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Gestační diabetes – informace pro pacientky 
 

Jedním z velice důležitých vyšetření v těhotenství je test na zjištění rizika diabetu (cukrovky). 

Tento test je součástí vyšetření těhotných žen ve druhém trimestru. 

 

Co je gestační diabetes? 

Gestační diabetes (těhotenská cukrovka) je porucha metabolizmu sacharidů, která se rozvíjí 

během těhotenství. Postihuje asi 4 % ze všech těhotných. Při těhotenské cukrovce 

neprodukuje slinivka břišní dostatek inzulinu, který je potřeba pro úpravu hladiny glukózy v 

krvi. Glukóza pak přechází ve velkém množství do krve plodu, u kterého vyvolává 

nadměrnou produkci inzulínu. Těhotenská cukrovka se obvykle objevuje až ve druhé polovině 

těhotenství. 

 

Jak probíhá těhotenská cukrovka? 

Protože hladiny krevního cukru jsou jen mírně zvýšené, většinou žena nemá vůbec žádné 

obtíže. Zvýšená hladina cukru v krvi však proniká přes placentu k dítěti, kde následně může 

vést ke komplikacím těhotenství.  

Včasnou diagnózou a léčbou se hladiny krevního cukru normalizují a ke komplikacím 

těhotenství a porodu nedochází. Proto se dnes provádí vyšetřování všech těhotných žen na 

přítomnost těhotenské cukrovky. 

 

Jak se vyšetřuje těhotenská cukrovka? 

Přítomnost cukrovky se vyšetřuje tzv. orálním glukózovým tolerančním testem oGTT. Tento 

test se provádí u žen s přítomnými rizikovými faktory pro těhotenský diabetes v 16. - 18. 

týdnu těhotenství, u všech ostatních žen mezi 24. - 28. týdnem těhotenství. 

 

Jak se provádí zátěžový glukózový toleranční test (oGTT, glykemická křivka)? 

Zátěžový glukózový toleranční test se provádí nalačno (8 – 12 hodinové lačnění), pacientka 

by neměla před testem tři dny omezovat příjem sacharidů pod 150 g/den, měla by mít 

normální fyzickou zátěž. Pocity na zvracení nebo potíže se vstřebáváním stravy střevem 

mohou výsledky testu ovlivnit, doporučujeme o těchto obtížích před testem informovat lékaře. 

Vyšetření se provádí ze žilní plazmy (odběr ze žíly), nikoliv z kapilární krve (odběr z prstu). 

Při vyšetření podáváme 250 ml testačního nápoje s 75 g glukózy, který je potřeba vypít 

během 5 – 10 minut. Vyšetřujeme hladinu krevního cukru 2x (nalačno a za 120 minut) nebo 

3x (nalačno, za 60 minut a za 120 minut) dle doporučení lékaře.  

Během vyšetření setrvejte v klidovém režimu v čekárně laboratoře (není dovoleno jíst, pít a 

kouřit). V případě nevolnosti informujte odběrovou sestru. V chladnějších dnech laboratoř 

nabízí zapůjčení teplé přikrývky. 

Diagnostika gestačního diabetu pomocí oGTT je i součástí doporučení pro těhotenství a 

diabetes vydané Mezinárodní diabetologickou federací (IDF) v roce 2009. Jedná se o 

krátkodobou zátěž sacharidy (hladiny rychle klesají již během hodiny), která se vyskytuje v 
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běžné stravě: 2 plechovky Pepsi nebo Coca Coly obsahují 71 – 74 g sacharidů, ¾ šálku 

rozinek obsahuje 86 g, 1 šálek sušených meruněk 80 g sacharidů. 

 

Kritéria pro hodnocení zátěžového glukózového tolerančního testu: 

V normě jsou hodnoty glykémie nalačno do 5,5 mmol/l, 2 hodiny po zátěži do 7,7 mmol/l.  

Je-li alespoň jedna hodnota v testu mimo daná kritéria, diagnóza gestačního diabetu není 

vyloučena.  

Je-li hodnota glykémie nalačno 5,6 mmol/l a více, test se neprovádí. V tomto případě nejsou 

splněny podmínky pro bezpečné provedení testu a další postup určí lékař. 

 

Jak gestační diabetes může ovlivnit vývoj dítěte? 

Gestační diabetes vzniká až v průběhu těhotenství, kdy jsou již základní orgány dítěte 

vyvinuty. Není tedy příčinou vrozených vývojových vad, tak jak tomu může být u žen, které 

měly diabetes ještě před otěhotněním. Neléčený a špatně kontrolovaný gestační diabetes může 

negativně ovlivnit vývoj dítěte.  

Jestliže máte gestační diabetes, vaše slinivka produkuje inzulin, ale ten v důsledku 

hormonálních změn v těhotenství nesníží hodnotu cukru – glykémie v krvi. Inzulin sice 

nepřestupuje přes placentu do krevního oběhu dítěte, ale glukóza ano. Dítě začne mít vyšší 

hodnoty glykémie ve své krvi. Zdravá slinivka dítěte začne produkovat více svého vlastního 

inzulinu ke zvládnutí těchto vyšších hodnot glykémie. Dítě získává více energie než je 

potřebné k běžnému růstu a vývoji a ukládá ji ve formě tuku. Dítě je větší, než odpovídá 

týdnu těhotenství a tento stav se označuje jako makrosomie. Porod velkého dítěte může vést k 

řadě komplikací během porodu. Protože novorozenec má vyšší hladiny svého inzulinu v krvi, 

po porodu může dojít rychle k poklesu hodnot glykémie v krvi dítěte i k dechovým potížím. 

Děti se zvýšenou porodní váhou jsou ve větším riziku vzniku obezity a diabetu 2. typu v 

pozdějším věku. 

 

Jak gestační diabetes může ovlivnit zdraví maminky? 

Přítomnost gestačního diabetu může být závažným rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. 

typu v pozdějším věku. 


