délkou času sledování. V roce 1994 bylo u nás nově diagnostikováno 210 dětí s DM1, 
přičemž velikost dětské populace byla ten rok 1 948 024 jedinců, incidence tedy činila 10,8 / 100 000 / 
rok. V letech 1989 – 2003 bylo celkem diagnostikováno 3 454 nových dětských pacientů s DM1, 
průměrná velikost populace byla za toto období 1 867 974. Incidence DM1 u dětí za období 1989 –
2003 tedy je 3 454 / (15 x 1867 974) = 12,3 případu / 100 000 / rok. Interval spolehlivosti okolo odhadu 
incidence lze spočítat za předpokladu Poissonova rozložení takto: 95% interval spolehlivosti [případy / 
100 000 / rok] = 100 000 * (1,96/2 ± odmocnina (případy))² / osoboroky populace v riziku  
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Tato inverzní korelace může souviset s lepší 
organizací zdravotní péče v zemích, kde je diabetu 
více – tyto země zpravidla patří mezi ty bohatší; 
stejným směrem ukazují i výsledky srovnání 
závažnosti stavu diabetických dětí při diagnóze ve 
Švédsku proti Litvě [6]. Další možností je, že 
obecné povědomí o diabetu je vyšší u obyvatel 
zemí s vyšším výskytem dětského diabetu a děti 
přicházejí k lékaři časněji. Ať už jsou příznaky 
rozvinuté více nebo méně, DM1 je choroba, která 
vede buďto k léčbě inzulínem nebo – naštěstí 
výjimečně - k úmrtí dítěte na ketoacidózu. Z 
hlediska epidemiologického je proto DM1 jednou z 
nejlépe zachytitelných chorob. 

Klasifikace diabetu vymezuje klinické třídy 
onemocnění [3, 4]. Diabetes mellitus 1. typu je 
jednou z nich. Je charakterizován jako diabetes, 
který vzniká následkem destrukce beta buněk 
Langerhansových ostrůvků pankreatu buďto 
autoimunitním zánětem, nebo idiopatickým 
procesem. O idiopatickém, neautoimunitním diabetu 
1. typu se toho moc neví, snad jen, že v 
europoidních populacích se skoro nevyskytuje. 
Diabetes 1. typu v naší populaci je tedy diabetes 
autoimunitní. Autoimunitní proces je zpravidla 
detekovatelný kombinací testů na autoprotilátky 
proti antigenům GAD, IA2 a inzulínu, tyto testy 
mohou tedy být užitečné k rozlišení autoimunitního 
diabetu 1. typu od všech ostatních typů dětského 
diabetu - například MODY diabetu. Sám diabetes 
autoprotilátkami diagnostikován není, 
diagnostickým kritériem je glykémie, či u dětí spíše 
glykémie spolu s příznaky.  

Patogeneze diabetu 1. typu 

Tato kapitola se má zabývat epidemiologií diabetu a 
z perspektivy epidemiologie se bude zabývat také 
etiologickými faktory asociovanými s rozvojem 
DM1. Nelze se v této souvislosti nezmínit o 
patogenezi DM1, a to spíše z perspektivy toho, co 
se o patogenezi neví. Diabetes 1. typu je jen 
konečným výsledkem destrukce beta-buněk 
autoimunitní inzulitídou, autoimunitním zánětem 
mediovaným T-lymfocyty a makrofágy a 
doprovázeným přítomností autoprotilátek. Inzulitída 
probíhá měsíce až léta, nepozorovaně ničí beta-
buňky a snižuje jejich celkovou masu, takže jejich 
sekreční rezerva inzulínu postupně klesá, až dojde 
k manifestace diabetu. 

Takto vypadá vysvětlení docela přijatelně. Méně 
přijatelně vyhlížejí podstatné mezery v současných 
znalostech o inzulitídě. Neví se, jaké všechny geny 
zvyšují či snižují riziko vzniku inzulitídy – je 
odhalena asi polovina genetického rizika, zbylá 

polovina se skrývá kdesi v lidském genomu. Neví 
se, jaké vlivy prostředí mohou inzulitídu nastartovat 
a urychlovat, ani jaké ji mohou brzdit. Neví se, proti 
čemu vlastně buněčná imunita bojuje – hlavní 
autoantigen není stále známý, mluví se o inzulínu, 
proinzulínu, molekule GAD65 i dalších, ale stále 
chybí jistota. Neexistují spolehlivé testy ke 
kvantifikaci inzulitídy a na její přítomnost u pacienta 
lze usuzovat pouze z autoprotilátkových markerů. 
Dlouhodobá sledování hladin autoprotilátek 
ukázala, že poměrně značná část jedinců, u nichž 
se objevily, je schopná spontánně se zase inzulitídy 
zbavit – neví se ale, na čem závisí tato schopnost 
remise, ani zda je remise celoživotní. Zvířecí 
modely inzulitídy jsou sice dostupné, ale v 
podstatných rysech se liší od lidské inzulitídy. Je 
jasné, že za takovéhoto stavu poznání mohou 
epidemiologická data osvětlit mnoho z 
etipatogeneze choroby a epidemiologický výzkum 
se stal jednou z respektovaných odnoží 
diabetologie. 

Deskriptivní epidemiologie: incidence a 
prevalence diabetu 1.typu u dětí 

K tomu, abychom se mohli zabývat analytickou 
nebo genetickou epidemiologií DM1, je třeba 
nejprve něco deskriptivní epidemiologie. Musíme 
vědět, kolik je nových případů dětského diabetu, jak 
jsou rozloženy v čase, co je to za děti, jak to vypadá 
s trendy výskytu diabetu. Ukážu stručně, jak je tomu 
u nás, a použiji k tomu data, které sesbíral a 
analyzoval Český registr dětského diabetu za 
patnáct let své činnosti [7-9]. Popis základních 
parametrů výskytu DM1 je poměrně nudná 
záležitost a netrpělivějším čtenářům plně postačí, 
aby si prohlédli obrázky a popisky k nim. V textu 
upozorním na ty nečetné parametry, v nichž se 
naše populace liší od populací. 

Incidence diabetu 

Parametrem, který se používá pro popis výskytu 
DM1 v dětství, je hlavně incidence (viz BOX 1 - Jak 
se měří výskyt choroby). V dalším textu budeme za 
děti považovat jedince ve věku 0-14 ukončených let 
věku, čili ty, kdo ještě neoslavili patnácté 
narozeniny. Tabulka 1 obsahuje pro minulých 
patnáct let počty nově diagnostikovaných pacientů, 
počet dětí 0-14 ukončených let v populaci a 
incidenci s pětadevadesátiprocentním intervalem 
spolehlivosti. Obrázek 1 incidenci vykresluje – 
tentokrát se jedná o věkově standardizovanou 
incidenci DM1; ta je vypočtena z obdoby tabulky 1, 
strukturované podle věku a pohlaví. 
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Tabulka 1. Incidence diabetu 1. typu v české dětské populaci, 1989 - 2003 

Kalendářní rok 
Nové případy 
DM1 za rok 

Dětská populace k 
31.12. 

Incidence / 
100 000 / 
rok 95% CI 

1989 157 2 252 709 7,0 5,9 - 8,1 
1990 189 2 193 682 8,6 7,4 - 9,9 
1991 196 2 120 802 9,2 8,0 - 10,6 
1992 195 2 064 545 9,4 8,2 - 10,8 
1993 196 2 009 752 9,8 8,4 - 11,2 
1994 210 1 948 024 10,8 9,4 - 12,3 
1995 186 1 893 259 9,8 8,5 - 11,3 
1996 243 1 842 679 13,2 11,6 - 14,9 
1997 218 1 795 032 12,1 10,6 - 13,8 
1998 239 1 751 471 13,6 12,0 - 15,4 
1999 273 1 707 205 16,0 14,2 - 17,9 
2000 269 1 664 434 16,2 14,3 - 18,2 
2001 288 1 631 771 17,6 15,7 - 19,7 
2002 307 1 589 766 19,3 17,2 - 21,5 
2003 288 1 554 475 18,5 16,4 - 20,7 

Celkem za 15 let 3 454 1 867 974* 12,3 11,9 - 12,7 
*) průměrná velikost populace  
 

Obrázek 1. Incidence diabetu 1. typu u dětí do patnáctých narozenin, Česká republika, 1989 – 

2003. Incidence je přímo standardizovaná na virtuální populaci složenou ze šesti stejných podílů 

chlapců a dívek věku 0-4, 5-9, 10-14 let. Odhady je proložena regresní přímka. 
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Co je z tabulky a obrázku patrné? 

1. Incidence diabetu se za minulých patnáct 
let vyšplhala z 6,8 / 100 000 / rok 1989 až 
na 18,3 / 100 000 / rok 2003. Z tabulky je 
vidět, že dětská populace se podstatně 
ztenčuje, absolutní počet případů ale přesto 
stoupá. 

2. Poměrně vysoké absolutní počty nově 
diagnostikovaných pacientů dovolují 
odhadnout incidenci se solidní přesností, 
intervaly spolehlivosti jsou úzké. 

3. Je vidět signifikatní nárůst incidence. Tento 
nárůst je v absolutních číslech stálý, 
vzestup je v průměru 0,85 případu / 100 
000 / rok2. 

Jak je to s rozložením incidence DM1 podle věku 
při manifestaci a podle pohlaví? Obrázek 2 
zachycuje rozložení za patnáct let sledování. 
Vidíme, že incidence stoupá s věkem do staršího 
předškolního věku. Poté jsou vidět dva vrcholy 
odpovídající pubertě dívek a chlapců, kde je 
zvýšená potřeba inzulínu a tedy i zvýšená incidence 
DM1. Pubertální vrchol incidence přichází u dívek 
asi o jeden až dva roky dříve než u chlapců. Rádi 
bychom věděli, co se děje po patnáctém roce věku 
– opravdu incidence klesá, jak naznačuje poslední, 
čtrnáctý rok u chlapců a třináctý a čtrnáctý rok u 
dívek? V České repu blice naneštěstí neexistuje 
žádný registr, který by nám to řekl – dlužno dodat, 
že ustavení a provoz takového registru by byl úkol 
nepoměrně obtížnější než vedení registru dětského 
DM1. Nejbližší data jsou k dispozici z Rakouska – 
zmiňujeme se o tom na jiném místě této kapitoly. 

Vlevo na obrázku 2 je vidět predominanci chlapců 
ve věkové skupině 0-4 let při manifestaci. Tato 
predominance nemá žádné vysvětlení; ačkoli je 
vzácná, může nás uklidinit, že nejsme jediná 
populace, ve které se vyskytuje. Obvykle bývá 
predominance mužů až u DM1 manifestujícího se v 
dospělosti. Ve skupině 5-9 let je naopak 
signifikantní - avšak méně nápadná - převaha 
dívek; v nejvyšší věkové kategorii i v celém souboru 
je poměr pohlaví vyrovnaný. 

Obrázek 2. Věkově specifická incidence pro chlapce a pro dívky, Česká republika, 1989-2003. 

Věkově specifická incidence v naší populaci sleduje téměř "učebnicové" rozložení: stoupá do staršího 

předškolního věku, poté jsou vidět vrcholy odpovídající pubertě u dívek a u chlapců. Pak incidence 

klesá.  
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Viděli jsme věkové rozložení, víme, že diabetu mezi 
dětmi tedy přibývá. Jistě je zajímavé vědět, jak se 
jednotlivé věkové kategorie na nárůstu 
incidence podílejí. Zajímá nás, zda je růst stejně 
patrný u malých dětí jako u těch pubertálních, chtěli 
bychom vědět, zda jsou pohlavní rozdíly v růstu 
diabetu. Obrázky 3 a 4 dávají částečnou odpověď. 
Na obrázku 3 je vidět opět věkově specifickou 
incidenci DM1. Tentokrát jsou křivky tři, každá 
odpovídá situaci v jedné pětiletce činnosti registru: 
na tomto grafu je snad nejlépe vidět, jak hrozivým 
tempem stoupá incidence v nejmladší věkové 
kategorii, jak je nynější incidence DM1 u ročních 
dětí vyšší než bývala před deseti lety incidence v 
pubertě. Ačkoli graf to neukazuje, nejsou žádné 
signifikantní rozdíly v  rychlosti růstu incidence mezi 
pohlavími.  

Obrázek 4 ukazuje tento růst z jiné perspektivy: věk 
při manifestaci je kategorizovaný, kdežto hodnota 
incidence je ukázaná rok po roce; je to obdoba 
obrázku 1. Je zde vidět, že nejmladší a nejstarší 
věková kategorie mají paralelní vzestup incidence 
DM1. Střední kategorie 5-9 let stoupá poněkud 
rychleji, ale rozdíl není statisticky signifikantní. 
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Obrázek 3. Změna rozložení věkově specifické incidence během patnácti let sledování. Uvádíme 

tři křivky: jednu pro každých pět let sledování. Jasně je vidět zvyšování podílu nejmladších dětí. 
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východní Evropy. Následkem je oplošťování 
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Obrázek 4. Incidence DM1 za dobu trvání registru: podle jednotlivých věkových kategorií (0-4, 

5-9 a 10-14 let při manifestaci) spolu s regresními přímkami. Čára s plnými kolečky označuje 

věkově standardizovanou incidenci; tentýž parametr, který je vynesen v grafu na obrázku 1.  
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U nás je průměrný meziroční nárůst incidence 0,85 
případu / 100 000 / rok2, jak už jsem se zmínil hned 
za prvním obrázkem: incidence tedy vzroste o 0,85 
za každý rok. Je logické, že ty populace, které 
začínaly na nižších počátečních číslech, jsou 
schopny vyprodukovat zcela hrozivá relativní čísla. 
Meziroční nárůst se totiž obvykle nevyjadřuje v 
absolutních jednotkách (případy / 100 000 / rok2), 
ale v procentech proti minulému roku. Čím nižší je 
počáteční incidence, tím vyšší je pak tento 
procentní nárůst – a naopak. Tím je skutečný vývoj 
značně zkreslen. Ve východní Evropě se tedy 
neděje nic strašlivého, jen tam dříve DM1 u dětí 
bylo opravdu málo a nyní jej přibylo. 

Sezonalita výskytu DM1 je zřejmá a signifikantní u 
pacientů manifestovaných ve věku 10-14 let. 
Pacienti manifestovaní v nižším věku sezonalitu 
nevykazují. Význam sezonality manifestace je velmi 
omezený - proč si to myslím, je stručně nastíněno 
dále v odstavci o hromadění případů diabetu. 

Prevalence diabetu 1. typu 

V populaci s rychle vzrůstající incidencí, jako je ta 
naše, prevalence neodráží dynamiku změn výskytu 
DM1 (viz BOX 1 - Jak se měří výskyt choroby). Do 
loňského roku jsme navíc měli k dispozici jen velmi 
nepřesné odhady prevalence dětského diabetu – s 
dovršením patnácti let Registru ale již víme 
poměrně dobře, kolik dětí s DM1 u nás je: v ČR k 
poslednímu prosinci 2003 celkem 1 576. Strukturu 
věkově specifické prevalence zachycuje tabulka 2.  
 
Tabulka 2. Prevalence DM1 u českých dětí k 31.12.2005. 
Uvádíme věkově specifickou prevalenci, bodové odhady spolu s 
intervaly spolehlivosti. Pro 0 a 1 dokončený rok věku je příliš 
nízký počet případů pro konstrukci a interpretaci intervalu 
spolehlivosti.

Věk Pacienti Populace Prevalence / 1 000 
95% CI odhadu 
prevalence 

0 2 93 692 0,02  

1 6 93 028 0,06  

2 17 91 301 0,19 0,10 - 0,27 

3 36 89 368 0,40 0,27 - 0,53 

4 67 88 274 0,76 0,58 - 0,94 

5 68 89 501 0,76 0,58 - 0,94 

6 79 89 836 0,88 0,69 - 1,07 

7 110 89 981 1,22 0,99 - 1,45 

8 113 95 562 1,18 0,96 - 1,40 

9 129 106 555 1,21 1,00 - 1,42 

10 155 120 564 1,29 1,08 - 1,49 

11 188 121 261 1,55 1,33 - 1,77 

12 160 128 438 1,25 1,05 - 1,44 

13 235 129 618 1,81 1,58 - 2,04 

14 211 127 496 1,65 1,43 - 1,88 
Celkem  
0-14 1 576 1 554 475 1,01 

 
0,96 - 1,06 

 

 

Z tabulky je docela dobře vidět zanedbatelná 
prevalence u nejmenších dětí a postupně vzrůstající 
prevalence od staršího předškolního věku. 
Prevalence je ovlivněna incidencí, úmrtností a 
strukturou populace, jak se zmiňujeme na jiných 
místech. Zatímco úmrtnost dětských diabetických 
pacientů je u nás naštěstí zanedbatelná, dva 
zbývající parametry se rychle mění. Co se děje s 
prevalencí, budu diskutovat v odstavci Projekce 
výskytu diabetu.  

Diabetes u mladých dospělých 

Zatímco diabetu u dětí do patnácti let je věnována 
velká pozornost, jsou k dispozici registry s 
kompletností záchytu zpravidla přes 95% a každý 
vzestup incidence je obsáhle komentován, o 
diabetu po patnáctých narozeninách se toho ví 



www.Lmg.cz 

 

9 

podstatně méně. Je pro to několik důvodů: u 
pacientů po patnáctých narozeninách může být 
nástup diabetu méně akutní. Mimo DM1 je u 
mladých dospělých nalézán i diabetes 2. typu nebo 
gestační diabetes. A hlavně – zatímco DM1 u dětí 
je léčen dětskými diabetology, u mladých dospělých 
jej může léčit internista, praktik, gynekolog i další 
lékaři. Ustavení a provoz diabetického registru pro 
dospělé je proto podstatně složitější úkol a jen málo 
zemí jej úspěšně zvládlo. Česká republika registr 
dospělých diabetických pacientů nemá. 

Různé prameny udávají různou incidenci DM1 u 
dospělých – je ale pravděpodobné, že se u nich 
manifestuje asi polovina případů DM1, zatímco ta 
druhá polovina se manifestuje u dětí. Diabetes u 
mladých dospělých je patrně trochu jiný než u dětí: 
dospělí mají nejen pomalejší průběh inzulitídy a 
méně akutní začátek, ale i menší frekvenci 
genetických rizikových faktorů a vyšší frekvenci 
faktorů, které jsou u dětí protektivní. Jasný fenotyp 
dětského DM1 se s postupujícím vyšším věkem 
manifestace více a více zamlžuje až k diabetu 
LADA (latent autoimmune diabetes of adults, 
latentní autoimunitní diabetes dospělých). Tento 
diabetes pravděpodobně není nic jiného než 
pomalu progredující autoimunitní diabetes, který se 
dá splést na chvíli s diabetem 2. typu – lze tak 
alespoň  usuzovat z nemožnosti definovat nějaký 
jasný rys, který by diabetes LADA oddělil jako 
samostatnou jednotku nejen od diabetu 2. typu, ale 
též od diabetu 1. typu. 

Rozdíly v incidenci diabetu mezi různými národy 
jsou u mladých dospělých menší než u dětí, jak 
ukázala mezinárodní studie v devíti zemích Evropy 
[10]. To má přímý praktický význam: je třeba 
opatrnosti při extrapolaci rozdílů ve výskytu DM1 do 
dospělé populace. To, že jedna populace má 
pětkrát vyšší incidenci dětského DM1, neznamená, 
že současně bude mít i pětkrát vyšší incidenci DM1 
u dospělých. 

Dosud nejméně deset různých studií poukázalo na 
to, že na rozdíl od mnoha jiných autoimunitních 
chorob, DM1 v dospělosti vykazuje predominanci 
mužského pohlaví; velikost této predominance se 
pohybuje od 1,3 do 2,15 [11]. Není jasné, proč tomu 
tak je: nejsnadnější vysvětlení, které se nabízí, je 
chybná klasifikace DM1 do škatulky gestačního 
diabetu – tím by se predominance mužů vytvořila 
snadno. Není však pravděpodobné, že by špatná 
klasifikace DM1 dosáhla takových rozměrů. Spíše 
se dá očekávat, že vidíme důsledek hormonálních 
rozdílů u mladých dospělých, včetně těch rozdílů, 
které mají za následek změny v rozložení tělesného 
tuku a v inzulínové rezistenci.  

Nejbližší populací, ze které jsou k dispozici data o 
DM1 u mladých dospělých, je populace rakouská 
[12]. V Horních Rakousích je incidence u dospělých 
mezi 15 a 30 lety věku srovnatelná s incidencí u 
dětí do 15 let věku. Autoři potvrdili též známou vyšší 
incidenci u mladých mužů ve srovnání s mladými 
ženami. Nejvyšší incidence okolo 10 / 100 000 / rok 
byla vidět mezi pátým a dvacátým rokem. 

Vzestup incidence diabetu 

Současná data 

V současnosti jsme svědky vzestupu incidence 
diabetu nejen v naší populaci, ale i celosvětově. 
Vzestup incidence je skutečně globální fenomén – 
není omezen na žádné etnikum. V metaanalýze 
shrnující vzestupy incidence z různých populací 
mezi lety 1960 a 1996 byl průměrný vzestup 3,0% 
(CI 95%: 2,6 – 3,3) za rok [13]. Relativní vzestup 
incidence je vyšší tam, kde počáteční hodnota 
incidence byla nižší. Zmiňovaná metaanalýza z 
roku 1999 se pokouší též predikovat incidence v 
roce 2010: Finsko v této predikci má něco přes 50 
nových případů dětského DM1 / 100 000 / rok, 
následováno Norskem s 42. Z velkých populací jsou 
pak vysoké hodnoty v Británii, Švédsku, Austrálii a 
na Novém Zélandu. K odhadům lze dodat jen to, že 
incidence 50 / 100 000 / rok byla ve Finsku 
překročena už více než před rokem (osobní 
komunikace). 

O Evropě jsou díky studii EURODIAB známa 
přesnější a spolehlivější data než o zbytku světa. 
Nejvíce překvapivým zjištěním poslední 
publikované zprávy EURODIABu [14] je to, že se 
růst incidence v Dánsku, Norsku a Švédsku 
zastavil. Stejně tak se zastavil na Sardinii. Finsko v 
nárůstu incidence nicméně pokračuje. Středo-
východní Evropa (Maďarsko, Rumunsko, Polsko a 
Slovensko) má relativní nárůst nejvyšší, 5,3% (CI 
95%: 4,1 – 6,4), kdežto ve středo-západní Evropě 
(Rakousko, Česko, Německo, Belgie a 
Lucembursko) je tento nárůst o něco nižší, 3,9% (CI 
95%: 3,0 – 4,8). Platilo, že nejvyšší relativní vzestup 
byl vidět v nejnižší věkové kategorii, kdežto vzestup 
absolutní byl přibližně paralelní. 

Historická data 

Jak jsme ukázali, v posledních letech se lze dočíst 
zprávy z mnoha populací o tom, jak incidence 
diabetu roste "rychle", "velmi rychle", "neočekávaně 
rychle" nebo alespoň "setrvale". Pokud promítneme 
současné tempo růstu incidence diabetu do 
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minulosti, vidíme, že před čtyřiceti padesáti lety by 
DM1 neexistoval vůbec nebo by se vyskytoval jen 
velmi zřídka. To však není pravda. Incidence 
diabetu nemohla tímto tempem růst dlouho, křivka 
se musela obrátit směrem vzhůru relativně 
nedávno. K tomu, abychom mohli říci kdy, nám 
chybí údaje o incidenci v minulosti. Naštěstí 
skandinávské veřejné zdravotnictví zanechalo 
diabetologii dědictví v podobě několika publikací o 
incidenci dětského diabetu (tedy diabetu 1. typu) z 
doby před půl stoletím – a výsledky těchto studií se 
dají bez větší škody považovat za validní minimálně 
pro Evropany a populace evropského původu. 
Znalost trendů incidence má zásadní důležitost: 
pokud je zvyšování incidence rychlé a relativně 
nedávné, musí být způsobeno změnami prostředí, 
což dává naději na efektivní prevenci, až příslušné 
faktory budou identifikovány a odstraněny.  

V jednom z vůbec nejčtivějších článků z oboru 
epidemiologie dětského diabetu ukazuje Edwin 
Gale, jak stařičká data z dávno zapomenutých 
článků a padesát let archivovaných dizertací mohou 
pomoci objasnit, jak to se vzestupem incidence 
diabetu vůbec je [15]. Jakkoli tento poměrně dlouhý 
článek vřele doporučuji každému k přečtení, shrnuji 
v dalších třech odstavcích jeho klíčové body. 

Zdá se, že dětský diabetes vykazoval nízkou a 
stabilní incidenci v první polovině dvacátého století, 
zatímco v jeho druhé polovině incidence rostla, aby 
se nyní růst v některých zemích zastavil. Dobře 
provedená retrospektivní studie incidence diabetu v 
Oslo mezi lety 1925 – 1954 ukazuje, že dětský 
diabetes tehdy nevykazoval žádný vzrůst incidence 
a průměrná incidence byla 4,1 / 100 000 / rok. Ze 
severního Švédska, Vasterbötten, je k dispozici 
studie, která pro roky 1938-1942 ukazuje incidenci 
10,2 / 100 000 / rok, zdaleka nejvíce v té době – 
není divu, že i později se oblast řadila k těm s 
nejvyšší incidencí – ale pořád aspoň třikrát méně 
než dnes. Z Finska jsou spolehlivá data k dispozici 
až po válce, z roku 1953 z Helsinki, 12,5 / 100 000 / 
rok -  to je asi čtvrtina současné incidence.  

Zejména norské zdroje naznačují, že vzestup 
incidence začal v padesátých letech či později. 
Studie z let 1925 – 1954 byla prodloužena do roku 
1964 a náhle incidence z původních 4,1 / 100 000 / 
rok vzrostla pro roky 1955 – 1964 na 8,4 / 100 000 / 
rok. Od té doby až do devadesátých let incidence 
pořád rostla – a pak se růst zastavil. Křivka 
inicidence v čase tedy má tvar jakéhosi S. 
Oploštění křivky incidence a žádný její další růst 
hlásí i Norsko, Švédsko a Dánsko, nikoli však 
Finsko. Je možné, že incidence odráží dosažení 
nové rovnováhy v těchto populacích. 

Je zajímavé se zamyslet, odkud pochází vzestup 
incidence dětského diabetu – je to opravdový 
vzestup incidence v dětství, s kterým současně 
neklesá incidence v dospělosti? Není to spíše 
přesunutí manifestace diabetu do časnějšího 
období? Data z některých populací ukazují, že by 
blíže pravdě mohla být druhá alternativa: 
predisponovaní jedinci, kteří mají diabetes dostat, 
jej dostanou prostě dříve, věk manifestace se sníží 
a vidíme více nových dětských pacientů – zákonitě 
se pak incidence u mladých dospělých nezvyšuje 
[16] nebo se dokonce paralelně snižuje, jak bylo 
nedávno vidět ve dvou populacích: ve švédské [17] 
a v belgické [18]. 

 

Srovnání výskytu diabetu mezi 
populacemi a uvnitř populací 

Mezipopulační rozdíly 

Rozdíly v incidenci diabetu mezi populacemi jsou 
zcela mimořádné. Příklady incidencí z populací 
Evropy i ostatních kontinentů tyto propastné rozdíly 
dokumentují. Po slední zpráva projektu Diabetes 
Mondiale (DiaMond) [19] uvádí jako země s 
nejnižším výskytem diabetu u dětí do patnácti let 
Venezuelu, Peru, Pákistán, Čínu a Paraguay. 
Naopak nejvyšší výskyt byl zaznamenán ve Finsku, 
na Sardinii, ve Švédsku, Norsku, Kanadě a Velké 
Británii. Jakkoli lze zpochybnit nízké incidence z 
Venezuely a Paraguaye (kde není záchyt 
verifikován nezávislým druhým zdrojem), z Peru 
(kde je studie omezena jen na hlavní město), či 
Pákistánu (kde se jedná o jednoroční studii z 
hlavního města), zcela nezpochybnitelné jsou 
výsledky z Číny. Data z mnoha provincií ukazují, že 
incidence dětského diabetu se zde pohybuje i pod 1 
/ 100 000 / rok. Čína je však také místem velkých – 
skoro padesátinásobných - rozílů v incidenci: 
zatímco v provincii Zunyi činí 0,1 / 100 000 / rok, ve 
Wuhan je to 4,6 / 100 000 / rok. Ustavení 
incidenčních registrů v Číně na začátku 
devadesátých let nyní umožňuje nahlédnout, jak 
hluboké jsou rozdíly v incidenci diabetu mezi 
světovými populacemi – rozdíl mezi finským a 
čínským dítětem v pravděpodobnosti, že dostane 
diabetes, je čtyřistanásobný.  
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BOX 3 – Metoda opakovaného záchytu, "capture-recapture" 

Spolehlivost našeho odhadu incidence diabetu záleží jak na čitateli, tak na jmenovateli zlomku. V 
čitateli je počet nově diagnostikovaných případů za časové období, kdežto ve jmenovateli je velikost 
populace vynásobená trváním období, tedy počet osoboroků populace v riziku. Přesnost jmenovatele 
můžeme ovlivnit jen těžko, protože se jedná o data získaná většinou státní institucí (obdobou našeho 
Českého statistického úřadu); tato data bývají provázána s evidencí státní správy a jsou většinou 
velmi přesná. Naopak přesnost čitatele závisí na nás, na tom, jak úplný je náš záchyt nových případů 
diabetu. Jedná se nejen o to, jak je přesný (např. některé z našich případů v registru jsou zcela jistě 
pacienti s MODY diabetem), ale hlavně na tom, jak je úplný. Dosažení úplnosti je u registru dětí s DM1 
usnadněna charakterem choroby – nikdo nezůstane živý a nediagnostikován. Naopak úplnost je 
snižována tím, že diabetický registr je většinou nepovinná záležitost, založená na dobrovolnosti 
spolupracovníků. Diabetický registr "jenom" počítá pacienty, neslouží ani ke zlepšování terapie jako 
registry onkologické, ani k ochraně zdravé populace jako registrace některých infekčních onemocnění. 
Motivace spolupracovníků nemusí být dobrá – zatímco jedni posílají hlášení úplná a včas, druzí 
spolupracovníci registru ohlásí jen některé ze svých pacientů a třetí se přes výzvy registru ani 
neozvou. 

Jsme v situaci, kdy stojíme na břehu rybníka a rádi bychom věděli, kolik v něm plave ryb. Nechceme si 
ale rybník vypustit. Klasické řešení problému s rybníkem pomocí gymnaziální matematiky se od níže 
uvedeného řešení problému s registrem liší jen absencí výpočtů intervalů spolehlivosti okolo odhadů 
počtů. Místo dvojího výlovu rybníka použijeme dvou nezávislých zdrojů záchytu – první bude náš 
registr, ať už je to síť diabetologů nebo pediatrických oddělení nemocnic. Druhá metoda záchytu bude 
například anonymizovaná databáze pacientského sdružení. Důležité je, aby pravděpodobnosti 
záchytu jedním a druhým zdrojem byly na sobě nezávislé. Musíme být také nějak schopni identifikovat 
pacienty, k čemuž nepotřebujeme ovšem žádná osobní data – i v našem velikém diabetickém registru 
stačí datum narození, pohlaví a doba manifestace diabetu. 

Pokud si pacienty zachycené buď prvním nebo druhým zdrojem záchytu rozdělíme do tabulky, 
dostaneme jednoduchou čtyřpolní tabulku. O každém pacientovi víme, zda jej zachytily oba zdroje, 
nebo jen zdroj první, či jen zdroj druhý. Každý zachycený pacient nám tedy spadne do jednoho ze tří 
políček: a, b, nebo c: 

 
 Zachycen zdrojem 1 

(diabetickým registem) 
Nezachycen zdrojem 1 
(diabetickým registem) 

Zachycen zdrojem 2 
(pacientskou organizací) 

a b 

Nezachycen zdrojem 2 
(pacientskou organizací) 

c x 

Takže: a případů bylo zachyceno oběma zdroji, b případů jen zdrojem 2 (jen pacientskou organizací), c případů jen zdrojem 1 
(jen diabetickým registrem). Nás ale zajímá, kolik je v populaci pacientů celkem; to je n=a+b+c+x. Tedy bychom potřebovali co 
nejpřesněji odhadnout číslo x, počet pacientů nezachycených ani jedním ze zdrojů.  

Za předpokladu nezávislosti obou zdrojů (ten je zde opravdu důležitý), je pravděpodobnost záchytu zdrojem 1: 
P1=(a+c)/(a+b+c+x), ale také to je P1=a/(a+b). Analogicky, P2=(a+b)/(a+b+c+x), ale také P2=a/(a+c). Celková pravděpodobnost 
záchytu (celková kompletnost záchytu) je za předpokladu nezávislosti obou zdrojů P1 nebo 2 = 1 – [(1-P1) * (1-P2)]. Z celkové 
kompletnosti záchytu lze snadno vypočítat odhad deficitu záchytu, tedy počtu těch, kdo nebyli zachyceni ani jedním zdrojem. 
Protože se jedná o odhady, je třeba k nim ještě vypočítat pomocí poměrně jednoduchých vzorců intervaly spolehlivosti; 
příslušné vzorce můžete nalézt v lepších učebnicích epidemiologie.  

Příklad výpočtu kompletnosti záchytu: 

V období 1.1.1989 až 31.12.2003 bylo v České republice zachyceno oběma zdroji nezávisle 2 462 nových pacientů s DM1 
manifestovaným ve věku 0-14 let, primární sám zachytil 916 případů, sekundární sám 76 případů. 

Pak je a=2462, b=76, c=916 

Kompletnost záchytu primárním zdrojem je P1=a/(a+b)=2462/(2462+76)=0,970 

Kompletnost záchytu sekundárním zdrojem je P2=a/(a+c)=2462/(2462+916)=0,729 

Kompletnost záchytu kombinací zdrojů je P1 nebo 2 = 1 – [(1-P1) * (1-P2)]=1-[(1-0,97)*(1-0,73)]=0,991. 

První zdroj má velmi vysokou kompletnost záchytu; ačkoli druhý zdroj této kompletnosti nedosahuje, jeho data slouží dobře k 
odhadu celkové kompletnosti záchytu a tím i počtu případů, které unikly naší pozornosti. Deficit záchytu jsme odhadli na 28 
(95% CI: 16 – 41) případů. 
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Místem, kde jsou nejlépe rozdíly v incidenci 
dokumentovány, je Evropa; stejně tak je Evropa 
místem obecně nejvyššího výskytu DM1 na světě. 
V osmdesátých letech se vědělo, že tomu tak je, a 
tušilo se něco málo o velikosti těchto rozdílů. Věřilo 
se také v severojižní gradient incidence, ale 
spolehlivých dat bylo málo a lišily se metody jejich 
získávání. V této situaci se objevila velká evropská 
studie EURODIAB ACE ( viz BOX 2 - Studie 
EURODIAB ACE - cíle a metody). Tato studie 
sjednotila data z mnoha registrů dětského diabetu v 
Evropě a publikovala množství velmi cenných dat o 
výskytu DM1, jeho charakteristikách a možných 
příčinách. Prospektivní registrace nových případů 
inzulín-dependentního diabetu u dětí do patnácti let 
začala v roce 1989. Již v roce 1992 byly 
publikovány prvé výsledky za roky 1989 a 1990 
[20]. Byly potvrzeny velké – až desetinásobné - 
rozdíly v incidenci diabetu mezi evropskými zeměmi 
a byla odhalena tehdy velmi překvapivá vysoká 
incidence diabetu na Sardinii. Studie ukázala, že 
incidence DM1 nemá ve skutečnosti žádný 
jednoduchý severojižní gradient – Island měl méně 
než poloviční incidenci ve srovnání s Norskem, 

které je mu příbuzné a je i stejně severně položené, 
Sardinie měla mnohonásobně vyšší incidenci než 
italská pevnina, Polsko mělo nižší incidenci než 
mnoho stejně severně položených států. Tato 
studie také poprvé ukázala, že východoevropské 
státy mají nízkou incidenci DM1.  

Další publikace skupiny EURODIAB o incidenci 
diabetu ukázala výsledky prvých šesti let sledování, 
tedy i první data o trendech incidence [21]. Ve 
srovnání s 26 registry dodávajícími data pro 
minulou publikaci je účast 44 center podstatným 
rozšířením. Nejnižší incidence byla nalezena v 
Makedonii, 3,2 / 100 000 / rok, nejvyšší ve Finsku, 
40,2 / 100 000 / rok. Za šest let byl vidět i vzrůst 
incidence, který činil v průměru 3,4% / rok  (CI95% 
2,5 – 4,4%) – nárůst byl přitom nejvyšší ve skupině 
bývalého východního bloku. Nejvyšší relativní 
nárůst byl vidět u nejmladších dětí. Autoři se 
domnívají, že ani rozdíly v incidenci mezi národy, 
ani vzestup incidence nelze přičítat genetickým 
faktorům – lepším vysvětlení bude změna faktorů 
prostředí, zejména pak faktorů působících v 
časném dětství. Data z tohoto období sledování 

BOX 2 – Studie EURODIAB ACE – cíle a metody 

Studie Eurodiab ACE byl společný projekt financovaný Evropskou unií, který reagoval na potřeby 
centralizace sběru dat o incidenci dětského diabetu v Evropě. Jeho práce započala v roce 1988 a 
ačkoli projekt už v současnosti není financován, pokračuje již déle než patnáct let. 

Jeho cílem bylo a) vyvinout standardizovaný protokol prospektivního sledování incidence dětského 
diabetu 1. typu (či spíše inzulín-dependentního diabetu) v dobře zeměpisně odlišených oblastech 
Evropy, b) ověřit přítomnost severojižního gradientu incidence, c) založit podklad pro komparativní 
studie genetických i negenetických příčin diabetu. 

EURODIAB sdružuje evropské diabetické registry, které jsou schopné identifikovat všechny případy 
inzulín-dependentního diabetu, kde léčba inzulínem začala před patnáctými narozeninami. Případy
musejí pocházet z geograficky dobře definované oblasti, pro kterou jsou k dispozici demografická data 
nutná k výpočtu epidemiologických parametrů. Konečně, záchyt musí být validován alespoň jedním 
dalším nezávislým zdrojem dat.  

Případ byl definován jako idiopatický diabetes léčený inzulínem (tedy ne diabetes při cystické fibróze 
nebo jiný sekundární diabetes). Zachycovány byly jen případy ve věku 0-14 dokončených let věku. 
Sbíraná data zahrnovala jméno, datum narození (u nás donedávna i rodné číslo), pohlaví, datum 
diagnózy a datum první injekce inzulínu.  Po kontrole duplicity a po verifikaci kompletnosti záchytu 
dalším zdrojem byla data anonymizována odstraněním identifikačních údajů a odeslána do centrály v 
dánském Odense. Současně s tím byla odesílána i demografická data: velikost populace v riziku (t.j. 
skutečná velikost populace), každoročně, pro tři věkové kategorie (0-4, 5-9 a 10-14 let) a mužské a 
ženské pohlaví.  

Z odeslaných dat byla vypočítávána incidence diabetu, celková i specifická pro věk či pohlaví. Pro 
srovnávání mezi populacemi byla incidence standardizována na virtuální populaci se shodným počtem 
jedinců ve věkových kategoriích 0-4, 5-9 a 10-14 let. Intervaly spolehlivosti okolo odhadů byly 
vypočítány s předpokladem Poissonova rozdělení. Rozdíly mezi centry, roky a kategoriemi byly 
testovány pomocí Poissonovy regrese. Získané výsledky slouží pak k srovnání incidence mezi národy, 
k charakterizaci trendů v čase, k specifikaci rozdílů mezi pohlavími a k specifikaci rozložení incidence 
podle věku. 

Náš Český registr dětského diabetu se k EURODIABU připojil po krátkém čase činnosti (data z 
Česka nebyla do první publikace EURODIABU o incidenci diabetu v Evropě ještě zahrnuta). V 
současnosti se český registr dělí s registrem Bádenska – Württemberska o pozici registru s nejvíce 
pacienty. Kompletnost našeho záchytu se v posledních letech snížila, přesto je stále nad 95%. 
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byla proto základem pro ekologické studie testující 
faktory potenciálně asociované s incidencí diabetu. 

Kompletace dat za desetileté sledování znamenalo 
další publikaci skupiny EURODIAB [14]. Zpráva 
byla založena na analýze 24 423 nově 
diagnostikovaných případů dětského DM1 z 36 
evropských center. Alespoň jedním centrem byla 
reprezentována většina evropských zemí. Incidence 
se opět lišila více než desetkrát, nejnižší byla opět v 
Makedonii, nejvyšší opět ve Finsku. Relativní 
vzestup incidence byl nejvyšší v zemích střední 
východní Evropy, kde dosáhl 5,3% / rok (CI95% 4,1 
– 6,4%), zatímco ve Skandinávii (mimo Finska) 
žádný vzestup incidence detekován nebyl. Vzestup 
incidence se nelišil mezi pohlavími, ale lišil se mezi 
věkovými skupinami: zatímco u nejmladších dětí 0-
4 roku byl 4,8% (CI95% 3,8 – 5,9%), u skupiny 5-9 
let byl 3,7% (CI95% 2,9 – 4,5%) a u skupiny 10-14 
let při diagnóze byl 2,1% (CI95% 1,4 – 2,8%). Tyto 
veliké rozdíly v relativním vzestupu incidence 
vyplývají zejména z rozdílných výchozích hodnot v 
těchto třech věkových kategoriích, protože absolutní 
nárůst incidence je přibližně shodný. Znamená to, 
že trend absolutních hodnot incidence pro tři 
věková pásma je přibližně paralelní, jak je to 
ostatně i v české populaci (obrázek 4). 

Vysvětlení mezipopulačních rozdílů – ekologické 
studie 

Vysvětlení pro rozdíly v incidenci diabetu je několik. 
Můžeme snadno vyloučit metodické chyby: primární 
zdroje záchytu jsou v dobře vedených registrech 
kontrolovány nezávislými zdroji sekundárními (viz 
BOX 3 - Metoda opakovaného záchytu, "capture – 
recapture"). Rozdíly v incidenci pak mohou být 
způsobeny buďto genetickými rozdíly mezi 
populacemi, nebo rozdíly v expozici faktorům 
vnějšího prostředí, nebo nejpravděpodobněji 
obojím. Diabetes 1. typu je polygenní 
multifaktoriální choroba, čili choroba velmi špatně 
uchopitelná z hlediska definice podílu jednotlivých 
faktorů. Je známo, že genetická složka přináší asi 
polovinu rizika a negenetická složka druhou 
polovinu. Z genetické složky rizika je asi polovina 
determinována polymorfismy v genech hlavního 
histokompatibilitního systému (MHC, též HLA) [22], 
kdežto zbytek je rozložen mezi mnoho non-MHC 
genů, které z velké části zatím nejsou poznány. 
Negenetické riziko je prozkoumáno podstatně hůře: 
je sice mnoho kandidátních faktorů, ale žádný z 
nich není silný a ani zdaleka se svým efektem 
neblíží faktorům genetickým.  

V situaci, kdy dobře nevíme, čím je diabetes 
způsoben, je obtížné se pokoušet vysvětlovat, čím 

jsou způsobeny rozdíly v jeho incidenci. Těchto 
velikých rozdílů na poměrně malé ploše Evropy se 
ovšem dá využít ke studiu etiologie DM1: lze 
srovnávat geografické rozdíly v incidenci diabetu 
proti rozdílům různých charakteristik příslušných 
zemí. Studie, kde populace je jednotkou, se 
nazývají ekologické (více BOX 4 - Co je ekologická 
studie). Jakkoli jsou ekologické studie poměrně 
hrubým nástrojem pro detekci etiologických faktorů 
nemocí, v některých situacích mohou být velmi 
dobrým vodítkem nebo dokonce jediným schůdným 
řešením. Bylo publikováno několik zajímavých 
ekologických studií, které se snaží o přiblížení k 
etiologickým faktorům diabetu – o dvou z nich se 
sluší zmínit podrobněji.  

Projekt EURODIAB se pokusil o korelaci incidence 
s negenetickými charakteristikami populací: autoři 
provedli ekologické korelační a regresní analýzy 
mezi incidencí a ukazateli geografickými, 
zdravotními a socio-ekonomickými [23]. Byli 
zejména inspirováni velkými rozdíly v incidenci DM1 
mezi populacemi Finska a Estonska, které jsou 
geneticky příbuzné, ale žijí v odlišných 
ekonomických podmínkách [24, 25] - to může 
ukazovat na vztah výskytu DM1 k bohatství země. 
Dále autoři analyzovali indikátory se vztahem k již 
existujícím hypotézám o negenetických faktorech  - 
faktory výživy, zeměpisnou šířku, hustotu populace. 
Analýzou 34 populací byla nalezena pozitivní 
signifikantní korelace incidence DM1 s hrubým 
národním produktem, se spotřebou mléka a kávy, s 
očekávanou délkou života a slabě i se zeměpisnou 
šířkou. Negativně korelovala incidence s 
kojeneckou úmrtností. Pro některé z těchto 
indikátorů je možné konstruovat více či méně 
pravděpodobná vysvětlení – je ale nutné zdůraznit, 
že toto bezesporu nejsou přímé etiologické činitele 
v patogenezi diabetu. Z ekologické studie navíc 
nelze zjistit, zda se nejedná o falešnou asociaci 
(například na severu jsou pilnější občané a méně 
korupce než na jihu, proto je na severu vyšší HDP; 
a jen tak mimochodem na severu je také více 
nějakého jiného – s pílí či korupcí zcela 
nesouvisejícího – činitele způsobujícího diabetes). 
Nalezené korelace tak rozhodně nelze pokládat za 
průkaz kauzality a zůstávají jen zajímavými 
směrovkami ukazujícími do oblastí slibujících nález 
skutečné asociace. Stejně zajímavé jako pozitivní 
nálezy je i to, co asociované s incidencí diabetu 
není: ačkoli autoři odhalili slabou korelaci se 
zeměpisnou šířkou, incidence nekoreluje s 
klimatologickými proměnnými jako průměrné roční 
srážky, doba slunečního svitu, průměrné teploty 
vzduchu. To ukazuje, že za severojižní gradient 
incidence je zodpovědné něco jiného než klima – 
autoři poukazují na možný vliv genetických rozdílů.  
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Genetické faktory studovala Ronningen a 
spolupracovníci [26]. Autoři vzali incidenční data 
studie EURODIAB a data o rozložení genotypů 
HLA-DQB1 a –DQA1 v obecné populaci z 11. HLA 
workshopu. Pokusili se nalézt korelaci mezi 
frekvencí výskytu různých genotypů v nediabetické 
obecné populaci a mezi incidencí diabetu. 
Srovnáním 25 populací dospěli k tomu, že výskyt 
DM1 u dětí koreluje s výskytem rizikových genotypů 
HLA-DQ2/DQ8 (HLA-DQB1*02-DQA1*05 / 
DQB1*0302-DQA1*03) a DQ4/DQ8 (DQB1*0402-
DQA1*04 / DQB1*0302-DQA1*03). Naopak nenalezli 
žádnou podobnou korelaci pro výskyt genotypů, 
které jsou známy jako ochranné (genotypů 
nesoucích alelu DQB1*0602). Z dat, která byla 
běžně dostupná z veřejných zdrojů, tak autoři byli 
schopni jednoduchým způsobem poukázat na jednu 
z příčin severojižního gradientu incidence diabetu v 
Evropě: je to vysoký výskyt dvou rizikových HLA 
genotypů v severských populacích a naopak jejich 
nízký výskyt v populacích jižních, zvláště 
balkánských (obrázek 5).  
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Obrázek 5. Incidence diabetu v evropských populacích koreluje s výskytem dvou genotypů: 

HLA-DQ2/DQ8 a DQ4/DQ8 v populaci. Standardizovaná incidence je uvedena na 100 000 / rok.    

Překresleno s laskavým svolením autorky. 

Co naopak potvrdit nemohli, byly předchozí zprávy 
z menších studií o možném vztahu populační 
frekvence alel s bez aspartátu na pozici 57 řetězce 
DQB1 k incidenci diabetu [27, 28] – to je v souladu 

s převažujícími názory o překonanosti teorií 
připisujících jednotlivým aminokyselinám řetězců 
HLA-DQB1 a DQA1 samostatný význam v definici 
rizika DM1. 

 

Vysvětlení mezipopulačních rozdílů – srovnávání 
populací 

Mimo ekologických studií na mnoha různých 
populacích je další možností, jak poznávat příčiny 
rozdílů v incidenci diabetu, srovnávat geneticky 
příbuzné populace, které se liší v incidenci diabetu 
1. typu. U nás ve střední Evropě, kde genetické 
rozdíly mezi populacemi jsou často těžko k 
postřehnutí a kde se incidence diabetu nikde silně 
neliší, nejsou takové studie efektivní. Naopak sever 
Evropy je ke srovnávání jak stvořený. 

Populace islandská a norská jsou si geneticky 
blízké, ale na Islandu je incidence dětského diabetu 
méně než poloviční ve srovnání s Norskem. 
Islandská populace pochází z Norska: Island byl 
nejprve pustý, pak tam v osmém století pobývalo 
několik irských mnichů, v polovině devátého století 
proběhly průzkumné cesty připisováné Noru 
Naddoddurovi, Švédu Gardaru Svavarssonovi a 
norskému Vikingovi jménem Flóki Vilgedarson – a 
konečně roku 870 nevlastní bratři Ingólfur Arnarson 
a Hjörleifur Hródmarsson emigrovali z Norska na 
Island a usadili se tam i s rodinami, otroky a 
družinou. Důvodem emigrace byl konflikt s norským 
králem, který je potrestal za jejich násilné činy 
propadnutím statků.  

Islandská a norská populace jsou si dodnes 
geneticky podobné: i frekvence haplotypů HLA 2. 
třídy a charakteristiky genetické asociace DM1 se 
podobají a rozdíl v incidenci DM1 může být jen 
obtížně připisován malým nalezeným genetickým 
rozdílům [29]. V čem si populace až tak podobné 
nejsou, jsou expozice vlivům prostředí – od 
poněkud těžko pochopitelných zvyků pojídání 
takových svátečních jídel jako celá uzená skopová 
hlava či beraní varle naložené v syrovátce, přes 
odlišné klima, až po fakt, že většina pitné vody 
vykazuje podstatně odlišné parametry než voda v 
Norsku – díky islandské vulkanické činnosti je 
prvotně vnímaným rozdílem zejména sirný zápach 
čehokoli, co teče z kohoutku. Epidemiologové o 
odlišnostech mezi Islandem a Norskem v incidenci i 
expozici různým faktorům vědí a některé studie se 
zaměřily na vysvětlení možných příčin. Jedna z 
hypotéz říká, že výskyt DM1 u potomků by mohl mít 
spojitost s tradicí pojídání velkého množství 
uzeného skopového (obsahujícího N-nitroso 
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sloučeniny) [30]. Tato teorie je podpořena i 
experimentálními daty: potomstvo myší, které byly 
krmeny islandským uzeným skopovým, vykazovalo 
ve zvýšené míře známky poškození beta buněk 
pankreatu [31]. 

Další hypotéza byla poněkud běžnějšího rázu – 
islandské krávy jsou jiné než skandinávské krávy; 
islanské krávy přišly v desátém a jedenáctém století 
z kontinentu a od té doby další import neprobíhal. 
Jsou populačním izolátem. Nejenže vypadají jinak, 
ale odlišné je i jejich mléko: liší se v zastoupení 
proteinových frakcí [32]. Povzbuzeni tímto nálezem, 
autoři provedli rozsáhlou studii, která se pokusila 
korelovat incidenci diabetu na Islandu a čtyřech 
severských zemích proti tomu, kolik se na obyvatele 
vypije v mléce bovinního sérového albuminu (který 
se považuje za diabetogenní), imunoglobulinů a 
laktoferinu (které jsou považovány za protektivní). 
Spotřeba těchto tří mléčných proteinů nekorelovala 
s incidencí diabetu [33], takže tím nelze vysvětlit 
nízkou incidenci DM1 na Islandu. Odlišnost 
islandské proti norské incidenci zůstává tak další z 
dosud nevysvětlených záhad epidemiologie 
diabetu. 

Populace finská a estonská jsou si též blízko – 
nejenže je dělí jen Finský záliv, jsou si příbuzné 
geneticky a jazykově. Přesto v letech 1980 – 1988 
byla incidence diabetu v Estonsku asi třetinová v 
porovnání s Finskem [25]. Navíc – zatímco ve 
Finsku incidence stoupala, v Estonsku nebyl v té 
době žádný vzestup patrný. V roce 1991 Estonci 
znovu získali svoji nezávislost na Rusku. Když je 
porovnána incidence mezi obdobím před a po 
získání nezávislosti, je patrný signifikantní vzestup 
– nyní incidence stoupá jak ve Finsku, a tak i v 
Estonsku [34]. Vysvětlení není tak jednoduché, jak 
by se mohlo nabízet: je sice možné, že vzestup 
mohl být způsoben nástupem prosperity, západního 
životního stylu, zlepšováním zdravotní péče a 
prohlubováním socioekonomických rozdílů v 
estonské populaci. Byla by to analogie vzestupu 
incidence v zemích střední a východní Evropy. 
Nicméně ekonomické změny v Estonsku byly 
provázeny také změnami ve složení populace: 
neestonské menšiny po roce 1991 zčásti 
emigrovaly a populace se náhle zmenšila o 15%. 
Tyto neestonské menšiny přitom mají nižší výskyt 
diabetu než rodilí Estonci, takže pozorovaný 
vzestup může být částečně artefakt.  

Infekce enteroviry patří mezi faktory nejčastěji 
podezřívané ze spuštění nebo z akcelerace 
autoimunitní inzulitídy. Protože finská skupina 
studující enteroviry patří mezi nejlepší na světě, 
není divu, že výskyt enterovirů byl srovnáván i v 

souvislosti s rozdíly incidence DM1 mezi Finskem a 
ostatními zeměmi, zejména baltskými. Nedávno 
publikovaný projekt EPIVIR porovnával na 
populační úrovni incidenci diabetu proti výskytu 
protilátek proti enterovirům v obecné populaci 
kojenců a školáků, a to ve Finsku, Švédsku, ruské 
Karélii, Estonsku, Lotyšsku, Německu a Maďarsku 
[35]. Ukázalo se, že prevalence protilátek proti 
enteroviru je nižší u dětí v zemích s vysokou 
incidencí diabetu (Finsko, Švédsko), než je v 
zemích s nižší incidencí diabetu (ostatní země ve 
studii). Výsledek je stejný jako to, co bylo nalezeno 
v podstatně menší o pět let starší studii srovnávající 
finské děti s lotyšskými [36]. Fenomén je biologicky 
vysvětlitelný pomocí tzv. "hypotézy poliovirů", 
kterou finští virologové a diabetologové razí a 
kterou zmiňujeme na jiném místě (BOX 5 - Proč 
incidence diabetu stoupá). 

Dalším, potenciálně velmi podstatným rozdílem, je 
vakcinace proti polioviru: ve Skandinávii a Finsku je 
vakcinace prováděna inaktivovanou vakcínou, 
kdežto v Litvě, Lotyšsku a Estonsku se očkuje 
zejména živou polio vakcínou. Proliferativní 
odpověď lymfocytů a jejich produkce IFN-gama jako 
reakce proti antigenům polio 1 a Coxsackie B4 byla 
významně vyšší u estonských než u finských 
devítiměsíčních dětí [37]. Po perorální polio vakcíně 
se tedy pravděpodobně vyvíjí vyšší odpovídavost 
buněčné imunity, která zkříženě reaguje i s 
ostatními enteroviry. Jak bylo zmíněno v 
předchozím odstavci, neznamená to ochranu proti 
infekci enterovirem – ve Finsku má anamnestických 
protilátek méně dětí. Může to však znamenat 
ochranu před napadením beta-buňky zatím 
neznámým diabetogenním kmenem enteroviru.  

Rozdíly uvnitř populací 

Když bereme při sledování incidence DM1 jako 
jednotku populaci celého státu, zanedbáváme 
záměrně její strukturu. V populaci, která je 
geneticky homogenní, tak zanedbáváme rozdíly v 
expozici negenetickým faktorům. Zanedbáváme 
rozdíly mezi socioekonomickými třídami, městem a 
venkovem, hustě či řídce obydlenými oblastmi, mezi 
severnějšími či jižnějšími částmi země, mezi horami 
a nížinami. Celý stát není ale tvořen lidmi, kteří 
stejně bydlí, chodí do podobné práce, setkávají se s 
podobným počtem lidí, mají stejná domácí zvířata, 
pobývají stejnou dobu na slunci, pijí stejně kyselou 
pitnou vodu. Všechny tyto namátkou vybrané 
faktory jsou potenciální rizikové faktory DM1 nebo 
spíše jejich nepřímé indikátory, zástupná měřítka 
expozice (proxy measures).  
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Na to, zda opravdu existují regionální rozdíly v 
incidenci diabetu, se zaměřily četné studie: 
regionální rozdíly byly nalezeny například v Norsku, 
Švédsku, severní Anglii, Maďarsku, Německu a v 
obou populacích s nejvyšším rizikem diabetu: na 
Sardinii i ve Finsku [38-45]. Naopak nebyly 
nalezeny např. mezi čtyřmi relativně vzdálenými 
oblastmi Francie nebo v Japonsku [46, 47]. 
Uvedené práce konstatovaly, zda mezi 
geografickými regiony rozdíly existují nebo 
neexistují – lišily se přitom značně ve své statistické 
síle a designu studie. Schopnost detekovat 
přítomné regionální rozdíly závisí na nejen na 
velikosti skutečného rozdílu, ale i na délce 
sledování a incidenci DM1 v populaci (tedy na počtu 
případů, které za sledované období zachytíme), na 
velikosti regionů a na dalších faktorech. Naopak 
falešného nálezu signifikatního rozdílu tam, kde ve 
skutečnosti není, se lze dočkat zejména při 
nestejné spolehlivosti zdrojů záchytu diabetu – tedy 
pokud v některém regionu je záchyt méně 
kompletní než v jiném.  

Pokročilejší než pouhé konstatování přítomnosti 
nebo nepřítomnosti regionálních rozdílů, je zaměřit 
se na testování možných příčin těchto rozdílů. Lze 
provést ekologickou studii s krajem, okresem nebo 
volebním okrskem jako jednotkou: stačí identifikovat 
pro každého nově manifestovaného pacienta s 
DM1, kde přesně se manifestoval, a současně pro 
příslušné oblasti získat data od státní správy – jde 
třeba o data ze sčítání obyvatel: o velikosti sídla, o 
hustotě osídlení, o míře geografické izolace, o 
prosperitě regionu, či třeba o procentu domácností 
s automatickou pračkou. Čím menší je geografická 
jednotka takovéto studie, tím více odpovídá její 
"průměrná" charakteristika tomu, jak lidé opravdu 
žijí. Na druhou stranu je pro malé jednotky třeba 
dlouhého pozorování, aby byl získán smysluplný 
počet případů.  

Většina z takových studií sledovala vliv hustoty 
obyvatel (město versus vesnice) a průměrného 
počtu lidí v obydlí. Vysoká hustota osídlení je ve 
většině studií spojena s nižší incidencí DM1 [48-52], 
v některých je tomu ale naopak [53, 54]. Jak 
navzájem smířit tyto zcela protikladné výsledky? 
Možná výsledkem z další země: od našich sousedů, 
z Rakouska, odkud vyšly výborně provedené studie 
srovnávající data z malých oblastí odpovídajících 
velikostí asi našim okresům. Autoři rozdělili 1449 
dětí s diabetem manifestovaným v letech 1989 – 
1999 podle poštovních směrovacích čísel bydliště 
do 99 okresů [55]. Nalezli západo-východní gradient 
incidence uvnitř Rakouska. Zjistili též, že distribuce 
rizika DM1 podle hustoty obyvatel má v Rakousku 
zvláštní charakter: okresy se střední hustotou 

obyvatel mají vyšší riziko než okresy s vysokou 
nebo nízkou hustotou obyvatel. Autoři usuzují, že 
tento fenomén ukazuje na vliv socio-
demografických faktorů a faktorů prostředí, které 
dosud nebyly zkoumány v jiných studiích. Není to 
jen fráze na konec článku: k tématice se důkladně 
vracejí o tři roky později, kdy analýzu téhož souboru 
obohatili o další proměnné: zajímali se i o podíl dětí 
do patnácti let v populaci, o koncentraci nitrátů v 
pitné vodě, o kojeneckou úmrtnost a podíl obyvatel 
zaměstnaných v průmyslu. Statistická signifikance 
hustoty obyvatel se v tomto novém modelu ztratila – 
riziko diabetu bylo zvýšeno hlavně s nižším podílem 
dětí do patnácti let v populaci a slabě též s vyšší 
koncentrací nitrátů v pitné vodě [56]. Nález 
inverzního vztahu mezi rizikem DM1 a podílem dětí 
do patnácti let je plně ve shodě s pozorováním, že 
časné začlenění do dětského kolektivu v jeslích 
nebo školce snižuje riziko; navíc, stejně jako v naší 
zemi, 30% dětí v Rakousku je jedináčky a 40% má 
jen jednoho sourozence. Publikace ze stejného 
roku navíc ukazuje, že v podobně vedené 
ekologické analýze je incidence diabetu asociovaná 
i s body mass indexem novorozenců v daném 
okrese [57]. To je v souladu s výsledky velkých 
populačních studií, o kterých bude řeč dále.  

Pohled do budoucnosti: projekce 
výskytu diabetu 

V minulém oddíle jsme se podívali do minulosti. 
Nastínil jsem, že se nacházíme uprostřed silného 
vzestupu incidence diabetu, o němž se sice 
můžeme domnívat, že skončí, ale jistota to není. V 
tom případě by asi bylo dobré vědět, kolik u nás 
bude diabetických dětí, pokud se vzestup 
nezastaví. Na druhou stranu by asi bylo stejně 
užitečné vědět, co se stane, pokud bude vyvinuta 
účinná prevence této choroby. Oběma alternativami 
se zabýváme v dalších odstavcích.  

Parametry ovlivňující modely výskytu 

Poněkud mechanistický model prevalence diabetu u 
celé populace je na obrázku 6. Je velmi 
zjednodušený: na přítoku do prevalenčního kotlíku 
jsou nově manifestované případy - incidence 
vynásobená velikostí populace. V praxi to znamená, 
že  sílu přítoku do kotlíku ovlivňuje velikost 
populace, její věková struktura, a velikost (věkově 
specifické) incidence. V dětském věku je to 
konkrétně tak, že v posledních letech klesala 
porodnost, čili se snižuje velikost dětské populace, 
a současně stoupá incidence DM1. Jednoduchým 
výpočtem v tabulkovém kalkulátoru lze dojít k 
projekci, kterou ukazujeme na obrázku 7. Zvýšení 
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absolutního počtu dětských diabetických pacientů 
nebude zjevně nijak dramatické – výraznější bude 
pak vzestup prevalence, relativného počtu, protože 
velikost populace se bude ztenčovat. 

Obrázek 6. Mechanistický model vztahu mezi prevalencí, incidencí a mortalitou u DM1. 

Schématicky se dá vztah mezi incidencí a prevalencí znázornit jako tzv. prevalence pool, překládaný 

jako "prevalenční kotlík". K určení velikosti prevalence přispívají: incidence, věková struktura 

populace, uzdravení (tedy trvání choroby), úmrtí. U DM1 odpadá možnost uzdravení. Ve stabilní stavu 

se "přítok" rovná "odtoku" – existuje však dostatek údajů o tom, že je současná populace stabilnímu 

stavu značně vzdálena. 

 

 

 

 

 

 

Velikost populace x incidence 

- populace se zmenšuje 

- incidence se zvyšuje 

Mortalita; závislé na struktuře 

populace nemocných a na 

efektivitě terapie. 

 

 

Zatímco z prevalenčního kotlíku dětské populace se 
dostane dítě tak, že dospěje a obrazně řečeno je 
přelito do prevalenčního kotlíku dospělých. 
Úmrtnost u dětských diabetiků můžeme zanedbat. 
U celé populace je to podstatně složitější. Diabetes 
1. typu je celoživotní záležitost, je nevyléčitelný. 
Délka života populace s DM1 je nižší než populace 
nediabetické. Přítok do kotlíku se zvyšuje (zvyšuje 
se incidence), ale o méně než by se zvyšoval, 
pokud by populace jako celek nestárla.  

Obrázek 7. Projekce počtu dětských diabetických pacientů do dalších deseti let za předpokladu 

nezměněného tempa nárůstu incidence. Jsou zachyceny tři varianty vývoje obecné populace podle 

projekce Českého statistického úřadu.  
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Zatímco nárůst přítoku do kotlíku je relativně 
pomalý, faktorem, který bude nejvíce ovlivňovat 
prevalenci, bude očekávaná délka života diabetické 
populace. Pokud se podaří udržet trend z minulých 
desetiletí, trend prodlužující se očekávané délky 
života u pacientů s DM1, bude DM1 v populaci 
patrně silně přibývat. Dat o mortalitě diabetických 

pacientů zatím však není tolik, aby predikce byly 
jednoznačné a univerzální [58, 59].   

Prevence a její vliv na výskyt diabetu 

Prevence DM1 není v současnosti možná. 
Neexistuje žádný bezpečný a efektivní způsob, o 
kterém by bylo známo, že oddaluje nástup diabetu 
při běžící inzulitídě nebo snižuje proporci pacientů s 
inzulitídou mezi jedinci s vysokým genetickým 
rizikem. Údaje ze zvířecích modelů naznačovaly, že 
by bylo možné předejít nástupu diabetu podáváním 
léků, které pozmění průběh destrukce beta buněk 
pankreatu. Nedávno byly ukončeny dvě velké 
intervenční studie, ENDIT a DPT-1, které bohužel 
tyto možnosti u lidí nepotrvrdily. 

ENDIT byla multicentrická randomizovaná studie 
sledující 552 nediabetických prvostupňových 
příbuzných pacientů s DM1. Tito příbuzní byli 
vybráni pomocí testování na autoprotilátky proti 
beta buňkám ostrůvků (ICA), které ukazovaly na 
probíhající inzulitídu – ta obvykle vede k DM1. 
Účastníci studie byli randomizováni do dvou skupin: 
jedni dostávali nikotinamid, druzí placebo. Incidence 
diabetu byla po pěti letech sledování u obou skupin 
shodná – nikotinamid v použitém dávkování jako 
prevence DM1 nefunguje [60]. 

DPT-1 byla studie sledující efekt inzulínu na 
prevenci DM1, buďto v injekční formě nebo formě 
perorální.  Podobně jako ve studii ENDIT se jednalo 
o prvostupňové příbuzné pacientů s DM1. Studie 
měla dvě větve: účastníci s předpovězeným 
pětiletým rizikem DM1 vyšším než 50% byli 
zařazeni do větve testující parenterální inzulín, 
účastníci s předpovězeným pětiletým rizikem 26-
50% byli zařazeni do větve testující perorální 
inzulín. V parenterální větvi studie skončilo 339 
účastníků. Tato větev byla otevřená, pacienti byli 
randomizováni buďto do skupiny, která byla pouze 
důkladně sledovaná, nebo do skupiny, která jako 
intervenci dostávala 0,25 jednotky ultralente 
inzulínu na kilogram ve dvou denních dávkách, plus 
každoroční čtyřdenní kontinuální infúzi inzulínu. 
Střední doba sledování byla 3,7 roku. Podíl 
pacientů, kteří dostali diabetes, se ve skupině s 
intervencí nelišil od skupiny s pouhým sledováním. 
Větev studie sledující efekt perorálního inzulínu 7,5 
mg/den proti placebu měla 372 členů, střední doba 
sledování byla 4,3 roku. Podíl pacientů, kteří dostali 
diabetes, se nelišil mezi skupinami s inzulínem a s 
placebem [61]. 

Ve velmi stručném komentáři k negativním 
výsledkům těchto intervenčních studií podotýká 
Ping Wang [62], že napodobení strategie, která 
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vedla k úspěšné prevenci u zvířecího modelu, může 
být správné jen tehdy, pokud jsou splněny tři 
skupiny podmínek. V první řadě musí zvířecí model 
dostatečně odpovídat DM1 u člověka – u NOD myši 
tomu tak mnohdy není. Pak musí být prevence 
uplatněna předtím, než inzulitída vstoupí do fáze, 
odkud již není návratu – a možná, že inzulitída s 
rozvinutými protilátkami je již příliš daleko. Za třetí – 
dávky použitého léku musejí být dostatečně vysoké 
k dosažení terapeutického efektu. Pokud srovnáme 
dávky inzulínu přepočtené na kilogram používané k 
prevenci DM1 u NOD myší a dávky ze studie DPT-
1, je zde zřejmé omezení. Podobný, ale mnohem 
podrobnější přehled příčin, proč je těžké dosáhnout 
prevence DM1, podává v komentáři z prosince 
2003 Desmond Schatz [63]. Několik z jeho závěrů 
zasluhuje zvláštní pozornost: možná, že se 
dosavadní intervenční studie zaměřovaly na 
pacienty, kteří měli příliš vysoké riziko diabetu, 
inzulitída progredovala příliš rychle a imunitní 
systém nešlo odvrátit od jeho rozhodnutí zničit beta 
buňky ostrůvků. K tomu, abychom tento proces 
zachytili dostatečně brzy, nejsou poznání ani 
technické prostředky zatím dostatečné. Autor proto 
podtrhuje užitečnost intervenčních studií u čerstvě 
manifestovaných pacientů s DM1: tyto intervenční 
studie se  zaměří na ochranu zbývajících beta-
buněk. Čerstvě manifestovaní pacienti diabetes už 
mají, čili odpadá nutnost screeningu rizikové 
populace a není zde žádná falešné pozitivita 
screenigového testu. Reziduální masa beta buněk 
je malá a bude tak jako tak časem zničena – 
pacient může z její přechodné ochrany jen 
profitovat. Sice nelze očekávat žádný dlouhotrvající 
klinický prospěch, natožpak vyléčení diabetu, ale 
tato strategie může poskytnout cenná vodítka o 
tom, jaké preventivní strategie by mohly fungovat u 
těch, kdo k diabetu teprve směřují. Několik takových 
studií v současnosti probíhá, ale jejich přehled není 
předmětem této kapitoly. 

Z publikovaných výsledků dosud dokončených 
intervenčních studií je zřejmé, že prevence je 
složitá a nelze v žádném kratším horizontu 
očekávat její rutinní zavedení. Její zavedení je 
nadějí pro děti ohrožené diabetem, pro jejich osobní 
osud. Jednoduchá úvaha však ukazuje, že 
prevence není nadějí pro populaci jako celek, není 
nadějí na snížení prevalence DM1 v populaci. 
Představme si zcela nerealisticky – jako přílišní 
optimisté - že se lze naprosto zbavit diabetu např. u 
dětských prvostupňových příbuzných pacientů s 
DM1. Tito pacienti tvoří asi 5-10% nově 
diagnostikovaných dětí. Můžeme si ale představit i 
jinou intervenční strategii, která by měla za 
následek pokles incidence o 10%, třeba očkování 
proti hypotetickému diabetogennímu enteroviru. 

Co by se stalo s prevalencí DM1, kdyby náhle 
nastal desetiprocentní výpadek incidence? 
Prakticky nic, jak lze ověřit simulací v jakémkoli 
tabulkovém kalkulátoru. I kdybychom zanedbali, že 
by se tento deficit doplnil za dva až tři roky 
současného růstu incidence DM1, je zde ještě 
obrovská populace dříve dětských diabetiků, kteří 
již dospěli. Jak jsme se již zmínili, díky současné 
terapii je jejich očekávaná délka života patrně vyšší 
než by byla třeba před deseti lety. Prodloužení 
života dospělých pacientů s DM1 bude čím dál 
zásadnější. Všichni diabetologové i pacienti si jej 
dlouho přáli - takže bude dobře se na zvýšení 
prevalence DM1 svým způsobem těšit.  

 

Příčiny diabetu 1. typu 

Genetické příčiny diabetu 1. typu  

Genetikou DM1 se budeme zabývat velmi stručně – 
jen do té míry, jaká je nutná k pochopení 
negenetických  příčin diabetu a pochopení 
některých epidemiologických metodik. Tato kapitola 
je jen krátkým nahlédnutím do dědičnosti DM1, 
které je značně zjednodušující – navíc omezený 
prostor nedovoluje znovu definovat některé 
geneticko-epidemiologické termíny, které jsou pro 
dobré pochopení principu dědičnosti DM1 zásadní. 
Zatímco pojem genetické asociace je poměrně 
dobře známý, nebude od věci zmínit některé další 
termíny (BOX 6 - Alela, mutace / polymorfismus, 
haplotyp). 

Poznámky k dědičnosti diabetes mellitus 1. typu 

Diabetes mellitus 1. typu je typicky multifaktoriální, 
polygenní choroba. Multifaktoriální proto, že v 
patogenezi se setkávají jak genetické, tak 
negenetické vlivy, které spolu složitým a dosud ne 
zcela jasným způsobem interagují [64]. Polygenní je 
proto, že na vnímavosti (míře rizika) se podílí okolo 
15 poznaných genů či genových komplexů a 
bezpochyby i další geny dosud neodhalené [65-67]. 

Dědičnost predispozic k DM 1. typu je 
nezpochybnitelná: konkordance mezi 
jednovaječnými dvojčaty se pohybuje v různých 
studiích od 23% do 53% [68, 69], zatímco u 
dvouvaječných dvojčat je to od 2,5% do 11%. Míra 
clusteringu (hromadění) choroby u sourozenců (λS) 
jasně ukazuje na významný genetický podíl 
choroby. U DM 1. typu je λS přibližně 15 [70]: 
vypočítáme ji jako podíl prevalence u sourozenců 
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diabetických dětí (6%) proti obecné populaci 
(0,4%), ukazuje tedy na to, kolikanásobně je vyšší 
riziko DM1 u sourozence diabetického dítěte proti 
riziku DM1 u sourozence zdravého dítěte. 
Genetické riziko u příbuzných diabetického 
probanda souvisí s počtem alel sdílených s tímto 
probandem: nejvyšší riziko mají monozygotní 
dvojčata (sdílející vždy 100% alel), nižší je 
pozorováno u dětí probanda (50 % alel) nebo u 
sourozenců probanda (průměrně 50% alel). S 
rostoucí vzdáleností od diabetického probanda v 
rodokmenu strmě klesá i riziko diabetu. Na základě 
pozorování rizik byl navržen model, kde diabetes je 
vázán na jeden hlavní lokus s několika lokusy 
menšího významu, které působí epistaticky [71].  

Diabetes 1. typu patří mezi polygenní choroby s 
prahovým efektem, mezi dichotomické, 
diskontinuální znaky: pacient diabetes buďto má, 
nebo nemá, diagnóza je určena glykemickými 
kritérii. Škála genetického rizika DM je však 
kontinuální a rozložení míry tohoto rizika v populaci 
pravděpodobně sleduje Gaussovu křivku. K tomu 
přistupuje navíc variabilita prostředí, u nějž lze 
předpokládat podobné gaussovské rozložení míry 
rizika nebo protektivity. Vzájemnou kombinací vlivů 
genetických a vlivů prostředí je určeno, zda bude 
překročen práh, za nímž započne autoimunní 
inzulitída vedoucí dosud neodvratně k DM 1. typu. 

Nejsou známy ani zdaleka všechny geny 
zodpovědné za rozvoj DM1. Konečným cílem 
hledání genetických faktorů DM1 je identifikovat 
variantu v kódující nebo regulační oblasti určitého 
genu, která je zodpovědná za modifikaci rizika 
choroby. U monogenních chorob má toto hledání 
konečný výsledek - nalezení konkrétního genu a 
konkrétní množiny mutací segregujících s 
chorobou. U multifaktoriálních onemocnění tomu 
tak není, protože zde jednoduše neexistuje žádný 
gen výhradně za chorobu zodpovědný, pro vznik 
choroby nezbytný a postačující. U polygenních 
onemocnění tedy nedává takováto analýza nikdy 
konečné odpovědi na otázku, kde je příslušný 
etiologický gen, protože i v přítomnosti nejrizikovější 
alely daného genu diabetes vzniknout nemusí a 
naopak ani ta nejochrannější varianta proti DM1 
nechrání všechny - není zde žádná kompletní 
penetrance. 

Dosavadním úsilím bylo identifikováno několik genů 
nebo genových komplexů obsahujících sekvenční 
varianty, které jsou asociované s DM1 – jsou to 
zejména oblast HLA, inzulínový gen a gen CTLA4. 
Další studie ukázaly, kde se na chromozómech s 
velkou pravděpodobností nalézají další geny 

modifikující riziko DM1 – není však známo, které 
geny to jsou, ani jaké jejich varianty přinášejí riziko.  

Riziko asociované s faktory uvnitř HLA ( komplexu 

Míra rizika DM 1. typu je determinována polygenně, 
ale je zřejmé, že jeden z genových komplexů, HLA 
(hlavní histokompatibilitní systém člověka), hraje 
hlavní roli s podílem přibližně 50% [72]. Podíl HLA 
na genetické etiologii diabetu byl odhadnut z podílu 
na familiárním clusteringu v rodinách s více než 
jedním diabetickým dítětem. Jedním z důkazů pro 
vedoucí roli HLA je, že riziko diabetu u HLA-
identického sourozence diabetického dítěte je 
12,9%, zatímco u HLA haploidentického 
sourozence je to 4,7% a u neidentického pouze 
1,8% [73]. V lidském genomu neexistuje žádná jiná 
oblast s tak velkým vlivem na riziko DM 1. typu, jako 
má HLA. Svým podílem se mu vzdáleně blíží pouze 
gen inzulínový (cca 10% rizika) a gen kódující 
molekulu CTLA4 (cytotoxic T lymphocyte activator-
4). 

Hlavní histokompatibilitní komplex (MHC, major 
histocompatibility complex; u lidí HLA, human 
leukocyte antigens) byl popsán jako soubor genů, 
jejichž produkty jsou klíčové pro histokompatibilitu, 
tedy schopnost transplantátu přihojit se v organizmu 
jiného jedince. Později se termín rozšířil a nyní 
označuje celou genovou oblast, včetně genů s 
imunitou spjatými pouze vzdáleně nebo vůbec ne. 
Jakkoli je zmiňovaná funkce HLA molekul v 
histokompatibilitě nejdůležitější z klinického 
hlediska, je to pouze vedlejší důsledek jejich 
primární funkce - prezentace antigenu. HLA 
molekuly jsou specializované receptory na 
buněčných membránách, které váží fragmenty 
peptidových antigenů a prezentují je T lymfocytům, 
které je rozpoznávají pomocí vazby se svými TCR 
receptorů. Z hlediska funkce, výskytu a syntézy se 
molekuly HLA dělí na dvě třídy, první a druhou.. 

Zejména polymorfismy molekul HLA II. třídy 
(konkrétně molekul HLA-DQB1, DQA1, DRB1) jsou 
asociovány s různou výší rizika DM1. První údaje o 
asociaci některých antigenů HLA s "juvenilním" 
diabetem byly publikovány před více než 
čtvrtstoletím. Tehdy několik studií ukázalo, že HLA-
B15 a B8 jsou pozitivně asociovány s DM, kdežto 
B7 vykazuje negativní asociaci [74-77]. Tato 
asociace se později ukázala jako sekundární, 
přítomná díky vazbové nerovnováze s haplotypy 
HLA II. třídy DRB1*04-DQB1*0302 a DRB1*03-
DQB1*02. Odhalení primárního etiologického 
faktoru v oblasti DRB1-DQA1-DQB1 bylo však 
velmi problematické právě vzhledem k silné 
vazbové nerovnováze, která v oblasti panuje. 
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Vzdálenost mezi DQB1 a DQA1 je 12 kb, mezi 
DQB1 a DRB1 pak 175 kb, takže tyto geny tvoří 
vazbovou skupinu chovající se jako evoluční 
jednotka. Dnes přítomné haplotypy jsou výsledkem 
fixací náhodného repertoáru haplotypů během 
evoluce, tak jak probíhaly expanze, migrace a 
zakládání nových populací [78]. K rozlišení 
primárních a sekundárních faktorů rizika DM v HLA 
II. třídy bylo tedy nutné podrobit analýze data z 
mnoha etnicky rozdílných populací. Ty alely, které 
vykazují konzistentně pozitivní asociaci v etnicky 
různých populacích (t.j. i když jsou neseny na 
různých haplotypech), jsou etiologickými činiteli, 
kdežto alely, jejichž efekt mizí nebo se liší mezi 
populacemi, jsou asociovány pouze sekundárně 
díky vazbové nerovnováze. 

  

Riziko asociované s polymorfismy HLA-DQB1 a 
DQA1 

Dnes je široce přijímán názor, že riziko diabetu je 
primárně určeno genotypem HLA-DQB1, -DQA1 s 
přispěním subtypů DRB1*04, pokud je alela 
DRB1*04 přítomna. V tomto smyslu shrnují 
dostupné poznatky i dva mezinárodní HLA 
workshopy [79, 80].  

V oblasti DQB1 jsou významnými rizikovými faktory 
především alely DQB1*0302 a DQB1*02. První 
hypotéza o možných příčinách rizikovosti nebo 
protektivity se zaměřila na oblast 57. aminokyseliny  
DQB1 řetězce. Zatímco protektivní molekuly nesou 
aspartát, rizikové nesou jinou aminokyselinu [81, 
82]. Ačkoli aminokyselina na 57. pozici je zásadní 
pro vazbu peptidu a jeho prezentaci [83], byla teorie 
dalšími poznatky vyvrácena: proti ní mluví výsledky 
mezirasových studií (japonští pacienti mají 
zvýšenou frekvenci alel, které nesou 57Asp [84]), 
stejně jako existence četných 57Asp pozitivních 
pacientů v kavkazských populacích [85]. Do teorie 
nezapadají ani některé genotypy, které přes 
homozygozitu 57nonAsp/57nonAsp přinášejí velmi 
nízké riziko diabetu (DQB1*0302/DQB1*02-
DQA1*02, DQB1*02-DQA1*02/DQB1*02-DQA1*02 
a další). Další studie ukázaly možný mechanismus 
rizika přinášeného HLA-DQ: riziko je přinášeno 
některými cis nebo trans kódovanými heterodimery 
HLA-DQ alfa/beta, přičemž jejich efekt nelze 
jednoduše vysvětlit přítomností či absencí jednotlivé 
aminokyseliny v daném řetězci [86, 87]. Po 11. HLA 
workshopu je akceptováno, že rizikovost či 
protektivita je přinášena celým heterodimerem DQ, 
nikoli jednotlivými aminokyselinami nebo nějakou 
jejich jednoduchou kombinací [79]. 

Silným protektivním faktorem v oblasti DQB1 je 
alela DQB1*0602. Tato alela je nesena v kavkazské 
populaci na haplotypu DQB1*0602-DQA1*0103-
DRB1*1501 (DR2). Alela DQB1*0602 je jediná z 
alel běžných DR2 haplotypů, která je přítomna na 
silně protektivních haplotypech konzistentně v 
populacích kavkazských, asijských, afrických i 
mexických [80], což dokazuje její primární roli. 
Protektivita DQB1*0602 se jeví dominantní nad 
vlivem ostatních molekul. 

DQA1 je stejně jako DQB1 primární faktor, ačkoli to 
není z analýz kavkazských populací ihned zřejmé. 
Jeden z důkazů může být mezirasové srovnání 
afro-karibské populace, kde DRB1*07-DQB1*02 
haplotyp přináší riziko DM, zatímco tento haplotyp 
nepřináší riziko u kavkazské rasy. Rozdíl mezi 
těmito dvěma haplotypy je právě v DQA1 alele: v 
afro-karibské populaci je to DQA1*0301, kdežto v 
kavkazské je to DQA1*02.  

Zatímco v severní Evropě jsou nejdůležitější 
genotypy obsahující haplotyp HLA-DR4-DQA1*03-
DQB1*0302 v různých  kombinacích, na jihu Evropy 
tuto roli zastává haplotyp DR3-DQA1*05-DQB1*02. 
Obdobně se chovají homozygotní kombinace z 
těchto haplotypů: první ze jmenovaných je důležitý 
v severní, druhý v jižní Evropě [79, 80]. Riziko 
asociované s polymorfismy HLA-DQ v naší 
populaci je zachyceno na obrázku 7, srovnané s 
rizikem přinášeným variantami inzulínového genu. 
U nás jsou s DM1 asociovány signifikantně 
pozitivně alely DQB1*0302, DQB1*02, DQA1*03, 
kdežto negativně jsou asociovány alely 
DQB1*0602, DQB1*0301, DQB1*0603, 
DQB1*0503, DQA1*01 a DQA1*02. 

Subtyp DRB1*04 modifikuje riziko určené 
polymorfismy molekul HLA-DQ 

Efekt molekuly DQ je modifikován subtypem alely 
DRB1*04 nesené na haplotypu DQB1*0302-
DQA1*03-DRB1*04. Různé subtypy DRB1*04 jsou 
asociovány s rizikem, které se navzájem zásadně 
liší. DRB1*0403 a DRB1*0406 jsou známy jako 
silně protektivní faktory (např. proto DQB1*0302 
není v Japonsku rizikové: většina Japonců 
nesoucích DQB1*0302 nese též DRB1*0403 nebo 
*0406 [88]), DRB1*0404 je neutrální a riziko stoupá 
v řadě DRB1*0402 - DRB1*0401 - DRB1* 0405 [89-
92].  



www.Lmg.cz 

 

21 

Obrázek 8. Genetické riziko DM1 v české dětské populaci. Jsou uvedeny HLA-DQB1 a DQA1 alely 

signifikantně asociované s DM1 v české populaci i varianty inzulínového genu. Ukazujeme bodové odhady 

rizika kalkulované pomocí poměrů šancí z fenotypických pozitivit jednotlivých alel. Chybové úsečky ukazují 

95% interval spolehlivosti odhadu. To, že tento interval nepřekrývá riziko 1,0, ukazuje, že je varianta 

signifikantně asociovaná s rizikem DM1 v české dětské populaci. 

0,010,101,0010,00100,00

 

DQB1*0302 

DQA1*03 

DQB1*02 

INS + 

INS - 

DQA1*02 

DQB1*0503 

DQA1*01 

DQB1*0603 

DQB1*0301 

DQB1*0602 

OR (poměr šancí) 



www.Lmg.cz 

 

22 

Stejně jako u alel DQB1, ani u subtypů DRB1*04 
neexistuje žádná aminokyselina v řetězci DRB1, 
která by výše uvedený fenomén vysvětlila: efekt je 
patrně výsledkem vzájemné kombinace 
aminokyselin v pozicích 37, 57, 71, 74 a 86. 
Rizikovost či protektivita některých z těchto alel 
není univerzální ani v rámci kavkazské rasy: v 
Evropě existují velké rozdíly jak v rozložení 
DRB1*04 subtypů jak v obecné, tak v diabetické 
populaci, a to i mezi sousedními národy. U nás je s 
DM1 asociovaný jedině subtyp DRB1*0403: tento 
subtyp přináší poměrně silnou ochranu proti DM1. 

Věk manifestace je asociován s genetickými faktory 

Míra genetického rizika se odráží nejen v tom, zda 
jedinec diabetem onemocní, ale i v době 
manifestace diabetu. DM 1. typu je v tomto ohledu 
klinicky heterogenní onemocnění. Je známo, že 
mezi pacienty manifestujícími se v raném dětství je 
více některých rizikových alel, haplotypů či 
genotypů než u pacientů manifestujících se později 
nebo v dospělosti [80]; jedná se zejména o alelu 
DQB1*0302. Ani protektivní efekt alely DQB1*0602 
není u pacientů manifestujících se v dospělosti tolik 
patrný [93]. 

Jak je to s proporcí genetického a negenetického 
rizika v čase 

Vzestup incidence diabetu je příliš rychlý na to, aby 
se dal objasnit změnou genetického podkladu v 
populaci, nějakým zvýšením proporce rizikových 
genotypů. Rychlý vzestup incidence je 
pravděpodobně způsoben změnou expozice 
nějakému negenetickému faktoru. Pokud takové 
zvýšení expozice vede ke zvýšení počtu diabetiků v 
populaci, je zřejmé, že by se měla změnit i 
zastoupení rizikových genotypů mezi těmito 
pacienty: čím vyšší je tlak prostředí směrem k 
rozvoji diabetu, tím nižší bude zastoupení rizikových 
genotypů mezi diabetiky, protože diabetes budou 
dostávat i geneticky méně predisponovaní jedinci. 
Potud hypotéza. Tuto hypotézu se pokusily ověřit 
dvě studie, které srovnaly rozdělení rizikových a 
protektivních genetických faktorů mezi pacienty, 
kteří dostali diabetes před delším časem, proti 

rozdělení těchto genetických faktorů mezi nedávno 
manifestovanými diabetiky. 

Ukázalo se, že vliv genetických faktorů za léta 
oslabil: k tomu, aby člověk dostal diabetes, je nyní 
třeba méně genetických predisponujících faktorů 
než v minulosti; obdobně, diabetes dostávají ve 
zvýšené míře i lidé nesoucí ochranné genetické 
faktory. V roce 2003 byla publikována studie z 
relativně uzavřené populace Finska [94], 
srovnávající genetické faktory mezi skupinou 367 
pacientů diagnostikovaných mezi roky 1939 a 1965 
("starší" skupina) a skupinou 736 pacientů 
manifestovaných mezi 1999 a 2001 ("současná" 
skupina). "Starší" skupina pacientů pocházela ze 
studie o nefropatii u diabetu, současná skupina byla 
konsekutivně identifikována při diagnóze diabetu. 
Věk při diagnóze diabetu byl mezi skupinami 
srovnatelný – takto byl eliminován možný zavádějící 
faktor spojený s vyšším výskytem rizikových faktorů 
u časně manifestovaných dětí. Autoři nalezli, že ve 
"starší" skupině versus oproti "současné" skupině 
bylo signifikantně více rizikového haplotypu DR4-
DQB1*0302 (77.1% proti 71.1%) a rizikového 
haplotypu DR3-DQB1*02-DQA1*05 (48.8% proti 
40.9%). Naopak, "starší" skupina měla méně 
protektivního haplotypu DR15-DQB1*0602 (0.3% 
proti 2.6%) a protektivního haplotypu DR*1301-
DQB1*0603 (1.9% proti 4.9%). Skupiny se nelišily v 
distribuci non-HLA rizikových faktorů, polymorfismů 
inzulínového genu a CTLA4. 

Obdobná britská studie z roku 2004 [95]  
srovnávala genetické faktory mezi "starší" skupinou 
194 nositelů zlaté medaile za padesát let s 
diabetem 1. typu a "současnou" skupinou 
pocházející z dětí manifestovaných v letech 1985-
2002. Pacienti "starší" skupiny byli všichni 
diagnostikováni před patnáctým rokem věku v 
letech 1922-1946. Ke každému pacientovi "starší" 
skupiny byli vybráni tři "současní" pacienti tak, aby 
se shodovali ve věku při manifestaci a v pohlaví. 
Autoři nalezli výrazný rozdíl v zastoupení 
nejrizikovějšího genotypu DR4-DQA1*03-
DQB1*0302 / DR3-DQA1*05-DQB1*02 mezi 
"starší" (47%) a "mladší" (35%) skupinou, nicméně 
nenalezli rozdíl v zastoupení protektivního 
haplotypu DR15-DQB1*0602. 
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Nic už není, jak bylo dříve: rizikové haplotypy 
ztratily kus své rizikovosti, a možná i protektivní 
ztratily kus své protektivity – oboje s časovým 
odstupem sotva nějakých padesáti let. Je to pravda, 
nebo vidíme nějaký artefakt? Ve studii srovnávající 
současné pacienty s těmi, kdo se manifestovali 
před padesáti nebo třiceti lety je místo pro mnoho 
potenciálních chyb spojených s výběrem a 
testováním té "starší" skupiny. Část pacientů 
"starší" skupiny je nedostupná, protože pacienti již 
dříve na svůj diabetes zemřeli, zejména na renální 
selhání a makrovaskulární komplikace. Asociace 
komplikací tohoto druhu s HLA-faktory nikdy nebyly 
prokázány, což ovšem neznamená, že neexistují. 
Další problém, méně závažný, je recentní nárůst 
imigrace, ale vzhledem k tomu, že imigranti 
neevropského původu jsou zpravidla v genetických 
studiích identifikováni při odběru anamnézy, neměli 
by podstatně ovlivňovat genetické frekvence v 
"současné" skupině. Přesnější odpovědi na otázku 
po změnách v proporci genetických faktorů u 
diabetických pacientů se patrně dočkáme z nějaké 
dobře vedené dlouhodobé longitudinální studie. Je 
však pravděpodobné, že v době jejího dokončení 
budeme sami mít jiné starosti než číst 
diabetologické články.  

Negenetické příčiny diabetu 1. typu  

Pro zásadní úlohu negenetických faktorů v 
patogenezi diabetu mluví několik faktů, o kterých již 

byla řeč: konkordance monozygotních dvojčat je 
neúplná, existují lokální epidemie DM1,  incidence 
DM1 u mnoha geneticky stabilních populací 
setrvale stoupá a zdá se, že podíl genetických 
faktorů na etiologii diabetu s časem klesá. Mezi  
další nepřímé důkazy patří dva fenomén, u něhož 
bych se rád zastavil: hromadění případů DM1. V 
další části se pak budu věnovat jednotlivým 
negenetickým faktorům, které mohou ovlivňovat 
riziko DM1. 

Hromadění (clustering) případů DM1 v čase a v 
místě 

Je-diabetes chorobou, na níž se podstatným 
způsobem podílejí negenetické vlivy, a liší-li se 
negenetické vlivy místně a časově, měly by se 
případy diabetu hromadit. Skutečně se tak děje: 
případy se hromadí v čase diagnózy (sezonalita 
diagnózy) i místě diagnózy (lokální epidemie 
diabetu), clustering je ovšem vidět i mnoho let před 
nástupem diabetu – v době školní docházky a 
dokonce v místě a čase narození.  

Sezonalita manifestace diabetu 

To, že se diabetes manifestuje více na podzim a v 
zimě než v pozdním jaru a v létě, je známo a první 
zprávy o tom byly publikovány již ve dvacátých 
letech minulého století. Je nesčetné množství prací 
dokládající sezónní výkyvy v incidenci diabetu. Tyto 

Obrázek 9. Sezonalita manifestace DM1. Graf zachycuje počty nově manifestovaných případů DM1 

podle kalendářního měsíce a kategorie věku manifestace, české děti 0-14 let, 1989-2003. 
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výkyvy jdou patrně na vrub sezónním infekcím: ty 
urychlí dlouho trvající proces destrukce beta buněk 
směrem k manifestaci diabetu. Nejsou patrně 
totožné s vlivy, které inzulitídu spouštějí - inzulitída 
probíhá měsíce až roky před manifestací diabetu. U 
malých dětí je patrné, že inzulitída probíhá rychleji 
než u větších dětí, menší děti mají vyšší zastoupení 
rizikových genotypů, častěji mají při manifestaci 
diabetu ketoacidózu – a sezónnost manifestace 
diabetu u nich zpravidla chybí. Je tomu tak proto, že 
destrukce beta buněk probíhá příliš rychle na to, 
aby mohla být signifikantně akcelerována infekcí. 
Naopak u dětí manifestovaných mezi desátým a 
patnáctým rokem je sezonalita zřejmá, jak ukazují i 
data z naší populace (obrázek 9).  

Místní epidemie diabetu 

Místní rozdíly v incidenci diabetu byly dobře 
popsány a zmiňujeme se o nich v odstavci "Rozdíly 
uvnitř populací" v tomto textu. Tyto rozdíly v 
incidenci mezi regiony pravděpodobně odrážejí 
riziko vzniku inzulitídy a proto jsou cenným 
vodítkem při studiu etiopatogeneze diabetu. Mimo 
těchto regionálních rozdílů dlouhodobějšího 
charakteru však byly popsány i lokální epidemie 
diabetu, náhlá nahromadění případů v čase a místě 
[96-98]. Tyto lokální epidemie může odrážet 
krátkodobější působení nějakého faktoru, a to jak 
při spuštění inzulitídy, tak při manifestaci diabetu. 
Pro výzkum etiopatogeneze diabetu mají však tyto 
epidemie pouze omezený význam.  

Clustering případů DM1 před diagnózou 

Zatímco lokální epidemie diabetu mohou odrážet 
vliv prostředí na manifestaci diabetu i vliv prostředí 
na vznik inzulitídy, clustering případů diabetu 
dlouho před manifestací ukazuje na vliv 
negenetických faktorů při spuštění nebo akceleraci 
inzulitídy. Dalhquist se spolupracovníky ukázali, že 
případy diabetu mohou tvořit signifikantní místně-
časové skupiny již při narození, což ukazuje na 
možný vliv faktorů působících buďto in utero nebo 
časně postnatálně [99]. Podobně bylo prokázáno 
hromadění případů v čase a v místě základní školní 
docházky – to ukazuje, že i v tomto období působí 
nějaké environmentální vlivy vedoucí k nastartování 
nebo akceleraci inzulitídy [100]. Které to jsou 
faktory, mohou ale odhalit jen studie jednotlivých 
kandidátních expozic. 

Sezonalita narození  

Představme si nějaký faktor spolupůsobící v 
patogenezi DM1, jehož výskyt se během roku mění 
a který působí perinatálně nebo časně postnatálně. 

Pak by se mělo spolupůsobení takového faktoru 
nějak odrazit v rozdílech v riziku DM1 mezi dětmi 
narozenými v období, kdy je expozice tomuto 
faktoru vysoká, proti období, kdy je nízká. Jinými 
slovy, děti s diabetem by měly mít jiný vzorec 
sezónnosti narození než děti bez diabetu.  

Roční období, kdy se dítě narodí, je asociované s 
mnoha různými chorobami – nejsou to jen 
učebnicové příklady jako astma, atopie a 
schizofrenie. I u diabetu jsou odchylky v sezonalitě 
narození proti obecné populaci, jak ukázaly menší 
studie z Velké Británie [101], Nizozemí [102], 
Bádenska-Württemberska [103], Berlína [104], ze 
Slovinska [105] a z Irska [106]. Inspirována těmito 
zprávami z jednotlivých populací, mezinárodní 
pracovní skupina zkoumala odchylky sezonality 
narození ve velkém souboru 15 246 dětí ze 14 
evropských diabetických registrů [101, 107]. Studie 
potvrdila předtím nalezené odchylky sezonality v 
britských populacích [108], ale ukázala také, že v 
dalších zatím nestudovaných zemích mimo Velkou 
Británii nejsou žádné podobné odchylky 
detekovatelné. To platí i o naší populaci, z níž 
pochází druhý největší studovaný soubor této 
studie. Na heterogenitu epidemiologických nálezů je 
patrně čtenář této kapitoly již zvyklý – zde je příčina 
patrně nejen ve skutečné mezipopulační 
heterogenitě efektu sezonality, ale i v metodě 
analýzy získaných dat. Věřím, že metoda podle 
Waltera a Elwooda, kterou použila naše pracovní 
skupina [107], je méně náchylná k falešné pozitivitě.  

I interpretace rozdílů v sezonalitě může být velmi 
rozdílná. Zatímco někteří budou preferovat teorii o 
vitamínu D ze slunečního svitu, jiní mohou hovořit o 
sezonalitě enterovirových nebo jakýchkoli jiných 
infekcí. Zvláště teorie o působení infekcí může být 
atraktivní – ať už budeme předpokládat, že 
enterovirová infekce modifikuje riziko diabetu už in 
utero nebo že se jedná o expozici enteroviru v 
jakémsi časovém okně někdy v prvých měsících 
postnatálně. To, že se celkové pravděpodobnost 
expozici enteroviru v prvním roce života 
signifikantně liší podle ročního období narození, 
bylo již opakovaně diskutováno, počítaje v to i náš 
nedávný příspěvek k tomuto tématu [109]. 

Negenetické faktory asociované s DM1 

Existují četné negenetické faktory s prokázaným 
nebo alespoň diskutovaným vlivem na riziko DM1 – 
přehled uvádíme v tabulce 3. Většina z těchto 
faktorů je asociována sekundárně, tedy nejsou to 
přímé etiologické činitele, ale indikátory (proxy 
measures), měřítka nějaké další expozice, která je v 
kauzálním vztahu k DM1. 
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Tabulka 3. Hlavní předpokládané faktory 
zevního prostředí asociované s rizikem vzniku 
autoimunitní inzulitídy vedoucí k DM1 

Infekce 

enteroviry (Coxsackievirus typ B) 

virus zarděnek 

 Nutriční faktory 

délka kojení 

kravské mléko ve stravě 

nitráty a nitrity 

deficit vitamínu D 

Faktory perinatálního období a časného dětství 

vyšší věk matky 

nižší pořadí narození 

porod císařským řezem 

inkompatibilita krevních skupin 

omezený kontakt s jinými dětmi 

 

Infekční vlivy 

Prvé zprávy o vlivu infekčních agens na riziko DM1 
přicházejí z výzkumu dětí s kongenitální rubeolou: 
studie publikovaná v roce 1967 detailně vyšetřila 50 
pacientů, kteří se narodili s kongenitální rubeolou 
po epidemii v Novém Jižním Walesu v letech 1939-
1943. Ke všem různým problémům měl jeden z 
těchto pacientů měl i diabetes mellitus [110]. Dnes 
je známo, že u pacientů s kongenitální rubeolou se 
DM1 vyskytuje ve vysokém procentu a že se jedná 
o diabetes s typickými autoimunitními rysy, včetně 
přítomnosti autoprotilátek a genetické asociace 
[111, 112]. Vzhledem k očkování není spojení 
rubeoly a diabetu naštěstí epidemiologicky 
relevantní, ale slouží jako dobrý důkaz toho, že viry 
obecně mohou diabetes způsobovat. 

Podstatně důležitější jsou zprávy z let 1969 a 1973 
o souvislosti enteroviru s DM1 [113, 114]. Autoři 
nalezli v séru recentně diagnostikovaných pacientů 
s DM1 neutralizační protilátky proti viru Coxsackie 
B4 častěji, než odpovídalo ostatní dětské populaci. 
Coxsackie B viry byly také nalezeny v pankreatu 
osob, které zemřely těsně po manifestaci DM1 [115, 
116]. Tak začala dlouhá a dosud neskončená 
honba za enterovirem, který by mohl způsobovat 
diabetes. 

Enteroviry jsou malé neobalené RNA viry. Jejich 
jednořetězcová pozitivní RNA je poměrně krátká, 
okolo 7,5 kb, kapsida je dvacetistěn o velikosti 
okolo 20 nm. Enteroviry patří mezi pikornaviry, kam 
jsou zařazeny spolu s rhinoviry, virem hepatitídy A a 
parechoviry. Enteroviry se dělí na polioviry, 
Coxsackie A, Coxsackie B viry, ECHO viry a 
číslované enteroviry od 68 nahoru. Enteroviry s 
námi velmi úspěšně žijí; přenášejí se fekálně-orální 
cestou, přežívají v odpadních vodách, přirozených 
vodních rezervoárech, mohou dokonce i téct s 
vodou z kohoutku. Promořenost populace je 
vysoká, například ve školkách je – podle sezóny - 
vždy okolo pětiny až dvacetiny dětí, které nějaký 
enterovirus vylučují do své stolice. Na to, kolik 
enterovirů mezi lidmi cirkuluje a jak mnoho lidí je v 
každou chvíli infikováno, způsobují pozoruhodně 
málo onemocnění. Meningitidy, myokarditidy, chabé 
paralýzy a další choroby asociované s enteroviry 
jsou ve skutečnosti velmi neobvyklými projevy 
enterovirové infekce.  

Mnoho z pikornavirů má poměrně vyhraněný 
tropismus k nějaké tkáni: rhinoviry k nosní sliznici, 
hepatovirus k játrům, poliovirus k šedým buňkám 
předních rohů míšních. Dalo by se předpokládat, že 
existuje i nějaký enterovirus, který vykazuje 
tropismus k beta buňce pankreatu. Ten by mohl být 
za některých okolností diabetogenní [117-119]. 
Potenciálních vysvětlení je několik:  

1. Teorie molekulárních mimikrů předpokládá 
zkříženou reaktivitu mezi antigenem enteroviru a 
proteinem beta-buňky ostrůvků. U geneticky 
predisponovaného jedince by se pak imunitní 
odpověď proti enteroviru obrátila směrem k beta-
buňce a rozvinul by se autoimunitní proces. 
Příkladem je podobnost proteinu GAD65 beta-
buňky a proteinu 2C enteroviru [120]. Dnes se 
nicméně nepovažuje tato teorie za příliš 
pravděpodobnou. 

2. Onen hypotetický pankreatotropní kmen zaútočí 
na beta-buňku a obnaží její struktury, do té doby 
skryté imunitnímu systému (kryptické antigeny). 
Stane se tak buď přímou lýzou beta-buňky virem 
nebo tak, že infikovanou beta-buňku pohltí 
makrofág. Kryptické antigeny imunitní systém 
nezná, nemá proti nim centrální toleranci a proto 
rozvine autoimunitní reakci. 

3. Pokud virus způsobí chronický zánět periinzulární 
tkáně, mohou beta-buňky hynout vlivem volných 
radikálů tvořených při tomto zánětu – tzv. innocent 
bystander theory. 
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4. Konečně jakákoli infekce může urychlovat již 
vzniklou inzulitídu tím, že navozuje stav inzulínové 
rezistence a zatěžuje tak zbytkovou masu beta-
buněk. 

Pokud jsou enteroviry opravdu spouštěči či 
akcelerátory inzulitídy, měly by být prokazatelné při 
jejím začátku častěji než by odpovídalo náhodě. 
Studie, které se tímto průkazem zabývaly, jsou 
vynikajícím způsobem shrnuty v přehledném článku 
patrně nejlepšího současného odborníka na 
enterovirus a diabetes [121]. Z dosud provedených 
studií vyplývá, že spojení mezi enterovirem a DM1 
je velice pravděpodobné, avšak jeho charakter je 
více než nejasný. Sérologické studie jsou četné a 
četné jsou i jejich pozitivní výsledky – nicméně 
jejich design a zvláště výběr kontrolních skupin je 
vesměs epidemiologicky nesprávný a získané 
závěry zpochybňuje. Někteří respektovaní autoři 
jsou toho názoru, že většina starších sérologických 
studií mlhu okolo vztahu mezi diabetem a 
enterovirem nijak nerozptýlila [122, 123]. 

Novější práce užívají přímou detekci enteroviru 
pomocí RT-PCR. Ukázaly, že enterovirus je 
přítomen u čerstvě diagnostikovaných diabetických 
dětí častěji než u kontrol. Jako materiál byly použity 
plná krev nebo sérum [124, 125], plazma a stolice 
[126] nebo periferní mononukleáry [127]. O krok 
dříve je detekce enteroviru při vzniku autoimunitní 
inzulitídy nebo v těsné časové souvislosti s ním. 
Autoimunitní inzulitída je detekovatelná pomocí 
kombinace protilátek proti komponentám beta-
buňky. Finská studie DIPP poukázala na vyšší 
počet enterovirových infekcí u prediabetických dětí 
(čili u dětí s autoprotilátkami proti beta-buňkám) ve 
srovnání s kontrolami bez autoprotilátek: 
enterovirus byl detekován buďto pomocí RT-PCR 
ze séra [128, 129] nebo pomocí kombinace 
výsledků serologie a RT-PCR ze stolice [130]. 
Podobně i další finská studie nalezla vyšší frekvenci 
enterovirové RNA v séru prediabetických dětí ve 
srovnání s kontrolami [131].  

Jiné studie mimo Finsko však takové výsledky 
neposkytly. Ve studii DAISY z USA byla 
enterovirová infekce stejně častá u prediabetických 
dětí jako u kontrol [132]. Navíc – malá studie, které 
se zaměřila na děti po infekci virem Coxsackie B, 
ukázala, že známky prediabetické autoimunity, 
které se rozvinuly u některých dětí po této infekci, 
byly pouze přechodné, k diabetu nevedly a zmizely 
do roka [133]. Zjevně je k objasnění role enterovirů 
při vzniku DM1 třeba dalších dobře navržených 
studií z rozdílných světových populací. Takovéto 
studie by měly pozorovat kohorty zdravých dětí s co 

nejvyšším genetickým rizikem DM1, a to nejlépe od 
narození nebo časného dětství. 

Koncept hygienické hypotézy předpokládá, že 
časné setkání imunitního systému dítěte s běžnými 
infekčními agens chrání dítě proti rozvoji atopií a 
autoimunit (viz BOX 5 - Proč incidence diabetu 
stoupá). Časnost a velikost expozice běžným 
infekcím může být měřena pomocí několika 
nepřímých indikátorů (proxy measures). Jeden z 
těchto indikátorů může být návštěva předškolních 
zařízení, která je obecně negativně asociovaná s 
DM1 (metaanalýza dostupných studií v [134]). V 
české populaci jsme negativní asociaci DM1 s 
návštěvou předškolních zařízení nenašli. Dalším 
indikátorem je velikost sídla, ve kterém dítě žije: 
tato velikost jednak souvisí s hustotou obyvatel, 
jednak do jisté míry i se socio-ekonomickými rozdíly 
mezi městským a venkovským obyvatelstvem. O 
velikosti sídla i hustotě obyvatel je řeč časněji v této 
kapitole, v oddíle o rozdílech incidence diabetu 
uvnitř populací. Velikost sídla může souviset ještě s 
jedním důležitým zdrojem infekčních agens: se 
zvířaty. Expozice běžným infekčním agens nemusí 
pocházet jen od dětí, může být i od domácích zvířat 
– a to zcela nezávisle na míře sociálních kontaktů 
dítěte. Negativní asociace DM1 s kontaktem se 
zvířaty byla nalezena v nedávné studii z Velké 
Británie [135], ale ne v jiných studiích [136, 137] – 
mezi negativní počítaje i naši studii v české 
populaci (v recenzním řízení). Oddělení případného 
efektu sociálních kontaktů od efektu kontaktů se 
zvířaty je komplikováno tím, že proporce 
domácností chovajících nějaké domácí zvíře je v 
nepřímé úměře k počtu obyvatel sídla, kde rodina 
žije.  

Nutriční faktory 

Publikace ze studií o nutričních expozicích 
přinášejících riziko DM1 se počítají již na stovky. Je 
překvapivé, že přes toto těžko zvládnutelné 
množství dat je dispozici tak málo odpovědí na 
základní otázky: přináší něco z toho, co jako kojenci 
nebo batolata požíváme, riziko diabetu? Jak vysoké 
toto riziko je? Je modifikováno dalšími expozicemi? 
Nedostatek odpovědí na tyto otázky je patrně 
způsoben tím, že teprve nedávno se rozběhlo 
několik adekvátně navržených silných studií 
sledující děti s dostatečným (a přitom relativně 
homogenním) genetickým rizikem DM1, od velmi 
útlého věku a dostatečně dlouho. Lze očekávat, že 
studie jako DAISY, TEDDY nebo TRIGR poskytnou 
na naše otázky lepší odpovědi, ale než budou tyto 
ambiciózní projekty dokončeny, musíme spoléhat 
na dostupná data. 
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Kojení versus přípravky z kravského mléka ve 
výživě kojenců jsou velmi populárním tématem 
diskusí – a jejich vliv na riziko diabetu je často 
vytržen z kontextu a značně přeceněn. Kravské 
mléko se od mateřského mléka liší celkovou vyšší 
koncentrací proteinů, přítomností beta-
laktoglobulinu, bovinního sérového albuminu a 
bovinního inzulínu, jehož primární struktura se liší 
od lidského ve třech aminokyselinových zbytcích. 
Již od osmdesátých let jsou známy výsledky studií 
na krysím modelu diabetu 1. typu, které ukázaly, že 
krysy krmené proteiny kravského mléka měly asi 
trojnásobnou incidenci diabetu proti krysám 
krmeným semi-syntetickou dietou bez mléčných 
proteinů [138]. Lze tedy předpokládat, že riziko 
DM1 u kojených se může lišit od rizika DM1 u dětí, 
které dostávají přípravky umělé mléčné výživy - v 
drtivé většině založené na kravském mléku. 

Epidemiologické studie zabývající se asociací 
diabetu a kojení u lidí, nejprve poukázaly na 
pozitivní korelaci mezi množstvím přijatých produktů 
kravského mléka v dětství a incidencí diabetu [139, 
140]. Závěry těchto a podobných studií ukazují, že 
zdraví sourozenci diabetických dětí, kteří během 
dětství požívají více než půl litru kravského mléka 
denně, mají v porovnání s dětmi, jež denně takové 
množství kravského mléka denně nepřijímají, riziko 
diabetu přibližně trojnásobné. Když byla tato 
asociace sledována u případů a kontrol nesoucích 
nejrizikovější HLA genotyp (DQB1*02/0302), 
relativní riziko vystoupilo až na 5,4 [141]. 

S příjmem kravského mléka úzce souvisí otázka, 
kdy je vhodná první expozice dítěte proteinům 
kravského mléka a jaká je tedy doporučená doba 
výlučného krmení mateřským mlékem. Opakovaně 
byla popsána inverzní korelace mezi délkou kojení 
a rizikem diabetu [142, 143]. Diabetické děti jsou 
kravskému mléku exponovány dříve než děti 
nediabetické (sledování expozice během prvních tří 
měsíců života) [144]. Gerstein [143], který 
kvantifikuje tato rizika, však uzavírá, že kojení hraje 
jen malou protektivní úlohu - jeho nedostatek a 
brzká expozice kravskému mléku nenese riziko 
pro diabetes vyšší než 1,5. Domněnka, že by při 
časném setkání s proteiny kravského mléka (do 
ukončeného druhého měsíce života) rozhodoval o 
možné pozdější manifestaci diabetu rizikový HLA 
genotyp, nebyla potvrzena. Při porovnání skupin, do 
nichž byly tyto děti s časnou expozicí bílkovinám 
kravského mléka rozděleny podle rizikovosti jejich 
HLA genotypů, nebyl nalezen žádný signifikantní 
rozdíl [141]. 

Další známkou možného vlivu expozice kravského 
mléka jsou nálezy signifikantně zvýšených titrů 

protilátek proti BLG ve třídě IgA [145] a protilátek 
proti BSA ve třídě IgG u diabetických dětí 
v porovnání s dětmi nediabetickými [146]. Údaje o 
přítomnosti protilátek u diabetických pacientů 
mohou být však stejně zavádějící jako v případě 
sérologických metod u enterovirů, proto Saukkonen 
[146] své výsledky vztahoval k rizikovým HLA 
genotypům. Dle této práce jsou hladiny IgG 
protilátek proti BSA signifikantně zvýšeny u 
diabetických dětí v porovnání s nediabetickými 
sourozenci shodného genotypu. Významná 
humorální odpověď na proteiny kravského mléka je 
tedy asociována s rozvojem diabetu nezávisle na 
genetickém pozadí určeném HLA genotypem. 
Z výsledků citovaných studií vyplývá, že riziko 
vzniku diabetu se výrazně zvyšuje s vysokým 
příjmem produktů kravského mléka v dětství; časná 
expozice proteinům kravského mléka v kojeneckém 
věku ani doba kojení riziko pravděpodobně zásadně 
nemění. 

Přesný mechanismus působení bílkovin kravského 
mléka v diabetogenním procesu nebyl dosud 
přesně objasněn - bylo však formulováno několik 
hypotéz [118]:  

1. BSA hypotéza vychází z mechanismu 
molekulárních mimikrů. Sedmnáct aminokyselin 
dlouhý peptidový fragment ABBOS bovinního 
albuminu (BSA) má podobnou antigenní strukturu 
s ostrůvkovým antigenem ICA69 [147], proti němuž 
by se mohla imunitní odpověď obrátit. Tato údajná 
zkřížená reaktivita je však některými autory 
zpochybňována [148].  

2. Enzymatické štěpení β kaseinu v trávicím traktu 
vede k produkci β kasomorfinu-7, u něhož byl 
v laboratorních podmínkách prokázán 
imunosupresivní účinek [149]. Ten může inhibovat 
navození aktivní imunologické tolerance vůči 
perorálně přijímaným zevním antigenům.  

3. Příjem bovinního inzulínu, který je přítomen 
v kravském mléku, může za určitých okolností 
vnímavého jedince imunizovat a posléze indukovat 
autoimunitní odpověď proti inzulínu vlastnímu (tedy 
znovu princip molekulárních mimikrů) [150] .  

4. Sliznice trávicího traktu pro své zrání v časném 
postnatálním období může vyžadovat dostatek 
určitých látek obsažených právě v mateřském 
mléce (např. růstové faktory či cytokiny). Nepřijímá-
li organismus tyto působky v žádaném množství, 
funkční vyzrání sliznice je narušeno a namísto 
fyziologické vlastnosti slizniční imunity - tolerance 
exogenních antigenů - nastupuje spíše imunizace. 
Tato nežádoucí imunologická odpověď organismu 
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se může obrátit jak proti vlastním antigenům, 
například humánnímu inzulínu vyskytujícímu se 
v mateřském mléce, tak proti antigenům cizím, 
jejichž epitopy mohou vyvolat zkříženou reaktivitu a 
rozvinout autoimunitní proces. Podle této teorie 
[151] je zmíněný průběh imunizace vlastní 
geneticky vnímavým jedincům, kteří navíc byli 
krátce kojeni.  

Kojení je považováno za ochranný faktor proti 
DM1. Možných mechanismů je mnoho: kojení 
chrání proti infekcím, protože matka dítěti předává 
IgA protilátky, mateřské mléko obsahuje cytokiny a 
růstové faktory, které modulují zrání lymfoidní tkáně 
střeva, mateřské mléko obsahuje lidský inzulín, 
takže se může snáze navodit periferní tolerance.  

Dřívější zavedení přípravků z kravského mléka je 
zpravidla paralelně doprovázeno kratší dobou 
kojení. Dodnes však nejsou k dispozici jasná data o 
tom, která z těchto dvou proměnných je asociovaná 
s DM1 primárně a která sekundárně [152]. 
Definitivní odpovědi alespoň z některých populací 
se snad dočkáme s výsledky studie TRIGR [153], 
která testuje efekt kravského mléka u geneticky 
selektované kohorty novorozenců a kojenců s 
rizikem DM1.  

Při studiu etiopatogeneze diabetu 1. typu je 
ověřován vliv nejen kravského mléka proti kojení, 
ale i jiných dietetických faktorů, mezi něž patří 
například nitráty. Tyto látky obsažené v zelenině, 
v masných výrobcích či ve vodě mohou ve formě N-
nitroso-sloučenin přímo poškozovat β buňky, jak 
bylo dokázáno na nitroso-sloučenině 
streptozotocinu [140]. O islandském uzeném 
jehněčím jsme se ostatně již zmiňovali na jiném 
místě. 

Deficit vitamínu D je dalším z možných nutričních 
faktorů. U myšího modelu diabetu bylo prokázáno, 
že 1,25-dihydroxy-vitamín D snižuje výskyt DM1 
[154]. U těchto NOD myší je ale známo, že výskyt 
diabetu snižuje lecjaká expozice [155], takže až 
epidemiologické studie u lidí poukázaly na 
skutečnou negativní asociaci diabetu s podáváním 
vitamínu D kojencům: nejprve se tak stalo v menší 
studii případů a kontrol [156], později to bylo 
potvrzeno ve velké kohortě ročníku 1966 v jednom 
z krajů Finska, pro níž byla k dispozici data o 
podávání vitamínu D [157]. Vitamín D neovlivňuje 
jen metabolismus vápníku; má také prokázaný 
imunomodulační účinek [154, 158] a právě tento 
účinek by mohl být logickým vysvětlením 
protektivního efektu. Zdánlivě přehledná situace se 
nedávno zkomplikovala se zjištěním rozsáhlé 
norské populační retrospektivní studie, že podávání 

oleje z tresčích jater v prvním roce života má 
protektivní efekt proti DM1, kdežto podobný efekt 
pro jiné zdroje D vitamínu v norské populaci chybí 
[159]; obdobně je pro dítě protektivní podávání oleje 
z tresčích jater (ale nikoli multivitamínových 
přípravků) v průběhu těhotenství [160]. Není proto 
vyloučeno, že skutečný efekt je zde přinášen 
omega-3 mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem, 
které jsou v tomto rybím tuku obsaženy. 

Faktory perinatálního období a časného dětství 

Faktory perinatálního období v etiopatogenezi DM1 
se dobře studují. Některé z nich jsou zachyceny v 
záznamech o porodu, které jsou pak přeneseny do 
různých více či méně dostupných databází 
populační evidence (věk matky a otce, vzdělání 
matky a otce, porodní hmotnost, porodní délka, 
pořadí porodu, způsob porodu, velikost sídla 
bydliště a další) nebo nejsou předmětem žádného 
zkreslení (věk rodičů, pořadí narození); jiné faktory 
jsou pro rodiče důležité natolik, že si je pamatují – 
alespoň tedy matky - bez většího zkreslení desítky 
let (způsob porodu, porodní hmotnost a délka, 
celková doba kojení). Ačkoli se dají údaje o expozici 
dají docela dobře sbírat, problematické je, co 
vlastně ukazují. Většina jich totiž jsou proxy 
measures, sekundární indikátory jiných expozic. Je 
těžko si představit, že samo vzdělání matky může 
ovlivnit riziko diabetu, že by se dnem obdržení 
vysokoškolského diplomu zvýšila pravděpodobnost 
diabetu u dítěte. Naopak dobře představitelné je, že 
zde působí nějaký vzorec chování, který mají 
vysokoškolačky nebo obecně lidé z vyšší 
socioekonomické třídy: ten se projevuje v změně 
nějaké expozice primárně asociované s DM1. 

Věk rodičů a zejména věk matky při porodu je 
proměnnou, která se dá snadno sbírat a snadno 
studovat. Většina studií se shoduje na tom, že 
zvyšující se věk matky je asociovaný s vyšším 
rizikem DM1 [161-167], v jiných studiích bylo 
zvýšené riziko omezeno jen na matky pokročilého 
věku nad 35 let [168-171]. Riziko asociované s 
mateřským věkem může navíc záviset na pořadí 
narození dítěte: v norské kohortě nebyla žádná 
asociace s věkem matky pro prvorozené – ta se 
objevila až pro vyšší pořadí narození [167]. Vyšší 
věk matky nefunguje jako rizikový faktor univerzálně 
ve všech populacích: studie z Pittsburghu v USA 
ukázala vyšší prevalenci diabetu nejen u dětí 
starších matek, ale i u dětí velmi mladých matek 
[170]. Existuje i jedna studie, kde riziko DM1 je 
spojeno jen s nízkým věkem matky: tato studie 
pochází z Indie, kde byl asociován s rizikem DM1 u 
potomka mateřský věk pod 25 let [172].  
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Vyšší věk matky se tedy zdá být faktorem skutečně 
asociovaným s DM1, alespoň tedy v europoidních 
populacích. Menší shoda panuje o pořadí narození 
dítěte. Více studií ukázalo nižší pořadí narození 
jako faktor asociovaný s DM1 [163, 168, 170, 172, 
173], méně studií pak ukázalo opak [161, 162, 174]. 
V obecné populaci je obvykle vyšší pořadí narození 
dítěte spojeno s vyšším věkem matky, takže si lze 
představit, že by riziko spojené s pořadím narození 
bylo sekundárním jevem při asociaci DM1 a věku 
matky. Skutečnost je – zdá se – jiná. Výsledky 
studií, kde prvorozenost i vyšší věk matky byly 
asociovány s DM1, ukazují zcela jiným směrem 
[168, 170, 175]: ačkoli se děti, které dostanou DM1, 
rodí o něco starším matkám, mají nižší pořadí 
narození než obecná populace. V české populaci je 
popisovaný efekt přítomen [175]. Možná vysvětlení 

se dají konstruovat víceméně libovolně z teorií, 
které jsou pro etiopatogenezi diabetu k dispozici 
(viz BOX 5). Můžeme si představit například starší 
matky jedináčků, chránící své děti před expozicí 
běžným infekčním agens. 

Dalším snadno zjistitelným parametrem jsou 
porodní délka a hmotnost. Velká populační studie 
z Norska nedávno ukázala vyšší riziko DM1 u dětí s 
vyšší porodní hmotností [176] a jiná velká studie 
případů a kontrol z několika evropských populací 
ukázala nižší riziko DM1 u dětí s nižší porodní 
hmotností a délkou [177]. Jakkoli nejsou tyto nálezy 
platné univerzálně (např. [165, 174]), mohou 
poukazovat na vliv intrauterinního prostředí na 
riziko multifaktoriální nemoci jako DM1. Ve velmi 
elegantně provedené studii přitom bylo prokázáno, 

že efekt porodní hmotnosti 
není vysvětlitelný rozdíly mezi 
porodní hmotností dětí s 
různě rizikovými HLA-DQ 
genotypy – tyto rozdíly byly 
opačné [178]. 

 Způsob porodu je další ze 
snadno měřitelných 
proměnných, jejichž efekt se 
velmi špatně vysvětluje. 
Porod císařským řezem je 
asociován s DM1 v některých 
[168, 179], ale ne všech 
studiích [164, 177, 180]. 
Interpretovat nálezy těchto 
studií opravdu není snadné, 
zvlášť proto, že indikace pro 
císařský řez se významně liší 
mezi jednotlivými 
porodnickými školami, tedy 
jak mezinárodně, tak uvnitř 
populace. Navíc v některých 
populacích se podíl 
císařských řezů zvyšuje – v 
naší se za patnáct let přibližně 
zdvojnásobil, ale císařský řez 
s DM1 nebyl asociován ani 
předtím, ani nyní. To ukazuje, 
že v naší populaci indikace 
pro císařský řez patrně nijak 
významně nezahrnují faktory 
primárně asociované s 
rizikem DM1 u dítěte. 

Srovnání síly genetických a 
negenetických faktorů 

V předchozím textu je 
několikrát zmíněno, že 

BOX 5 - Proč incidence diabetu stoupá   

Existuje několik hypotéz, proč incidence DM1 stoupá. Tři z nich je dobré zmínit, už proto, že se jejich 
znalost předpokládá při četbě současné literatury o etiopatogenezi DM1. 

Hygienická hypotéza se objevila již v souvislosti s vysvětlením příčin vzestupu alergií a atopie. U 
diabetu – jakkoli je jeho imunopatologická podstata jiná než je podstata astmatu nebo atopie – se 
ujala také. Vychází z pozorování, že DM1 se vyskytuje více ve společnostech se západním životním 
stylem a že diabetes může být častější u dětí, které byly v časném dětství vystaveny nižší expozici 
infekcím. Je pravděpodobné, že k vývoji zralého a vyváženě reagujícího imunitního systému je třeba, 
aby byl imunitní systém v raném dětství adekvátně stimulován – zejména běžnými infekčními agens. 
Pokud tomu tak není, může vzniknout dysbalance vedoucí například k autoimunitní inzulitídě a DM1. 

Hypotéza předpokládá, že se z našeho prostředí s postupujícími roky a zvyšujícím se životním 
standardem vytratila nějaká dříve běžná infekční expozice. Může to bezesporu být i obyčejný roup, jak 
se domnívá Edwin Gale ve svém dobře vypointovaném článku (E. A. Gale, 2002. "A missing link in the 
hygiene hypothesis?" Diabetologia 45(4): 588-94). Jiní se však domnívají, že se nejedná o parazita, 
ale o virus. 

Na takový virus, jehož oběh v populaci se mohl podstatně snížit, poukazuje polio hypotéza (nebo 
hypotéza polioviru – ale tento překlad není úplně správný, protože o poliovirus jako takový nejde). 
Autory hypotézy jsou členové finské skupiny zkoumající enteroviry a DM1. Hypotéza byla touto 
skupinou opakovaně publikována. Je založená na předchozích dobře známých zkušenostech s 
epidemiologií poliomyelitidy: před érou očkování se frekvence poškození motorických neuronů virem 
zvyšovala paralelně s tím, jak se snižovala frekvence infekce poliovirem v populaci. Do konce 19. 
století byla infekce poliovirem endemická a paralytické formy vzácné. Pak frekvence infekcí značně 
poklesla se zlepšením hygienických podmínek, ale frekvence paralytických forem neočekávaně 
vzrostla. Stejně tak bylo riziko paralytických forem vyšší v zemích s nízkým výskytem infekce, než v 
zemích s vysokým výskytem infekce.  

Vysvětlením je opožďování prvního kontaktu s poliovirem: pokud je frekvence infekcí v populaci nízká, 
poprvé se jedinec s poliovirem potká pozdě ve svém životě – u starších dětí či dospělých obecně 
enterovirové infekce probíhají hůře, nemluvě o tom, že nejsou chráněni přenesenými mateřskými 
protilátkami. Poliovirus je enterovirus s afinitou k motoneuronům předních rohů míšních – pokud by 
existoval nějaký enterovirus s afinitou k beta buňkám Langerhansových ostrůvků, schopný spustit 
diabetickou autoimunitu, lze si dobře představit analogii: pokud má dítě štěstí a potká se s ním časně, 
když je ještě chráněno mateřskými protilátkami, nejenže se jej snadněji zbaví, ale vytvoří si i vlastní 
imunitu proti tomuto viru. Pokud se nakazí později, je vyšší pravděpodobnost velké virémie a dosažení 
a poškození cílové tkáně – beta-buněk. Představme si, že je lepší hygienou omezena cirkulace viru v 
populaci. Pak se jednak začnou děti s virem potkávat později a jednak se některé dívky a ženy 
nepotkají s tímto virem vůbec. To znamená, že si protilátky nevytvoří a nemohou je v další generaci 
předat svým dětem. 

Třetí z dnes velmi populárních hypotéz o důvodu zvyšující se incidence diabetu je hypotéza 
akcelerátoru. V roce 2001 Terrence Wilkin publikoval práci (T. J. Wilkin 2001. "The accelerator 
hypothesis: weight gain as the missing link between Type I and Type II diabetes." Diabetologia 44(7): 
914-22), kde uvádí tři faktory spolupůsobící na patogenezi diabetu obou typů – rychlost apoptózy 
beta-buněk, inzulínová rezistence a autoimunita proti beta-buňkám. Ve své sjednocující teorii 
postuluje, že konečný efekt – závislost na inzulínu – je tentýž u obou typů diabetu a že zvyšující se
inzulínová rezistence má za následek zvyšující se výskyt obou typů diabetu v populaci. Diabetes 1. 
typu a 2. typu jsou shodné mimo autoimunity, kterou má DM1 jako zásadní rys navíc. Inzulínová 
rezistence je asociovaná s viscerální adipozitou. Ačkoli genotypy vedoucí k této adipozitě mohly v 
hladové minulosti poskytovat selekční výhodu, nyní nám škodí, protože jsme zavaleni přebytkem 
stravy a nedostává se nám pohybu. U DM1 inzulínová rezistence urychluje průběh inzulitídy směrem k 
diabetu – a pacienti se manifestují dříve než by se manifestovali s nižší inzulínovou rezistencí. 
Hypotéza akcelerátoru je relativně snadno testovatelná a dostalo se jí podpory z několika, ale ne 
všech studií. 
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genetické a negenetické faktory se na riziku diabetu 
podílejí přibližně shodně, asi tak polovinou. 
Polovinu genetického rizika pak přinášejí 
polymorfismy uvnitř komplexu HLA. Individuální 
genetické riziko spojené s HLA lze docela snadno 
vyšetřit – tak se obecná populace dá rozčlenit od 
lidí, kteří dětský DM1 téměř dostat nemohou (ti, co 
nesou HLA-DQB1*0602, asi čtvrtina obecné 
populace), až po ty, kdo mají riziko v řádu blížícím 
se deseti procentům (ti, co nesou genotyp HLA-
DQB1*0302-DQA1*03/DQB1*02-DQA1*05, asi 
necelé půlprocento populace). Riziko DM1 se tak v 
naší populaci liší mezi lidmi nesoucími nejrizikovější 
a nejochrannější genetické faktory asi desettisíckrát 
[181, 182]. 

Nic podobně silného mezi negenetickými faktory 
neexistuje. Negenetické rizikové faktory jsou 
jednotlivě slabé – je jich nicméně velké množství. 
Riziko je rozdrobeno mezi špatně definované 
faktory, jejichž jednotlivý příspěvek je nízký – riziko 
asociované s přítomností nebo nepřítomností 
faktoru se zřídka liší více než dvakrát až pětkrát, u 
většiny expozic je to však ještě mnohem méně.  

Ze srovnání efektu genetických faktorů, kde jeden 
jediný genový komplex rozhoduje o desettisíckrát 
vyšším nebo nižším riziku, a faktorů negenetických, 
kde jednotlivý faktor rozhodne maximálně jen o 
několikanásobném vzestupu rizika, dojdeme k 
několika závažným závěrům: 1. Negenetické faktory 
je třeba studovat s přihlédnutím k faktorům 
genetickým. Současné moderní projekty sledují 
zpravidla děti od samého narození – a jsou to děti s 
vysokým rizikem DM1 vyplývajícím buďto z rodinné 
anamnézy nebo z genetického screeningu. 2. Při 
konzultacích s rodiči pacientů informovanými o 
negenetických rizikových faktorech (kojení, 
návštěva školky) je třeba zdůraznit, že za diabetes 
svého dítěte nemohou a že případná expozice 
dítěte známým rizikovým faktorům zvýšila 
pravděpodobnost diabetu jen nepatrně. 3. Je třeba 
se zdržet jakýchkoli rad k prevenci DM1, protože v 
současnosti neexistuje žádná bezpečná efektivní 
prevence – žádné preventivní strategie nemohou 
být navrženy na základě nálezu slabých asociací 
negenetických faktorů, ale jen na výsledcích 
dostatečně silných prospektivních intervenčních 
studií. Dvě nejautoritativnější takové studie přitom 
efekt kandidátních preventivních opatření 
nepotvrdily, jak se zmiňujeme dříve v této kapitole. 
Zda se na tom něco změní s dokončením dalších 
intervenčních studií, se dozvíme během dalších let. 
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