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Vítejte na safari!

Před pár dny jsem ve své kanceláři vypnul počítač, zhasl světlo a vyrazil na safari. Do severočeského 
Mostu. „Vítejte na uhelném safari!“, byla první věta, kterou jsem uslyšel v sídle známé společnosti Czech 
Coal.

Severní Čechy jsou místem mého srdce. A odrážejí svár, který se vždy odehrával i ve mně. Chemika 
fascinuje pohled na bludiště lesklých věží, produktovodů a kondenzačních věží, ve kterých se přetváří hmo-
ta a mění svět tak, aby sloužil člověku, biolog se děsí možných rizik. A Most? Vždy mě drásala představa 
města, zmizelého v nenávratnu tak, že po něm zbyl jen jeden kostel (přesunutý na nové místo) a jméno. 
Město, které obětovalo své kořeny a svou minulost.

Tentokrát jsem měl příležitost navštívit lom Vršany, sáhnout si na uhelné sloje, vysoké desítky metrů, 
podívat se na velkorypadla i zakladače, horníky při práci i celé zázemí lomu. Při pohledu z „ministerské“ 
vyhlídky, odkud je možné přehlédnout celý lom, asi nejvíce připomíná těžní jáma obrovskou jizvu, jizvu na 
těle krajiny. Na jedné straně rypadla těží skrývkový jíl a především hnědé uhlí, na druhé (jako reparační 
procesy u hojící se rány) zakladače již zasypávají vytěžený lom. 

Proč zmiňuji uhelné safari v úvodníku lékařského časopisu? Téměř 100 % vytěženého hnědého uhlí 
z Vršan (v tomto případě), je spáleno v tepelných elektrárnách pro výrobu elektrické energie. A jsem zpátky 
v úvodu své úvahy. Každý z nás, kdo zapne počítač, rozsvítí světlo nebo si přitopí, aby mu nebylo chladno, 
obrazně řečeno zarývá svou lopatku do země poblíž Mostu. Každý z nás, bez ohledu na to, zda ho takováto 
důlní díla fascinují, nebo děsí. 

Tato představa mi přijde symbolická, pro všechno naše konání. Ať děláme cokoliv, v dnešní době prak-
ticky vše je spojeno s  elektrickou energií. Jsme tedy odpovědni za to, aby naše konání bylo smysluplné 
a užitečné. Jakékoliv naše plýtvání a rozmařilost, každá práce vykonaná jen naoko, pro efekt a bez užitku 
(čímž nemyslím výlučně jen na fondy Evropské unie) neodůvodněně a neprávem zvyšuje tu obrovskou 
jizvu na těle naší země a současně bere šanci našim potomkům, udělat místo toho s energií něco smyslu-
plného a užitečného. 

Zdají se Vaše síly příliš slabé? Zdá se Vám, že jediný člověk nic neznamená proti obrovským celospolečenským procesům a mecha-
nismům, jako je energetická koncepce státu, těžební a energetická politika, nebo třeba všeobecné rozkrádání, lajdáctví, předražené 
státní zakázky, zvyšování daní ad.? Nemylte se, síly každého z nás jsou obrovské. Jsou v možnosti pracovat poctivě, chovat se racionálně 
a úsporně, netolerovat zlodějny a rozkrádání a také licoměrnost a „politickou korektnost“. Nepočítá se jen součet, počítá se každý z nás.

S přáním krásného podzimu
Karel Vízner
šéfredaktor

PS: V tomto čísle upozorňuji na novinky na internetovém portálu Pomocník diabetologa na internetu, který od loňského roku na adrese www.
diaPomocnik.cz provozuje redakce Nakladatelství GEUM. Je mi také potěšením avizovat připravované suplementum věnované příspěvkům ze 
sympozia Syndrom diabetické nohy, které proběhne v listopadu 2012 v pražském Autoklubu. Suplementum budeme distribuovat spolu s č. 4/2012.

Editorial

Fotografie na obálkách:
Kazuistiky v diabetologii
Koala medvídkovitý – Phascolarctos cinereus Goldfuss
Tento známý australský vačnatec má jako jeden z mála savců 
(společně s primáty) otisky prstů. Ty jsou téměř k nerozeznání 
podobné lidským.
Zajímavý je jistě vývoj mozku koal. Mozek předchůdců dneš-
ních koal vyplňoval celou dutinu lebeční, ale postupně se 
drasticky zmenšil. Tento vývoj je připisován změně stravy koal 
– přechodu na energeticky chudé listy blahovičníku. Dutina 
lebeční je ze zhruba 40 % naplněna mozkomíšním mokem, 
„scvrklé“ mozkové hemisféry se nedotýkají jedna druhé, ani 
lebečních kostí. Jedná se o jediné zvíře na zemi s takto zvláštně 
zmenšeným mozkem.

Adelaide, Austrálie, 2010.   
foto: RNDr. Alena Janovská, PhD.

Endokrinologie
Záplevák podzimní – Helenium autumnale („Moerheim Beauty“)
Zápleváky jsou okrasné rostliny, které se v Evropě pěstují už více než 300 let 
(od roku 1635). Původní jsou v severní Americe. Trvalka dorůstající výšky 
i přes 1 m, v našich podmínkách kvete od srpna do října.

Botanická zahrada Liberec, 2011.  
foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM  
© Nakladatelství GEUM, s.r.o. 

Sestra v diabetologii
foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM 
 
© Nakladatelství GEUM, s.r.o. 
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Maratonský běh a diabetes mellitus 1. typu – 
rámcový pohled

Souhrn:
Maratónský běh je jednou z nejnáročnějších atletických disciplín a mezi diabetiky 

je vyhrazen pouze těm velmi dobře trénovaným. U nich lze předpokládat velkou zku-
šenost s úpravami dávek inzulínu a přijímáním sacharidů. Článek podává rámcový 
pohled na úpravy dávek inzulínu a navýšení sacharidového příjmu.

Summary:
The marathon run and type 1 diabetes mellitus – general view  

The marathon run is one of the most demanding athletic disciplines and among 
diabetic patients it is reserved for only well trained individuals. In those individuals 
we can assume good experience in an adjustment of insulin doses and saccharide 
intake. The paper brings a general view of adjustments of insulin doses and augmen-
tation of saccharide intake. 

Brož, J. Maratonský běh a diabetes mellitus 1. typu – rámcový pohled. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 4–5, 
2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � maraton
 � hypoglykemie
 � úprava dávek inzulínu

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � marathon run
 � hypoglycemia
 � adjustment of insulin 

doses

Jan Brož
Diabetologické centrum, 2. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha
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Důvody, proč pacienti s diabetes mellitus 1. typu podstupu-
jí jednu z nejobtížnějších atletických disciplín jsou různorodé. 
Nejčastěji jsou to atleti, kteří běh jako disciplínu provozova-
li před svým onemocněním, někdy jsou to pacienti, kteří se 
k  této disciplíně dostali postupně přirozenou cestou s  cílem 
udržování kondice až poté, co se diabetes objevil, někdy za 
takovým rozhodnutím cítíme pacientovu touhu prostě vzdo-
rovat osudu.

V každém případě před takovým pacientem stojí nelehký 
úkol udržet glykemie v uspokojivých mezích tak, aby se neob-
jevila hypoglykemie, která by sportovní výkon mohla ukončit 
nebo znepříjemnit ať již závod, tak období po jeho ukončení. 
Na druhé straně je třeba vyhnout se přílišným hyperglykemi-
ím, které často rozkolísají glykemické hladiny i v dalších dnech.

Maraton jako energetická bilance
Odpověď na otázku kolik energie je třeba k uběhnutí ma-

ratonu (42 125 m) není jednoduchá. Odpověď na otázku, kolik 
z této energie bude hrazeno spalováním sacharidů, kolik spa-
lováním tuků či bílkovin je ještě složitější. Některé prameny 
uvádějí jako úzus a orientační pravidlo, že celková zásoba gly-
kogenu v těle (cca 500 g) postačí na 29 km běhu, jiné prameny 
(viz tab. č. 1) jsou o něco konkrétnější.

V každém případě je jasné, že během maratonského běhu 
je třeba sacharidy tělu dodávat. Pokud bychom vyšli z tabulky 
1, pak by pro maratonského běžce o  hmotnosti 70  kg, který 

celou vzdálenost zdolá za 4 hodiny, bylo nutností doplnit 700 g 
sacharidů nad rámec své běžné denní potřeby. Tuto dávku lze 
rozložit jak do období několika hodin před výkonem (u zku-
šenějších i několika desítek hodin, celkovou zásobu sacharidů 
v těle lze vysokosacharidovou dietou v průběhu několika dnů 
až zdvojnásobit), během výkonu (50–100 g/hod) a po výkonu. 
Tabulka č.  2 nám ukazuje, jaké jsou rámcově doporučované 
dávky sacharidů v průběhu zátěže v závislosti na její délce, její 
intenzitě a vstupních hodnotách glykemie. Tato tabulka dobře 
pokrývá celé spektrum sportujících pacientů s  jejich různou 
výkonností. U těch, kteří se vydají na maratónský běh, předpo-
kládáme vysokou sportovní výkonnost automaticky.

Tab. č. 1: Energetická potřeba sacharidů v tréninku (g) 
(Colgan 1993)

tělesná hmotnost  
(kg)

počet tréninkových hodin
1 2 3 4

50 200 300 400 500

60 300 400 500 600

70 400 500 600 700

80 500 600 700 800

90 600 700 800 900

100 700 800 900 1 000

110 800 900 1 000 1 100



MARATONSKý BěH A DIABETES MELLITUS 1. TYPU – RáMCOVý POHLED

MUDr. Jan Brož
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3. LF UK a 2. interní klinika FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
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•	 2 hodiny před závodem:  400–600 ml
•	 20 minut před závodem:  150–300 ml
•	 během závodu á 15–20min:  150–250 ml
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 Restituce glykogenových zásob probíhá rychlostí cca 
5–7 g/hod. Zdrojem sacharidů během závodu jsou ideálně sa-
charidové roztoky, gely, tyčinky. Před a po závodě sacharidová 
jídla s vysokým glykemickým indexem.

Maraton jako bilance tekutin
Ztráta tekutin u trénovaného jedince během jedné hodiny 

běhu dosahuje při optimálním počasí (teplota 20–21 ºC) cca 
jeden litr. Ztráta jednoho litru tekutin se projeví navýšením 

Tab. č. 2: Orientační doporučení ke zvýšení přísunu 
sacharidů při sportu v gramech (Colbert 2000)

doba trvání
 (min) intenzita

hladina krevního cukru 
před cvičením (mmol/l)

<5,5 5,5–8   8–11 >11

15
nízká 0–5 0 0 0

střední 5–10 0–10 0–5 0

vysoká 0–15 0–15 0–10 0–5

30
nízká 5–10 0–10 0 0

střední 10–25 10–20 5–15 0–10

vysoká 15–35 15–30 10–25 5–20

45
nízká 5–15 5–10 0–5 0

střední 15–35 10–30 5–20 0–10

vysoká 20–40 20–35 15–30 10–25

60
nízká 10–15 10–15 5–10 0–5

střední 20–50 15–40 10–30 5–15

vysoká 30–45 25–40 20–35 15–30

90
nízká 15–20 10–20 5–15 0–10

střední 30–60 25–50 20–35 10–20

vysoká 45–70 40–60 30–50 25–40

120
nízká 15–30 15–25 10–20 5–15

střední 40–80 35–70 30–50 15–30

vysoká 60–90 50–80 40–70 30–60

180
nízká 30–45 25–40 20–30 10–20

střední 60–120 50–100 40–80 25–45

vysoká 90–135 75–120 60–105 45–90

Tab. č. 3: Orientační doporučení ke snížení dávek inzulínu 
v závislosti na délce a intenzitě zátěže

doba trvání
(min)

nízká  
intenzita

střední  
intenzita

vysoká  
intenzita

15 0 0–10 % 0–15 %

30 0 10–20 % 10–30 %

45 5–15 % 15–30 % 20–45 %

60 10–20 % 20–40 % 30–60 %

90 15–30 % 30–55 % 45–75 %

120 20–40 % 40–70 % 60–90 %

180 30–60 % 60–90 % 75–100 %

tepové frekvence o 8 úderů za minutu, tedy zvýší kardiovasku-
lární náročnost výkonu.

Doporučené rámcové schéma pro doplňování tekutin např. 
dle Ryan 2007 vypadá takto:

S úpravou dle aktuálních parametrů sportovce, jeho výkon-
nosti, parametrů a venkovní teploty.

Jako zdroj tekutin lze doporučit vodu, iontový nápoj či ide-
álně sacharidový nápoj s koncentrací 5–7 % sacharidů.

Maraton jako kontrola glykemie u člověka 
s absencí přirozené inzulínové sekrece

Je pro pacienta částí nejsložitější, kterou řeší úpravou dáv-
kování inzulínu a  navýšením dávek sacharidů (v  intencích, 
které byly uvedeny výše). Změny dávkování, v praxi tedy sni-
žování dávek inzulínu, se týkají jak období v časové blízkosti 
začátku běhu (3–4 hodiny při bolusových dávkách, 30–60 min 
při úpravách bazálního dávkování pump, ale i 10–12 hodin při 
úpravě nočního inzulínu aplikovaného v den před závodem.

Schéma úprav je poměrně složité při prvních závodech, se 
zkušenostmi se však zjednodušuje. Rámcový pohled na úpra-
vy dávek a doplnění sacharidů dává tabulka č. 3 (dle Colbert 
2000).

Závěr
Maratónský běh je mezi diabetiky vyhrazen pouze velmi 

dobře trénovaným sportovcům, u  kterých lze předpokládat 
velkou zkušenost s úpravami dávek inzulínu a přijímáním sa-
charidů. Tento článek vznikl ve snaze pomoci diabetologům 
s rámcovou orientací v tomto druhu zátěže.

Literatura
Colbert, S. The Diabetic Athlete, Human Kinetics, 1st edition. Champaign, 2000.
Colgan, M. Optimum Sports Nutrition: Your Competitive Edge. Salt Spring Island: 
Colgan Institute, 1993.
Ryan, M. Sports Nutrition for Endurance Athletes, 2nd edition. Boulder: VeloPress, 2007.



Maratonský běh, diabetes mellitus 1. typu, 
kontrola glykemií kontinuálním monitorem

Souhrn:
Maratonský běh je jednou z nejtěžších klasických atletických disciplín. Klade vy-

soké nároky na trénovanost organismu, psychickou odolnost i na vyváženost energe-
tické bilance. Energetická bilance, zejména bilance spojená s glukózou v organismu je 
zásadním prvkem pro úspěšné absolvování takového běhu pacientem s diabetes mel-
litus 1. typu. Těmto pacientům samozřejmě takové výkony nedoporučujeme, řada 
z nich je však přesto z různých důvodů podstupuje. V této kazuistice prezentujeme 
strategii farmakologických a dietních úprav pro maratonský běh u pacienta s diabe-
tes mellitus 1. typu, spolu se záznamem kontinuálního monitoru glykemie. Je pří-
kladem jak lze principielně postupovat a rozvrhnout dávky sacharidů během celého 
běhu a následujícího období s ohledem na minimalizaci rizika glykemií.

Summary:
A marathon run, type 1 diabetes mellitus, glycemic control with continuous monitoring    

The marathon run is one of the most difficult classical athletic disciplines. It im-
poses high demands on body training, mental toughness and balanced energetic ba-
lance. The energetic balance, particularly balance associated with body glucose, is the 
essential factor in successful completion of such run in a patient with type 1 diabetes 
mellitus. We, of course do not recommend such performance to our patients, ne-
vertheless many of them go through it for different reasons. In this case report we 
present a strategy of pharmacological and dietary adjustments for a marathon run 
in a patient with type 1 diabetes mellitus including a report of continuous glycemic 
monitoring. It is an example how we can basically proceed and schedule doses of 
saccharides during both the run and the following period with respect to reducing 
a risk of hypoglycemia.

Brož, J. Maratonský běh, diabetes mellitus 1. typu, kontrola glykemií kontinuálním monitorem. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 3: 6–8, 2012.
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Kazuistika
Pacientem je muž, ročník 1972, diabetes mellitus 1. typu od 

roku 2000, léčen pomocí inzulínové pumpy od roku 2010. Pa-
cient nemá žádné specifické komplikace diabetes mellitus, váží 
82 kg a měří 183 cm. Hodnoty HbA1c se pohybují mezi 5–6 % 
(IFCC). Nastavení inzulínové pumpy: Humalog 22:00–02:00 – 
0,5 U/hod, 02:00–04:00 – 0,7 U/hod, 04:00–20:00 – 1,0 U/hod, 
20:00–22:00 – 0,9 U/hod. Celkem: 19,8 U/den. Bolusy cca 8–8–
8 jednotek s úpravou dle glykemií.

Atletiku provozuje od raného mládí, cca 14 let, zprvu se 
věnoval středně dlouhým tratím (800 a 1 500 m), později běhal 
delší tratě 5 000 a 10 000 m. První maraton absolvoval v roce 
1995 (ve svých 23 letech) a dále pravidelně 1–2 závody ročně. 
Po diagnostikování diabetu v  roce 2000 několik let maraton 
neběžel, ale vrátil se k němu v roce 2004. Od té doby absolvuje 
opět 1–2 závody ročně. V letech 2004–2009 absolvoval dohro-

mady 9 závodů, z nichž nedokončil 3 pro potíže spojené s hy-
poglykemiemi. Jeho výkonnost lze považovat za vysokou, časy 
dokončených maratonů se pohybují kolem 5 hodin.

Jeho strategie jak udržet glykemie v uspokojivých mezích 
při maratonském běhu spočívá jak v  úpravě dávek inzulínu, 
tak i v pravidelném doplňování sacharidů.

Stanovené cíle:
1. glykemie na začátku závodu: 9–11mmol/l – cílem je začít 

na spíše vyšší hladině glykemie, aby bylo možno  korigovat 
eventuelní pokles hodnot na začátku běhu dříve, než do-
sáhnou hranice hypoglykemie.

2. glykemie během závodu 5–11 mmol/l – při nižších glyke-
miích je riziko případné hypoglykemie vyšší, při vyšších 
glykemiích má pocit, že jeho výkonnost klesá;
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3. glykemie 24 hodin po závodě 5–12 mmol/l – v několika 
předchozích případech se po dokončení maratonu obje-
vovaly hypoglykemie během následujících 24 hodin.

Výsledky
1. období před závodem: pacient si připravil větší večeři 

(cca 100 g sacharidů) a dalších 50 g sacharidů snědl ko-
lem 22:00 hodin před usnutím (druhou dávku pokryl 2 IU 
inzulínu HMR, obvyklá dávka by byla 4–5 IU s.c.). V noci 

kolem 5:00 si přidal ještě 20 g sacharidů (reakce na zjiš-
těný pokles glykemie). Ráno kolem 7:00 (2 hodiny před 
závodem) snídal 120 g cornflakes a aplikoval si 10 IU in-
zulínu HMR (obvyklá dávka by byla 12 IU). V 8 hod dále 
požil 10  g glukózového gelu. Ze záznamu glykemií před 
závodem (obr. č. 1) je patrno, že hodnota glykemie v době 
začátku závodu byla o něco nižší, než hodnota stanovená 
jako cíl.

2. závod 9:00–13:45: bazální dávku si na období 9:00–14:00 
snížil na polovinu, tedy 0,5 U/hod, na počátku závodu byla 

Obr. č. 1: Záznam z kontinuálního monitoringu glykemie v den závodu
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Obr. č. 2: Záznam z kontinuálního monitoringu glykemie den po závodu
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glykemie 8 mmol/l. Na základě svých zkušeností měl paci-
ent během závodu v plánu požít 40–60 g sacharidů za ho-
dinu běhu v podobě glukózového roztoku a gelu, v záloze 
měl dvě energetické tyčinky. Na základě průběhu glykemií 
během závodu byl jeho přísun glukózy následující: 1. ho-
dina 40 g, 2. hodina 60 g, 3. hodina 60 g, 4. hodina 50 g, 

5. hodina 40 g. V průběhu závodu vypil cca 3,7 l tekutin. 
Záznam glykemií během závodu viz obr. č. 1.

3. po závodě 13:45–13:45 (následujícího dne): bazální 
dávku si na období 14:00–07:00 snížil o  40–50  %, dáv-
ky tedy byly: 14:00–20:00 0,5 U/hod, 20:00–22:00 0,5 U/
hod, 22:00–02:00 0,3  U/hod, 02:00–04:00 0,4  U/hod, 
04:00–07:00 0,5 U/hod. Pacient dále pokračoval v doplňo-
vání sacharidů v množství cca 100 g sacharidů/2 hodiny 
v  jedné dávce ve 14:00, 16:00, 18:00 kryté 6  IU inzulínu 
HMR. Sacharidy pacient přijímal ve formě cornflakes, 
ovoce (především banány) a rýžového nákypu s ovocem. 
V rámci prevence noční hypoglykemie si pacient vzal ještě 
50 g sacharidů v cca 20:00 bez současně podaného inzulí-
nu. Následnou hyperglykemii kolem 22:00 řešil podáním 
3 IU HMR. Kolem 02:00 ráno ho vzbudily příznaky mírné 
hypoglykemie (hodnota CGM 4,00 mmol/l), kterou vyře-
šil podáním 20 g sacharidů v glukózovém gelu. Do rána 
již byly glykemie stabilní, v průběhu dne ponechal pacient 
bazální a bolusové dávky na cca 70–80 % své obvyklé hod-
noty.

Závěr
Lze konstatovat, že zkušený pacient dokázal dosáhnout zá-

kladní stanovený cíl, vyhnul se hypoglykemii v průběhu závo-
du, byť po jeho první hodině klesla glykemie k dolní hranici 
normy, což lze vysvětlit snad chladnějším počasím, které pano-
valo v průběhu závodu a které pacienta překvapilo. Na základě 
záznamu by nyní v první hodině zvýšil dávku sacharidů o cca 
20 g.

V období po závodu při doplňování zásobních sacharidů se 
objevila noční mírná hypoglykemie, která byla výsledkem ne-
správného dávkování inzulínu (opomenul podat inzulín k jíd-
lu ve 20:00 a korigoval hyperglykemii ve 22:00 příliš vysokou 
dávkou inzulínu (viděno ovšem zpětně ze záznamu). V průbě-
hu 48 hodin (den závodu + následující den) se glykemie pohy-
bovaly nad hodnotou 11 mmol/l po dobu 14 hodin, což činí 
přibližně 30 % celkového času.
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Význam a vliv monitorace glykemií pomocí 
senzoru na kompenzaci diabetu u pacientky 
s diabetes mellitus 1. typu

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 33leté pacientky s diabetes mellitus 1. typu léčené in-

tenzifikovanou inzulínovou terapií a význam kontinuálního podkožního monitoro-
vání hladiny glukózy (CGM) při používání systému real-time na kompenzaci diabetu. 
U pacientky došlo při dlouhodobě neuspokojivé kompenzaci diabetu k významnému 
zlepšení a k poklesu HbA1c po tříměsíčním používání senzoru o 3,6 %

Summary:
The significance and influence of glycemic monitoring with sensor in the compensation 
of a female patient with type 1 diabetes mellitus    

A case report of a 33 years old female patient with type 1 diabetes mellitus tre-
ated with IIT and an importance of continuous subcutaneous glycemic monitoring 
(CGM) using a  REAL-Time system in the compensation of diabetes. After a  long 
term unsuccessful compensation of diabetes she reaches a significant improvement 
and a reduction of HbA1c by 3.6 % following 3 months of using the sensor.

Galandáková, I., Janíčková Žďárská, D. Význam a vliv monitorace glykemií pomocí senzoru na kompenzaci 
diabetu u pacientky s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 9–10, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � kontinuální podkožní 

monitorace hladiny glukózy
 � senzor
 � inzulínová pumpa
 � intenzifikovaná inzulínová 
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Úvod
Kontinuální podkožní monitorace hladiny glukózy (CGM) 

je moderní a stále se vyvíjející technologie v léčbě diabetu. Po 
jejím zavedení do praxe se rozrůstá počet publikací o významu 
CGM na kompenzaci diabetu, zejména je vyzdvihován vliv na 
zlepšení kompenzace diabetu a snížení četnosti hypoglykemií 
oproti intenzivnímu selfmonitoringu pomocí glukometru, jak 
již u pacientů léčených inzulínovou pumpou (CSII) či inten-
zifikovaným inzulínovým režimem (IIT) (Hermanides et De-
Vries 2010).

Výhoda měření glykemií kontinuálně senzorem oproti 
glukometru spočívá v tom, že zaznamenává průměr hladiny 
glukózy každých pět minut, tedy 288 měření za 1 den, nevý-
hodou je měření koncentrace glukózy z podkoží. Glukomet-
rem získáme aktuální hodnotu glykemie z kapilární krve, při 
normálním denním režimu pacienta předpokládejme, že se 
běžně pacient změří maximálně 8x za 1 den. Výhodou sen-
zoru je možnost využití trendových grafů a šipek, vývoj gly-
kemií v čase při průběžně aktualizovaných glykemiích, kdy 
pacienti tak mohou lépe pochopit vliv jídla, fyzické aktivity, 
inzulínu a dalších faktorů na jejich glykemie. Pomocí těch-

to informací se mohou naučit lépe porozumět své nemoci 
a  kompenzovat svůj diabetes. Předpokladem je ale spolu-
práce pacienta a lékaře a určité technické znalosti a doved-
nosti pacienta. V České republice jsou dostupné pacientům 
dva typy senzorů v systému real-time – Freestyle Navigator 
(Abbott Diabetes Care) a Guardian REAL-Time (Medtronic 
MiniMed).

Kazuistika
Nyní 33letá pacientka s diabetes mellitus 1. typu, léčená od 

roku 1988, kdy kompenzace diabetu dle hodnot HbA1c byla 
střídavá, od roku 1998 byla předána do péče diabetologické 
ambulance pro dospělé s HbA1c 10,6 % (IFCC) na léčbě Hu-
mulin R a Humulin N (celkem kolem 40–50 IU/24 hodin při 
tělesné hmotnosti 65 kg, BMI 21 kg/m2). Při dalším sledování 
byla kompenzace diabetu neuspokojivá díky nevalné compli-
ance pacientky, časté hyperglykemie s maximálním nárůstem 
HbA1c na 12,7 %, dále zaznamenána jedenkrát těžká hypogly-
kemie s nutností hospitalizace, kdy pacientka odešla na revers 
po několika hodinách hospitalizace.
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Poté co pacientka odmaturovala a začala pracovat v admini-
strativě se compliance zlepšila se sledovaným poklesem HbA1c 
k 8,3 % v roce 2001, bez změny dávkování inzulínu. Pacientka 
byla doposud bez prokázaných komplikací diabetu. Na zave-
dené terapii humánním inzulínem při dále dobré spolupráci 
nemocné se podařilo dosáhnout snížení HbA1c na 6,6 % v roce 
2002, bez zvýšení četnosti hypoglykemií. Následně pacientka 
nebyla na kontrole více než půl roku z osobních důvodů (úmr-
tí otce). Při další kontrole byl zjištěn nárůst HbA1c na 11,8 % 
v roce 2003, z komplikací se objevila neproliferativní diabetická 
retinopatie a incipientní diabetická neuropatie dolních konče-
tin. Byly pozorovány častější noční hypoglykemie, proto byla 
změněna terapie na analoga inzulínu aspart + glargin (NovoRa-
pid + Lantus) ve stejné dávce (46 U/24 hodin, při tělesné hmot-
nosti 64 kg). Pacientka byla nadále neuspokojivě kompenzová-
na i na terapii inzulínovými analogy, i když bylo pozorováno 
zlepšení kompenzace, kolísání HbA1c od 7,8 % k 10,6 %. Byly 
provedeny různé pokusy s úpravou inzulinoterapie analogy – 
výměna terapie z  aspartu (NovoRapid) na glulisin (Apidra), 
dále vyzkoušena terapie aspart + detemir (NovoRapid + Leve-
mir) dvakrát denně, pacientka opakovaně edukována, největší 
problém spočíval v  nepravidelné životosprávě. Pacientka od-
mítla nabízenou terapii inzulínovou pumpou.

V roce 2010 bylo pacientce doporučeno kontinuální mo-
nitorování hladiny glukózy, zakoupila si senzor, na zavedené 
terapii aspart + detemir (NovoRapid + Levemir) upravovala 
dávky dle glykemií. Ranní dávka detemiru posunuta na po-
ledne dle režimu pacientky, pozorováno významné zlepše-
ní kompenzace diabetu při spolupráci nemocné a  používání 
REAL-Time monitoringu s poklesem HbA1c z hodnoty 8,8 % 
v roce 2009 na hodnotu 5,2 % v roce 2010 – tři měsíce po po-
užívání senzoru. Při pozvolném nárůstu hmotnosti na 77 kg 
(BMI 25 kg/m2) byl do terapie přidán metformin s postupným 
navýšením k dávce 1 500 mg/den. Vzhledem k nočním hypo-
glykemiím byl ponechán detemir (Levemir) v  polední dávce 
a na noc výměna za glargin (Lantus). Dále glykemie stabilní, 
hypoglykemie jen výjimečně, pacientka nadále používá senzor 
s dobrým efektem na kompenzaci diabetu, v posledních dvou 
letech HbA1c s průměrem 5,7 %, s maximem 6,2 %.

Od května tohoto roku je pacientka převedena na terapii 
CSII z důvodu plánované gravidity. Z komplikací diabetes mel-
litus přetrvává neproliferativní diabetická retinopatie a incipi-
entní diabetická neuropatie dolních končetin.

Diskuse a závěr
Pacienti, kteří profitují z kontinuálního monitoringu glyke-

mií, jsou především pacienti s obtížným rozpoznáváním hypo-
glykemií a pacienti, kteří nemají dobrou kompenzaci diabetu 
ani při léčbě intenzifikovaným režimem a běžném selfmoni-
toringu zejména v důsledku lability diabetu. Systém je velmi 
přínosný také u gravidních žen, kde je výborná kontrola dia-
betu důležitá pro správný vývoj plodu a u dětských diabetiků 
(ČDS 2012).

Studie Deiss a et al. například testovala efekt kontinuální 
monitorace hladiny glukózy na kompenzaci diabetu u diabeti-

ků 1. typu na IIT s neuspokojivou kompenzací HbA1c nad 6,6 % 
(IFCC) a jako výsledek uvádí rozdíl ve snížení HbA1c o 0,6 % 
po tříměsíčním používání ve prospěch pacientů s kontinuální 
monitorací glykemie pomocí senzoru, ve srovnání s pacienty 
pomocí běžné monitorace glukometrem. Ve třetí větvi pacienti 
používali senzor dvakrát týdně, a  to nevedlo k významnému 
zlepšení HbA1c (Dess et al. 2006). V naší kazuistice u pacientky 
s DM 1. typu léčené IIT došlo k poklesu HbA1c po tříměsíčním 
používání senzoru k poklesu HbA1c dokonce o 3,6 %.

Na druhou stranu studie Hirsch et al. prováděná u pacientů 
s DM 1. typu na terapii CSII porovnávala dvě větve, kontinuál-
ní monitoring glukózy vs. pokračování v intenzivním selfmo-
nitoringu glukometrem, a v obou skupinách došlo k poklesu 
HbA1c o 0,6–0,7 %.

Z  dostupných výsledků klinických studií můžeme však 
tvrdit, že CGM nabízí jasný zdravotní přínos, vyjádřený jako 
pokles HbA1c u pacientů s DM 1. typu s hodnotami HbA1c nad 
6,5 % (IFCC) (Hermanides et DeVries 2010). V České repub-
lice je aktuálně hrazeno pojišťovnami použití senzoru k retro-
spektivnímu hodnocení čtyřikrát ročně.
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Gastrointestinální obtíže v průběhu 
dlouhotrvající fyzické zátěže mohou zaskočit 
i nemocného na pumpě a kontinuálním 
monitoru glykemie

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ rozvoje gastrointestinálních obtíží nemocného při 

protrahované fyzické zátěži u pacienta s diabetem 1. typu léčeného pomocí inzulínové 
pumpy. Zažívací potíže zabránily zvýšené konzumaci sacharidů při pohybové aktivitě 
a pacient se musel spoléhat na kontinuální monitoraci glykemie senzorem, která na-
pomohla zabránit rozvoji hypoglykemie. Analýza dat kontinuálního monitoru ovšem 
ukázala, že spotřeba glukózy při vysoké intenzitě fyzické zátěže byla jistě vyšší, než jak 
předpokládal jinak motivovaný nemocný. Rozbor případu může pomoci ošetřujícím 
lékařům poskytnout adekvátní doporučení nejen pro závodní sportovce, kteří provozují 
déletrvající fyzickou aktivitu, ale i pro nemocné, kteří plánují sezónní rekreační aktivity.

Summary:
Gastrointestinal problems during a long term physical exertion may surprise even 
a patient with insulin pump and continuous monitoring of glycemia   

A case report describes a development of gastrointestinal problems in a patient 
with type 1 diabetes mellitus treated with insulin pump following a prolonged phy-
sical exertion. Gastrointestinal problems prevented him from a higher intake of sa-
ccharides during exercise and the patient had to rely on the continuous monitoring 
of glycemia by a sensor, which helped him to prevent hypoglycemia. Analysis of data 
from the continuous monitor showed that glucose consumption during highly inten-
sive physical exertion was even higher than otherwise motivated patient assumed. 
A case analysis may help treating physicians to give adequate recommendation not 
only to top athletes who perform a  long term physical activity but also to patients 
who plan seasonal recreational activities.

Pátková, H., Honka, M., Scheinost, M., Fajtlová, V. Gastrointestinální obtíže v průběhu dlouhotrvající fyzické 
zátěže mohou zaskočit i nemocného na pumpě a kontinuálním monitoru glykemie. Kazuistiky v diabetologii 
10, 3: 11–14, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � kontinuální monitorace 

glykemie
 � gastrointestinální potíže
 � cvičení

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � continuous monitoring of 

glycemia
 � gastrointestinal problems
 � exercise

Helena Pátková, Marek Honka, Michal Scheinost, 
Vendula Fajtlová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Při fyzické námaze dochází k využití zásobního škrobu gly-

kogenu ve svalech a  játrech, který je posléze zpět doplňován 
glykogensyntetázou při procesu spjatém s vychytáváním mo-
lekul glukózy z krevního oběhu. Hypoglykemie po sportovní 
aktivitě hrozí jednak krátce po zátěži, ale i v období následu-
jících 6 až 15 hodin, kdy právě v těle probíhá resyntéza zásob-
ního glykogenu. Celková doba obnovy zásob je vždy závislá na 
množství spotřebovaného glykogenu, tedy na míře a délce zá-

těže. Existují dvě strategie, jak zabránit hypoglykemii po zátěži. 
Jednou z nich je snížení dávky inzulínu, ať již snížení bazál-
ních nebo bolusových dávek. Dalším doporučeným postupem 
je zvýšení příjmu stravy obsahující sacharidy před sportem či 
namáhavou prací a zvýšení celkového příjmu stravy v několika 
hodinách po něm (Brož 2006; 2007).

U  pacientů léčených inzulínovou pumpou se obecně do-
poručuje snížit bolusovou dávku před zátěží o 25–50 % podle 
typu zátěže. Doporučené snížení bazální dávky inzulínu pum-
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pou je o 50–75 % hodinu před zátěží, v průběhu zátěže a indi-
viduálně v období 2–6 hodin po ukončení zátěže. Inzulínová 
pumpa je pro tyto případy ideálním prostředkem pro sportu-
jícího diabetika, protože umožňuje flexibilní úpravu bazálního 
inzulínu.

Dalším zmíněným postupem je příjem sacharidů. Lze 
doporučit substituci 20–30  g sacharidů před zátěží a  dále 
substituci 15–20 g každou další hodinu fyzické aktivity s  in-
dividualizací tohoto postupu dle selfmonitoringu. Při odhado-
vání dávky sacharidů je nutné vzít v úvahu aktuální glykemii, 
poslední dávku inzulínu před zátěží, dobu trvání a  intenzitu 
fyzické zátěže a  event. rezistenci na inzulín. Monitorace gly-
kemie před, v průběhu a po zátěži umožňuje individualizovat 
doporučení u  každého diabetika. Nejvhodnější technologií 
k posouzení variability a trendu glykemií je kontinuální mo-
nitorace glykemie pomocí senzoru (Pelikánová et Bartoš 2011; 
Adolfsson et al. 2011).

Kazuistika
28letý muž léčený pro  diabetes mellitus 1. typu od 

roku 1992 je zaníceným vyznavačem jak letních, tak i zimních 
sportovních aktivit. Právě v  souvislosti se sportovní činností 
pacient prodělal několik těžkých hypoglykemických epizod 
a trpěl syndromem nerozpoznání hypoglykemie. Z těchto dů-
vodů byla v roce 2005 zahájena terapie inzulínovou pumpou. 

Metabolická kompenzace nemocného se dlouhodobě pohybu-
je v „přijatelném“ pásmu s hodnotami glykovaného hemoglo-
binu mezi 56–66 mmol/mol (dle IFCC).

Od zahájení terapie inzulínovou pumpou nebyly zazname-
nány epizody těžkých hypoglykemií. K  eliminaci hypoglyke-
mických epizod napomohla ochota a zájem nemocného pra-
videlně monitorovat glykemie pomocí kontinuálního senzoru. 
Z komplikací diabetu byla u nemocného prokázána autonom-
ní neuropatie s poruchou sudomotoriky a klidovou tachykar-
dií. Dále je léčen ACE inhibitory pro arteriální hypertenzi.

V  druhé polovině zimní sezóny (únor 2012) si nemocný 
naplánoval několikadenní pobyt v  Jizerských horách spojený 
s túrami na běžkách. V předcházejících dvou měsících najezdil 
na běžkách cca 240 km, tudíž se nechystal absolvovat jednorá-
zovou fyzickou aktivitu bez zkušeností a vhodného vybavení. 
Pacient měl nasazený senzor, který vždy při podobné fyzické 
aktivitě používal. Dne 26. 2. 2012 v odpoledních hodinách pa-
cient s přítelem dorazili do lyžařského střediska. Nejprve ab-
solvoval 5 km pěšky do kopce do hotelu. Po svačině (instantní 
kaši a ovoci) vyjeli na cca 20 km vyjížďku na běžkách. Vrátil se 
do hotelu cca v 17:30 hodin. K večeři měl hovězí vývar s nud-
lemi, pečeného pstruha na másle s bramborami a zeleninou, 
jedno desetistupňové pivo. Na noc snědl knäckebrot a tvaroh. 
Fyzicky se cítil dobře.

Komentář k záznamu z 26. 2. 2012
Ze záznamu je zřejmé, že pacient reaguje na fyzickou ak-

tivitu zahájenou v odpoledních hodinách sice pozvolným, ale 
numericky výrazným poklesem glykemie. Výpovědní hodnota 
tohoto faktu by měla být zohledněna v dalších dnech plánova-
né fyzické aktivity. Další skutečností stojící za zmínku je pouze 
1x provedené „párování“ hodnot senzoru s výsledky z gluko-
metru, které se může odrazit na nižší míře přesnosti dat ze 
senzoru.

27. 2. 2012 pacient posnídal 250 ml bílého jogurtu, 2 hrs-
ti ovocného müsli, hrst Nestlé Chocapic, kaiserku s  máslem 
a 4–5 plátků eidamu, vypil bílou kávu a 200 ml pomerančo-
vého džusu. Asi v 9:40 hodin vyrazil na túru. Před samotnou 
jízdou snědl müsli tyčinku a několik kusů sušených meruněk. 
Venkovní teplota byla -12 ºC a sníh dobře promrzlý. Pacient 
byl oblečen do termoprádla a  funkčního trojvrství, vybaven 
termoskou s čajem a  lahví iontového nápoje, zásobami ener-
geticky vydatných tyčinek, hroznového cukru i  glukagonem 
(GlukaGen HypoKit). Cestou se zastavili na čaj, snědl dva vel-
ké šunkové sendviče, Tatranky a karamelovou tyčinku. Později 
měl teplý oběd ve formě husté polévky s pečivem a místní ko-
láče. Průběžně jedl tyčinky, popř. tablety hroznového cukru. 
Po 19. hodině se vrátil zpět do hotelu, kde následovala večeře: 
vepřové s bramborovým knedlíkem a se zelím, jedno deseti-
stupňové pivo. Večer ještě snědl hovězí maso a plátky pufrova-
né pšenice se sójou. Subjektivně se cítil unavený, ale ve velmi 
příznivém silovém rozpoložení, bez výraznějších bolestí ve 
svalech, bez křečí. Trasa po dodatečném dopočtení měřila přes 
50 kilometrů, se všemi zastávkami ji zdolali za cca 8 hod.

Obr. č. 1: Záznam ze senzoru z 26. 2. 2012
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Komentář k záznamu z 27. 2. 2012
Precizní záznam o konzumaci stravy a  senzorem získaná 

zpětná vazba o vývoji glykemie jistě mohly pacientovi napo-
moci snížit riziko hypoglykemie, přesto se podle dat ze sen-
zoru zdá, že samotný příjem sacharidů během fyzické aktivity 
nebyl dostatečnou ochranou proti vzniku hypoglykemie. Po-
dobně jako v předchozím dni není počet zadávaných hodnot 
glykemie z glukometru do senzoru příliš vysoký. Dále záznam 
bazálního dávkování z  pumpy naznačuje, že prevence hypo-
glykemie spočívala především v  pravidelném doplňování sa-
charidů a nikoli ve využití nastavení „dočasného“ bazálu, při 
němž by byla snížena dodávka inzulínu do těla nemocného 
v době fyzické aktivity. Zvolený postup může být považován za 
sporný, ale pacient jej zdůvodňuje následovně: Pro intenzivní 
běh s velkým převýšením si pumpu odpojuji úplně, pro delší 
kondiční běhy občas „dočasný“ bazál používám, ale raději si 
dám větší množství sacharidů nebo menší bolus před jídlem, 
resp. v rámci rozloženého bolusu si snížím druhou dávku. Ten-
to fakt je zřejmý i ze záznamu, na němž je patrné, že bolus po-
daný dopoledne byl jen „korekční“ a další bolus podaný před 
spaním, ač nevelký, záhy navodil hypoglykemii. Tato vysoká 
citlivost na podaný inzulín mohla být pro nemocného dal-
ším varovným signálem, že jsou zásoby glykogenu v jeho těle 
v podstatě vyčerpány.

28. 2. 2012 (3. den fyzické aktivity) došlo ke změně počasí 
(nastala obleva, výrazné oteplení a po ránu drobně mrholilo), 
která se odrazila i na náročnosti pohybové aktivity při zhoršení 
kvality sněhu. Po obdobné snídani jako předchozí den pacient 
opět vyrazil na běžky. Po zvládnutí 10 km trasy začalo pršet. 
I přes relativní pohodlí a teplo díky kvalitnímu vybavení, cca 
ve 12:30 začal pociťovat sílící známky žaludeční nevolnosti, 
neúspěšně se pokoušel o zvracení. Vzhledem k celkovému sta-
vu se vydali na cestu do nejbližšího střediska a následně chtěli 
autobusem do hotelu. Cestou sílil déšť a přidala se do té doby 
u  pacienta nepoznaná komplikace: křeče stehenních svalů 
a ztuhlost kyčelních kloubů, které znemožňovaly rychlejší chů-
zi a běh na běžkách. Přes veškeré obtíže se pacientovi podařilo 
dostat na stanoviště autobusu. Pociťoval chlad vycházející ze-
vnitř organismu, zesiloval pocit žaludeční nevolnosti. Cestou 
ve vytopeném autobuse z části pominul pocit ztuhlosti svalů 
a  kloubů. Po vystoupení z  autobusu však pacient opakovaně 
zvracel nahnědlý gelový obsah. Pokusil se přijímat tekutiny, ale 
vše vždy vyzvracel. Odpojil si inzulínovou pumpu a dal si pod 
jazyk rozpustit hroznový cukr, glukagon neaplikoval. V  do-
provodu proškoleného přítele došel do hotelu a následně odjel 
zpět do Prahy. Klinické obtíže nemocného nebyly natolik spe-
cifické, aby určily etiologii obtíží. Mohlo se jednat o prostou in-
toleranci stravy (gastritidu) potencovanou fyzickou námahou, 
anebo o atypické projevy vyčerpání při dlouhotrvající fyzické 

Obr. č. 2: Záznam ze senzoru z 27. 2. 2012
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Obr. č. 3: Záznam ze senzoru 28. 2. 2012
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námaze za ztížených podmínek s vegetativním doprovodem. 
Nelze s jistotou říci, zda se předchozí hypoglykemie mohly po-
dílet na rozvoji obtíží, ale je zřejmé, že výsledky poskytnuté 
senzorem napomohly zvládnout poměrně svízelnou situaci, 
kdy nemocný nemohl využít svou „standardní“ metodu pro 
prevenci hypoglykemie tj. konzumaci sacharidů a zároveň mu-
sel pokračovat ve fyzické aktivitě.

Komentář nemocného k využití měřicích metod za 
nepříznivých povětrnostních podmínek

Počet měření během „běžek“ byl značně omezen z důvodu 
opakovaného „podchlazení“ glukometru a  jeho nefunkčnos-
ti během dne. Glukometr jsem se v  maximální možné míře 
snažil chránit proti účinkům nízkých teplot, ale i přes jeho za-
balení do náhradního oblečení jsem se několikrát neúspěšně 
snažil glykemie změřit. Tento technický nešvar glukometrů 
není bohužel nic nového, proto výsledky obou měřicích me-
tod, tj. glukometru i  senzoru v  extrémní situaci považuji za 
„potenciálně zkreslené“. Zároveň v  době dlouhodobé fyzické 
aktivity se zadávání referenčních glykemií pro kalibraci sen-
zoru komplikuje skutečností, že referenční hodnota může být 
zadána k efektivní kalibraci senzoru pouze pokud nedochází 
k poklesu nebo vzestupu glykemie.

Závěr
Tato kazuistika dokumentuje vznik gastrointestinálních 

obtíží, které limitovaly příjem sacharidů per os v době, kdy pa-
cient s diabetem 1. typu musel pokračovat ve fyzické aktivitě 
a zároveň předchozí výrazná fyzická námaha spojená s deplecí 
zásobního glykogenu výrazně pozměnila citlivost organismu 
nemocného na inzulín. Výsledky poskytované senzorem gly-
kemie tak přispěly k  tomu, že pacient zvládl relativně kom-

plikovanou situaci bez rozvoje těžké hypoglykemie. Zároveň 
ovšem analýza záznamu kontinuálního monitoru odhalila 
i v tomto případě, že odhad spotřeby glukózy při fyzické akti-
vitě nemocným byl podhodnocen. S tímto fenoménem se se-
tkáváme relativně často a proto doporučení směřující k využití 
„dočasného bazálu“ ve vztahu k intenzitě fyzické zátěže by jistě 
mohlo přispět k bezpečnosti léčby inzulínem i za takové situa-
ce, jakou je několikadenní sekvence fyzicky náročných aktivit.
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Začínáme s inzulínem
Jan Brož

Edukace diabetika je součástí práce každého prak-
tikujícího diabetologa. Je to proces obtížný, zdlouhavý 
a mnohdy nevede k požadovanému výsledku. Navíc je tře-
ba získané vědomosti a návyky připomínat a kontrolovat, 
zda jsou správně užívány v praxi. Na tomto místě jistě není 
nikdy dost kvalitních edukačních materiálů, které dokáží 
k pacientovi promlouvat jeho jazykem a nenásilnou for-
mou předávat nové a připomínat již známé informace.

Právě k těm se řadí i zde předkládaná pacientská bro-
žura autora MUDr. Jana Brože. V úvodu publikace jsou 
vymezeny základní pojmy, se kterými se každý diabetik 
v souvislosti se svou nemocí setká a měl by jim rozumět. 
Následují kapitoly, které srozumitelně, krok za krokem 
a pomocí názorného grafického zpracování přibližují ne-

mocným bazální problematiku léčby cukrovky a problémy 
s ní spojené. Čtenář zde nalezne informace o principech 
léčby inzulínem a jeho dávkování, inzulínových režimech, 
diabetické dietě, jak se zachovat při hypo- či hyperglyke-
mii. Poslední kapitoly jsou zaměřeny zcela prakticky na 
sportování s inzulínem, diabetes v běžném životě a tech-
niku aplikace inzulínu.

Ačkoliv je publikace nazvána „Začínáme s inzulínem“ 
najde si jistě své místo jak v knihovničce nového pacienta, 
tak zkušeného diabetika.

Ing. Jiří Wiesner, Praha, 2011. ISBN 978-80-904809-2-6
1. vydání, 39 stran, brožovaná, barevně.
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Nové postupy v léčbě diabetické makulopatie

Souhrn:
Diabetická makulopatie představuje nejčastější příčinu slepoty u  diabetiků 

2. typu.
Zlatým standardem léčby byla téměř 40 roků laserová terapie, která však nebyla 

vždy zcela úspěšná. V posledních letech se začíná úspěšně kombinovat s intravitreál-
ní aplikací látek, které působí proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru.

Základem léčby však i nadále zůstává prevence ve formě těsné kompenzace rizi-
kových faktorů předavším hyperglykemie, hypertenze a dyslipidemie.

Summary:
New approaches in the treatment of diabetic maculopathy

Diabetic maculopathy is the commonest cause of blindness patients with diabe-
tes type 2. The gold standard of treatment was nearly 40 years laser therapy, which 
was not always completely successful. In recent years, this therapy starts succeffully 
to combine with intravitreal application of substances that act against endothelial 
vascular growth factor. However, the mainstay of treatment still remains prevention 
in the form of compensation risk factors especially hyperglycemia, hypertension and 
dyslipidemia.

Sosna, T., Švancarová, R., Netuková, M., Studnička J. Nové postupy v léčbě diabetické makulopatie. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 3: 15–22, 2012.

Klíčová slova: 
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Úvod 
Diabetická makulopatie vzniká následkem zhroucení he-

matookulární bariéry a ve svém důsledku vede k akumulaci ex-
tracelulární tekutiny, sítnicovému edému a obvykle i k ukládá-
ní proteinů a lipidů ve formě tvrdých exsudátů v makule nebo 
v její těsné blízkosti. Makulární edém je obecně definován jako 
retinální ztluštění, prosáknutí či tvrdé exsudáty v dosahu jed-
noho papilárního průměru (1 500 mikronů) od centra makuly.

Historie
Prvým, kdo popsal diabetické makulární změny, byl Eduard 

Jaeger a to již rok po objevu přímého oftalmoskopu v roce 1856. 
Ve svém atlasu sítnicových chorob jej popsal jako okrouhlé či 
oválné žlutavé skvrny prostupující částí nebo úplnou tloušťkou 
sítnice. Největší veličina oftalmologie té doby, Albrecht von 
Grafe, jeho pozorování odmítl s  tím, že není kauzální doklad 
o souvislosti nálezu na očním pozadí s diabetem. Prakticky je-
diný, kdo stál za Jaegrovým nálezem byl francouzský oftalmo-
log Luis Desmarres, který v  roce 1858 popsal obdobný vztah 
mezi makulopatií a diabetem (DM). Až když v roce 1869 pu-

blikoval v Americe Henry Noyes svou práci: „Retinitis in gly-
cosuria“ byla souvislost makulopatie a  diabetu akceptována 
celosvětově. Dalším důležitým milníkem v  popisu diabetické 
makulopatie byla práce Edwarda Nettleshipa z Londýna: „On 
oedema or cystic disease of the retina“, kde na histopatologic-
kých nálezech potvrdil cystoiodní degeneraci makuly u diabe-
tiků. V téže době byla publikována důležitá práce Sira Stevena 
Mackensieho: „Glycosuric retinitis“ popisující další důležité pa-
tologické změny sítnice diabetiků. Francouz Appolinaire Bou-
chardat pochopil spojitost diabetu a sítnicových změn a ve své 
knize: „De la glykosurie ou diabetes sucre“ popisuje akumulaci 
lipidů a tekutiny v sítnici diabetiků. Kromě přesné kreslené do-
kumentace popsal i spojitost těchto deposit s poklesem zrakové 
ostrosti, kterou nazval: „glukózou indukovaná amblyopie“.

Chybný náhled von Graefeho na diabetické sítnicové změ-
ny uvedl na pravou míru až jeho německý kolega Theodor Le-
ber, který publikoval množství klinických nálezů a onemocně-
ní nazval retinitis glycosurica.

V  roce 1959 Hans-Walther Larsen vydal fotografický at-
las diabetické retinopatie, ve kterém je diabetický makulární 
edém (DME) již velmi podrobně zdokumentován.
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Základem současného popisu a dělení jsou práce Bresnicka 
z  let 1983 až 1986 a především velká studie Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) z let 1984–1987.

Epidemiologie DME
Téměř 30 let stará americká Kleinova „The Wisconsin Epi-

demiologic Study“, je zatím největší epidemiologickou popu-
lační studií sledující prevalenci a  incidenci DME. Makulární 
edém v ní byl standardním způsoben definován především po-
mocí biomikroskopického vyšetření. Ze studie vyplývá, že se 
DME u pacientů s počínající diabetickou retinopatií (DR) vy-
skytuje až v 6 % případů. U pokročilých stadií neproliferativní 
DR až v 63 % případů a u proliferativní formy DR byl edém 
nalezen dokonce u  74 % nemocných diabetem. Prevalence 
DME narůstá s trváním DM. U diabetiků 1. typu se do pěti let 
od diagnózy nemoci DME prakticky nevyskytuje. Po 20 letech 
má DME téměř 30 % nemocných. U diabetiků 2. typu léčených 
inzulínem byl DME častější než u diabetiků na perorální léčbě 
(15 % vs. 4 %).

Prevalence edému narůstá s  délkou onemocnění, s  vyšší 
hladinou glykovaného hemoglobinu (HbAlc) a proteinurií.

Studie také sledovala čtyřletou incidenci DME. Za toto ob-
dobí se rozvinul edém u diabetiků 1. typu v 8,2 % a u 2. typu 
v 5,2 % případů, přičemž opět častěji u pacientů léčených inzu-
línem (8,4 % vs. 2,9 %).

Klinicky signifikantní makulární edém se rozvinul u 4,3 % 
diabetiků 1. typu a  u  2,9 % diabetiků 2. typu (znovu častěji 
u inzulínem léčených – 5,1 % vs. 1,3 %).

Incidence dále korelovala s  pokročilostí DR. U  pacientů 
bez DR se v průběhu 4 let DME rozvinul pouze v 1 % případů, 
u počínající formy až v 10 %. U středně pokročilé až ve 20 % 
případů a u pokročilých forem až ve 24 % případů.

Incidence opět úzce korelovala s délkou onemocnění a hla-
dinou HbAlc. Je důležité uvědomit si fakt, že DME může před-
cházet i samotnému vzniku diabetické retinopatie.

Evropská epidemiologická data o DME jsou zatím chudá 
a značně nekonzistentní. Velmi zajímavá data o DME můžeme 
očekávat ze studie PREAVAIL. Primárním cílem studie je určit 
prevalenci diabetických pacientů s  diagnostikovaným diabe-
tickým makulárním edémem a DME se sníženou zrakovou os-
trostí u diabetické populace v Belgii, Francii, Itálii, Německu, 
Holandsku, Španělsku a Velké Británii. Druhotný cíl studie je 
získat sociodemografickou a klinickou charakteristiku pacien-
tů s  diagnózou diabetického makulárního edému a  DME se 
sníženou zrakovou ostrostí v  těchto zemích v časovém hori-
zontu jednoho roku a určit jeho incidenci. Studie předpokládá 
560 pacientů pro každou zemi, z nichž bude 56 pacientů s DM 
1. typu a 504 s DM 2. typu. Velmi zajímavé jsou také sledova-

né proměnné. Především krevní tlak, glykovaný hemoglobin, 
kreatinin, urea, albuminurie, proteinurie a pro každé postiže-
né oko pak datum a způsob stanovení diagnózy diabetického 
makulárního edému. Budou sledovány používané vyšetřovací 
techniky jako je biomikroskopie, optická koherenční tomogra-
fie (OCT), fluoresceinová angiografie (FAG). Bude hodnocen 
i  typ DME (fokální, difúzní, kombinovaný) a  jeho léčba (la-
ser, vitrektomie, event. farmakoterapie, včetně intravitreální 
aplikace). Sledována bude i  farmakologie diabetu – současná 
v čase diagnózy DME.

Patofyziologie vzniku DME
Zvýšení koncentrace hexózy v  krvi diabetika podporuje 

biochemickou teorii o  hyperglykemii jako základním článku 
vzniku onemocnění. Škodlivý účinek hyperglykemie je cha-
rakteristický pro tkáně, v nichž není vstup glukózy závislý na 
inzulínu. Tyto tkáně nejsou schopny tzv. down-regulace, tedy 
transportu glukózy při zvýšené koncentraci krevního cukru 
extracelulárně. Teorie sorbitolové akumulace je založena na 
předpokladu, že glukóza se při hyperglykemii metabolizuje na 
sorbitol aldózo-reduktázovým enzymatickým mechanismem, 
přítomným v pericytech sítnicových kapilár a v buňkách reti-
nálního pigmentového epitelu. Takto lze vysvětlit i časný a izo-
lovaný zánik pericytů sítnicových kapilár. Buněčná membrána 
je pro sorbitol prakticky neprostupná, což vede k jeho tkáňové 
akumulaci. Vytvoření dostatečného osmotického gradientu, 
který by primárně poškodil endotelové buňky sítnicových ka-
pilár, je ale jen málo pravděpodobné.

Nepochybný vliv na rozvoj DME mají pokročilé produkty 
neenzymatické glykace. Excesivní hromadění pokročilých pro-
duktů glykace přispívá také k mikrovaskulárním změnám sít-
nicových cév, mění jejich rigiditu a poškozuje pojivovou tkáň. 
In vitro byla prokázána jejich toxicita na pericyty i mitogení 
působení na endotelové buňky. Oxidační stres, který provází 
hyperglykemii, má za následek nerovnováhu mezi volnými ra-
dikály a buněčným antioxidačním obranným mechanismem. 
Vznikající pseudohypoxie může porušit buněčnou membránu 
denaturací proteinů, poškozením DNA a  přeměnou glukózy 
na toxický peroxid a oxoaldehyd.

Diacylglycerol spolu s dalšími látkami tvoří komplex akti-
vující proteinkinázu C. Diacylglycerol je prekurzorem při syn-
téze prostaglandinů. Jejich enzymová aktivita je zřetelně vyšší 
u  diabetiků. Proteinkináza C významně ovlivňuje nejenom 
cévní permeabilitu, ale i  kontraktilitu mezangiálních buněk 
specifickým působením na pericyty, krevní průtok i angioge-
nezi. Působí také na intracelulární adhezivní molekuly a cyto-
kiny jako transformační růstový faktor ß.

Dlouhodobá hyperglykemie vede různými mechanismy 
k poruše mikrocirkulace. Ta je sledována kapilární hyperper-
meabilitou. Hyperglykemie zvyšuje krevní viskozitu a  mění 
koncentraci plazmatických proteinů a stupňuje trombocytární 
agregaci. Změny rigidity a flexibility erytrocytů vedou k mik-
rotraumatizaci endotelových buněk kapilár, při které se uvol-
ňuje von Willebrandův faktor, který má přímý agregační vliv. 
Mechanické poškození je zřejmě výraznější také díky zrychle-

von Willebrand Erik Adolf (1870–1949) – finský internista. Medicínu studoval na 
University of Helsingfors. V letech 1894 a 1895 pracoval jako lékař na Ålandských ost-
rovech, kde se setkal s „Ålandskou hemoragickou chorobou“. K publikaci poznatků 
o nemoci, kterou identifikoval jako novou formu hemofilie, se vrátil v roce 1926 (ve 
švédštině) a v roce 1931 (v němčině). V roce 1903 se stal docentem fyzikální terapie, 
v roce 1908 pak i interní medicíny. Věnoval se změnám krve během svalové práce, 
obezitě a další problematice. Většinu své kariéry (1908–1935) pracoval v Deaconess 
Institute.

(zdroj informací: archiv redakce)

16 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2012



nému průtoku krve kapilárami, který provází hyperglykemii. 
Současně ale výrazně klesá oxygenace. Negativní vliv na vznik 
retinopatie má i snížená schopnost přenosu kyslíku erytrocyty 
u diabetiků.

Důležitou roli hraje i leukostáza. Velikost leukocytů téměř 
dosahuje průměru kapilár. Díky své pozoruhodné schopnosti 
deformace jimi ale u zdravého jedince bez problému procháze-
jí. U diabetiků se zvyšuje jejich adherence k endotelu a mohou 
tak uvolňovat proteolytické enzymy. Zároveň s narůstající prů-
tokovou rezistencí se uvolňují i kyslíkové radikály. Tyto změny 
mají za následek kapilární okluzi. Na zvýšenou adhezivitu má 
zřejmě také vliv Golgiho glykosylovaný enzym. Na tyto pa-
tologické pochody je nejcitlivější jemná kapilární síť makuly 
a jejich důsledkem je tzv. capillary drop-out, vymizení kapilár 
z perifoveolární oblasti.

Ve chvíli, kdy se diabetická retinopatie vyvinula, snižuje 
se průtok krve ve střední periferii sítnice. Je to ochranný me-
chanismus, jímž se zachová normální průtok ve funkčně dů-
ležitější makulární oblasti. Teprve následkem dalšího poklesu 
průtoku krve sítnicí a vznikem rozsáhlejších periferních ische-
mických oblastí dramaticky klesá průtok krve v makule.

V patogenezi vzniku diabetické retinopatie hraje velmi vý-
znamnou roli retinální pigmentový epitel, tím více u makuly. 
U  diabetika narůstá koncentrace sorbitolu v  retinálním pig-
mentovém epitelu a  mění se osmotický gradient natriových 
a  kaliových iontů. Tímto mechanismem se vysvětluje přede-
vším porucha metabolismu buněk nervové tkáně, ganglionár-
ní i nukleární vrstvy sítnice. Larson s Paulsonem publikovali 
v roce 1962 práci, ve které prokázali, že hyperglykemie u dia-
betiků vede k poklesu nitrooční tenze. Tato relativní hypotenze 
může morfologicky i funkčně měnit strukturu retinálního pig-
mentového epitelu. Hovoří se o vchlípení plazmatické mem-
brány na bazální ploše RPE buněk, přilehajících k choriokapi-
laris. Funkční alterace RPE může být jednou z příčin zhroucení 
zevní, ale i vnitřní hematookulární bariery a to zapříčiní vznik 
edému. Abnormální transport přes porušený RPE umožňuje 
některým vasoaktivním faktorům snadno pronikat do sklivce 
a zvyšovat proliferační potenciál oka.

Perfúzní tlak sítnicových cév je definován rozdílem mezi 
intravaskulárním a intraokulárním tlakem. Snížení intraoku-

lární tenze vede k relativnímu zvýšení perfúzního tlaku, k pro-
gresi venózní dilatace a později ke zhroucení autoregulačních 
systémů. Relativní nárůst perfúzního tlaku také směřuje k dal-
ší výraznější exsudaci, zeslabení stěn kapilár a spolupůsobí při 
vzniku mikroaneurysmat, časných známek retinopatie. Tento 
mechanismus vysvětluje i  vyšší zánik fragilnějších pericytů 
v sítnici, než jaký je v ostatních orgánech s výjimkou srdce, kde 
jsou též rozdílné perfúzní tlaky.

Kapilární dilatace je prvou klinicky významnou časnou 
manifestací retinopatie. Je dobře patrna při FAG dokonce 
i v době, kdy ještě nejsou jasné histoanatomické změny na en-
dotelových buňkách a bazální membráně.

Pokračující proces se projevuje na kapilárách vymizením 
pericytů. Rozvolňuje se kontakt mezi buňkami endotelu a pe-
ricyty, které přestanou ovlivňovat průtok krve v  kapilárách 
a tím dochází i k postupné involuci cévního řečiště. Kapilární 
hyperpermeabilita je další změnou, která vzniká patrně ná-
sledkem změn předchozích. Jedná se o histoanatomické změny 
bazální membrány kapilár. Následná extravazace (prosaková-
ní séra) vede ke vzniku edému sítnice a k  jejímu závažnému 
funkčnímu poškození.

Následujícím projevem poškození makuly u  diabetika je 
vaskulární okluze. Ani příčina tohoto procesu není úplně vy-
světlena. Předpokládá se, že podstatou jevu je aktivní hemostá-
za a zvýšená agregace trombocytů v krvi diabetických pacientů 
s retinopatií. Vliv leukocytů na kapilární okluzi byl již popsán. 
Tvorba mikrotrombů je usnadněna změnou fibrinolytické 
a antitrombotické aktivity poškozených buněk endotelu. Podí-
lí se na tom i zrychlený průtok krve a zvýšená krevní viskozita 
a  další hemorheologické změny (zvýšená koncentrace fibri-
nogenu, změny plazmatických proteinů apod.). Přímý vliv na 
kapilární okluzi mají zřejmě i lipoproteiny nízké denzity, inzu-
lín, histamin a uvolněné katecholaminy v průběhu reaktivních 
hyperglykemií. Okluzívní procesy již přímo vedou ke vzniku 
ischemických oblastí v  sítnici a  k  následné hypoxii až úplné 
anoxii přilehlých tkání.

V  patofyziologii DME hrají u  diabetiků roli i  chronic-
ké systémové zánětlivé procesy kapilár. V  jejich průběhu 
se uvolňují zánětlivé mediátory, jako je interleukin, tumor 
necrosis factor-α (TNF-α), intercelulární adhezívní mole-
kuly (ICAM) a angiotentzin II aktivující neurodegenerativ-
ní změny nervových a gliálních buněk sítnice. Důsledkem 
těchto procesů je prohlubující se hypoxie makulární oblasti. 
Ta zvyšuje produkci vaskulárního endotelového růstového 
faktoru (VEGF), který je nejenom silným angiogením fak-
torem, ale, jak jeho původní název vaskulární permeabil-
ní faktor napovídá, zvyšuje i propustnost kapilár, což vede 
k akumulaci extracelulární tekutiny. Je 50 000x účinnější než 
histamin.

Fyzikálně se vznik makulárního edému řídí dvojicí hyd-
rodynamických principů Starlingova a  Laplaceova zákona. 
V průběhu kapiláry se postupně snižuje krevní tlak, ale zvy-
šuje se onkotický tlak tím, že se filtruje tekutina do intersticia 
a proteiny se v kapiláře zahušťují. Na konci kapiláry převyšuje 
onkotický tlak v kapiláře tlak filtrační. Zvýšený hydrostatický 
tlak vede k dilataci a zvýšené tortuozitě kapilár.

Golgi Camillo (1843–1926) – italský patolog. Syn lékaře, studoval na univerzitě 
v Pavii, kde v patologické laboratoři pracoval mj. pod Giulio Bizzozerem. Největší 
úsilí věnoval ve své výzkumné činnosti centrálnímu nervovému systému a nervové 
tkáni jako takové. Vyvinul metodu barvení nervové tkáně za pomoci částic stříbra, 
původně nazývanou černá reakce, dnes Golgiho barvení. V roce 1898 popsal intrace-
lulární organelu, dnes nesoucí jeho jméno – Golgiho aparát. Za své výzkumy struk-
tury nervového systému obdržel v roce 1906 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Starling Ernest Henry (1866–1927) – britský fyziolog. Narodil se a  vystudoval 
v Londýně, pracoval také řadu let v Německu a Francii. Jeho nejvýznamnějším spo-
lupracovníkem byl sir William Maddock Bayliss. Zabýval se výměnou tekutiny mezi 
cévou a tkání a v této souvislosti formuloval (1896) Starlingovu hypotézu o rovno-
váze. Spolu s Baylissem objevili střevní peristaltiku. V roce 1902 izoloval a pojme-
noval sekretin. V roce 1905 opět spolu s Baylissem definoval hormon jako působek 
vytvářený v  endokrinních žlázách, přenášený krví do vzdálených oblastí těla, kde 
i v malé koncentraci je schopen ovlivnit funkci daného orgánu či tkáně. Věnoval se 
také studiu řízení srdeční činnosti, formuloval Frankův-Starlingův srdeční zákon 
(1915, upraveno 1919). Studoval funkci ledvin. Významnou odbornou literární prací 
byly Principles of Human Physiology.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Na buněčné úrovni dochází k zesílení bazální membrány, 
poruše funkce pericytů, na které navíc negativně působí an-
giopoetin 2 taktéž indukovaný hyperglykemií, a  rozvolnění 
endotelových buněčných vazeb.

Velmi významnou roli v  patogenezi DME hraje sklivec. 
Podstatné jsou přitom jeho skladba a uspořádání, průběh čas-
ného pro diabeticky charakteristického odlučování zadní skliv-
cové membrány, dále přirozená likvifikace a v neposlední řadě 
průběh bezprostředního oslabování adhezivní síly. DME může 
vzniknout nebo přetrvávat v důsledku vitreomakulární trakce.

Klasifikace DME
a) fokální – je charakterizován především diskrétním sáknu-

tím z mikroaneurysmat a kapilár;
b) difúzní – je charakterizován výrazným sáknutím přede-

vším dilatovaných kapilár v perifoveální oblasti a z hlubo-
kého kapilárního řečiště;

c) cystoidní – doprovází pravidelně difúzní a je charakterizo-
ván sáknutím do preformovaných prostor hlubších, pře-
devším nervových, vrstev sítnice;

d) ischemická makulopatie – je charakterizována úbytkem 
až  zánikem perifoveolární kapilární sítě a  významným 
rozšířením foveolární avaskulární zóny (FAZ),  výrazně 
poškozuje zrakovou ostrost;

e) smíšený – v  klinické praxi jsou pozorovány široké škály 
smíšených forem.

Klinicky signifikantní makulární edém (KSME)
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) po-

užívá tento jednoznačně definovaný výraz pro zdůraznění ma-
kulárního edému, který bezprostředně ohrožuje foveu a cen-
trální zrakovou ostrost. Tento stav vyžaduje dle této studie 
neprodlenou laserovou koagulaci.

Je definován jako:
1. edém (sive ztluštění, prosáknutí) sítnice do vzdálenosti 

500 μm od centra makuly;
2. tvrdé exsudáty do vzdálenosti 500 μm od centra makuly, 

jestliže dosahují do oblastí prosáklé sítnice;
3. prosáknutí sítnice vetší než je plocha průměru papily 

(PD), leží-li část tohoto prosáknutí ve vzdálenosti do prů-
měru 1 PD od centra makuly.

Diagnostika DME
Kromě standardního vyšetření zrakové ostrosti do dálky 

i  do blízka, patří biomikroskopie k  základním vyšetřovacím 
postupům. Biomikroskopickým vyšetřením jsme s to bezpeč-
ně diagnostikovat KSME. K vyšetření se používá bezkontaktní 
nebo kontaktní čočka.

Důležité místo v diagnostice DME má FAG a OCT. FAG je 
vyšetření očního pozadí kontrastní látkou, které lokalizuje po-
ruchy hematookulární bariéry a ischemické zóny sítnice. OCT 

Obr. č. l: Fotografie očního pozadí u pacientky s klinicky 
významným makulárním edémem; žlutavá tvrdá 
lipoproteinová ložiska, hemorhagie a hypertonická 
angioskleróza II. st. sec. Sheie
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Obr. č. 2: FAG téže pacientky po zahájení laserové léčby

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

Obr. č. 3: Tři roky po léčbě laserem, jasné zlepšení nálezu
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je neinvazi0vní bezkontaktní technika, umožňující zobrazit 
mikrostruktury biologické tkáně v příčném průřezu ve vyso-
kém rozlišení na základě měření času a intenzity odrazu světel-
ného vlnění na rozhraní dvou opticky odlišných vrstev. U dia-
betiků najde využití především při hodnocení tloušťky sítnice 
v makulární krajině například po laserové terapii. Můžeme tak 
objektivně zhodnotit zlepšení či zhoršení stavu. Nepřekonatel-
ná je tato metoda při zjišťování patologií vitreoretinálního roz-
hraní, kdy je možné odhalit příčinu neúspěchu laserové terapie 
(např. přítomnost vitreomakulární trakce) a tak nám pomoci 
rozhodnout se o indikaci k operační léčbě.

Léčba
Ze studií je známo, že u neléčeného DME v průběhu 3 let 

dochází k výraznému poklesu zraku až u 30 % pacientů, při-
čemž současná léčba toto riziko o 50 % snižuje. 

Kompenzace DM je nejdůležitějším faktorem, který ovliv-
ňuje DME. Z oftalmologického hlediska za optimální hodnotu 
HbAlc , i když velmi obtížně dosažitelnou, považujeme hladinu 
nižší než 53 mmol/mol.

Hodnota preprandiální glykemie má být nižší než 6,0 
mmol/l; hodinu po jídle pak nižší než 8,0 mmol/l. Výrazným 
rizikovým faktorem je i  hypertenze. Tento fakt podtrhuje 
i skutečnost, že 30 až 50 % diabetiků evropské populace trpí 
hypertenzí. Hodnota nižší než 130/80 mmHg by ale neměla 
negativně DME ovlivnit. Jak se ukazuje, nemá typ antihyper-
tenziv na onemocnění zásadní vliv.

Intervenční studie FIELD (Fenofibrate Intervention and 
Event Lowering in Diabetes) a ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes) poukazují na příznivý vliv 
fenofibrátu a statinů v prevenci, ale i léčbě DME. Doporučená 
je hodnota cholesterolu nižší než 4,5 mmol/l, triacylglycerolů 
1,7 mmol/l, LDL-cholesterolu 2,5 mmol/l a HDL-cholesterolu 
vyšší než 1,0 mmol/l u mužů a 1,2 mmol/l u žen.

Za rizikové jsou považovány i hematologické poruchy, he-
modynamické a hemorheologické změny, např. zvýšená spon-
tánní agregace destiček, leukocytóza a zvýšená viskozita krve 
a hemokoagulační poruchy.

Otázka genetických faktorů je dlouhodobě zkoumána 
a názory jsou značně kontroverzní. Existuje úzký vztah mezi 
DME a diabetickou nefropatií u diabetiků 1. typu. Mikroalbu-
minurii považujeme za známku zvýšeného rizika vzniku i pro-
grese DME jakož i  proliferativní DR. Podobný vztah je však 
i u diabetiků 2. typu. Hovoříme o retino-renálním syndromu.

Laserová terapie diabetické makulopatie
Laserová léčba je v podstatě empirickou, destruktivní me-

todou a její léčebné principy, ale i účinky jsou stále ve sférách 
předpokladů i dohadů. Principem působení laserové terapie je 
absorpce intenzivního světelného záření pigmentovými buň-
kami a přeměna světelné energie v tepelnou. Teplo pak koagu-
luje cílové buňky a okolní tkáň.

Laserová léčba je indikována především u difúzního neis-
chemického edému makuly. Mezi dvě základní možnosti ošet-

ření makuly patří fokální a mřížková koagulace. Nové pohledy 
a  doporučení k  laserové léčbě DME přinesla nezávislá ame-
rická studie Diabetic Retinopathy Clinical Research Network 
(DRCR.net). Především ve srovnání s klasickou studií ETDRS 
byly výsledky laserové terapie lepší a to nejen co se týče stabi-
lizace DME, ale i zlepšení nejlépe korigované zrakové ostrosti 
(NKZO). Důvodem jistě je, že za 25 let od zveřejnění prvých 
doporučení ETDRS studie se technika, ale i technologie lase-
rové koagulace výrazně zlepšila.

Intravitreální léčba
V posledních letech je v popředí zájmu intravitreální ap-

likace látek inhibujících expresi VEGF. Kortikosteroidy, které 
se podávají buď přímo do sklivce ve formě roztoku (triamci-
nolon) nebo ve formě implantátu, mají zároveň i protizánět-
livý účinek. Další možností je přišití trvalého intravitreálního 
implantátu ke skléře, kdy se postupně uvolňuje účinná látka 
fluocinolon acetonid do sklivce. Biodegradabilní implantát po-
stupně uvolňující dexametazon je již schválen pro léčbu otoků 
při žilních sítnicových okluzích (Ozurdex, Allergan). Výsledky 
tříleté multicentrické randomizované kontrolované klinické 
studie s trvalým implantátem pomalu uvolňujícím fluocinolon 
acetonid prokázaly jeho vysokou účinnost. U  31  % pacientů 
s DME bylo zjištěno statisticky významné zlepšení NKZO o 3 
a více řádků. Zároveň však byl zjištěn horší bezpečnostní profil 
preparátu, protože v průběhu sledování byla u 91 % léčených 
pacientů zjištěna katarakta s nutností operace a u více než 60 % 
pacientů byl zachycen výskyt nitrooční tenze vyšší než 30 tor-
rů. Třetina těchto pacientů musela podstoupit chirurgickou 
antiglaukomatózní filtrující operaci, u tří pacientů bylo nutné 
implantát explantovat. Účinnost a  bezpečnost triamcinolonu 
v léčbě DME zjišťovala řada studií. V rámci studie DRCR.net 
byla zjišťována i  účinnost triamcinolon acetonidu (Trivaris, 
Allergan) v dávce 1 mg a 4 mg oproti standardní léčbě foto-
koagulací sítnice laserem. Do studie bylo zařazeno 840 očí 693 
pacientů, kteří byli randomizováni do tří skupin.

Studie prokázala lepší efekt ošetření DME laserem nežli 
intravitreální aplikací triamcinolonu při jeho menších vedlej-
ších účincích. V extenzi studie DRCR.net bylo cílem porovnat 
účinnost fotokoagulace sítnice proti kombinované léčbě lase-
rem s  intravitreální aplikací triamcinolonu. V  druhých dvou 
ramenech byla porovnávána účinnost intravitreální aplikace 
ranibizumabu (Lucentis, Genentech) v  kombinaci s  časnou 
a odloženou fotokoagulací sítnice laserem.

V  případě skupiny pacientů léčených triamcinolonem 
v kombinaci s fotokoagulací sítnice byla výsledná NKZO stej-
ná jako u skupiny léčené pouze laserem. Při vyhodnocení pod-
skupiny pacientů po operaci katarakty s  implantovanou čoč-
kou, byla výsledná NKZO významně lepší a byla srovnatelná 
s kombinovanou léčbou s ranibizumabem. Důvodem horšího 
výsledku NKZO byl kataraktogenní efekt kortikoidu. Nežá-
doucím účinkem byla také elevace nitrooční tenze. Při kom-
binované léčbě s ranibizumabem byla ve srovnání s ošetřením 
sítnice laserem významně zlepšena NKZO i centrální retinální 
tloušťka (CRT) při dobrém bezpečnostním profilu léku.
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Mezi blokátory VEGF-A  používanými v  léčbě DME pat-
ří bevacizumab (Avastin, Genentech) a  ranibizumab. Řada 
studií prokázala účinnost i bezpečnost bevacizumabu v léčbě 
DME, nicméně jeho užití je stále pouze v režimu off-label. Lé-
kem schváleným pro léčbu DME je ranibizumab. Základními 
klinickými studiemi, které prokázaly účinnost ranibizumabu 
u DME, byla studie RESOLVE (Safety and efficacy of ranibi-
zumab in diabetic macular edema) a  RESTORE (Ranibizu-
mab monotherapy or combined with laser versus laser mo-
notherapy for diabetic macular edema). Hlavním cílem studie 
RESOLVE bylo zjistit, zda je ranibizumab účinný u pacientů 
s DME. Pacienti byli randomizováni do tří větví. V první vět-
vi bylo placebo, v ostatních dvou větvích byl ranibizumab ve 
dvou různých dávkách 0,3 a 0,5 mg. Ranibizumab byl podáván 
první tři měsíce po měsíci a  potom každý měsíc při splnění 
příslušných kritérií. Průměrně bylo nutno podat 10 injekcí ra-
nibizumabu za rok. V obou skupinách s ranibizumabem bylo 
zjištěno významné zlepšení NKZO ve srovnání s placebem. Ve 
skupině s 0,5 mg ranibizumabu byl zisk +8,8 písmen, ve sku-
pině s 0,3 mg ranibizumabu +11,8 písmen. Také pokles CRT 
byl statisticky významný ve skupině pacientů léčených ranibi-
zumabem. Počet ani charakteristika závažných nežádoucích 
účinků nebyla odlišná od těch, které se vyskytují při standard-
ní léčbě ranibizumabem u vlhké formy věkem podmíněné ma-
kulární degenerace a také procento systémových nežádoucích 
účinků nebylo odlišné ve skupinách léčených ranibizumabem 
oproti skupině léčené monoterapií laserem.

Ve studii RESTORE bylo zjišťováno, zda je ranibizumab 
účinný v monoterapii nebo v kombinaci s laserem ve srovnání 
s monoterapií laserem. Design studie byl podobný jako u stu-
die RESOLVE, první tři měsíce byla injekce ranibizumabu po 
měsíci a další injekce byla při splnění příslušných kritérií. In-
dikace laserového ošetření závisela na rozhodnutí jednotlivých 
zkoušejících. Ranibizumab totiž snížením edému v  oblasti 
makuly významným způsobem usnadňuje provedení lasero-
vé léčby. Výsledkem studie bylo statisticky významné zlepšení 
NKZO u pacientů v obou větvích s ranibizumabem ve srovná-
ní se standardním ošetřením sítnice laserem. Rozdíl v NKZO 
mezi monoterapií ranibizumabem a kombinací ranibizumabu 
s laserem byl minimální. Při léčbě ranibizumabem, ať už v mo-
noterapii nebo v kombinaci s  laserem, bylo dosaženo zlepše-
ní NKZO o 3 a více řádků ETDRS optotypů ve 26 %. Pokles 
CRT byl podobný v  obou skupinách s  ranibizumabem a  byl 
významně vyšší než u pacientů léčených monoterapií laserem. 
Průměrný počet aplikací ranibizumabu, ať už v  monoterapii 
nebo při kombinaci laserem, byl 7 injekcí za rok. V celé stu-
dii nebyla hlášena žádná endoftalmitida. Na základě výsledků 
těchto studií vznikla následující doporučení.

Ranibizumab je podáván jednou měsíčně do  doby, kdy 
pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí 
měsíční vyhodnocení. Jestliže nenastane zlepšení zrakové os-
trosti po podání prvních tří injekcí, nedoporučuje se v  léčbě 
pokračovat. Po dosažení stabilizace NKZO je doporučeno její 
sledování jednou měsíčně. Léčba je znovu zahájena, pokud je 
při sledování pacienta zjištěno zhoršení zrakové ostrosti vli-
vem DME.

Závěr
Vedle prevence a  těsné kompenzace rizikových faktorů 

zůstává zlatým standardem léčby DME i nadále fotokoagula-
ce sítnice laserem. Tato léčba umožní především stabilizovat 
klinický nález. Podle ETDRS studie je zlepšení o více než o tři 
řádky optotypů možné zhruba u  3  % pacientů. Podle Studie 
DRCR.net dokonce o 18 % a u laserové větve studie RESTORE 
o  8  %. V  případě difúzního DME, především pokud je spo-
jen s vitreomakulární trakcí, se jeví jako dobrá léčebná meto-
da pars plana vitrektomie, protože zrušením trakce dojde ke 
zmenšení makulárního edému a ke zlepšení zrakové ostrosti. 
Z nových léčebných možností jsou používány kortikosteroidy 
a blokátory VEGF. Účinnost triamcinolonu je ovlivněna jeho 
horším bezpečnostním profilem, jak dokázala studie DRCR.
net. Fluocinolon acetonid se používá ve formě trvalého im-
plantátu aplikovaného do sklivce. Preparát je účinný, nicméně 
má horší bezpečnostní profil, více než 90 % pacientů během 
tří let potřebovalo operaci katarakty, více než 60 % pacientů 
mělo nitrooční tenzi větší než 30 mmHg alespoň jednou bě-
hem tříletého sledování a více než 30 % těchto případů muselo 
být řešeno chirurgicky, většinou filtrující operací. Ranibizu-
mab vede ke statisticky významnému zlepšení NKZO u DME. 
Lék má dobrý bezpečnostní profil, nevede ke vzniku katarakty 
a nezvyšuje nitrooční tenzi. Na druhé straně jsou výsledky po-
suzovány zatím jen pro diabetiky v  krátkém časovém obdo-
bí. V kombinaci s laserovou fotokoagulací, která sama o sobě 
dokáže dlouhodobě stabilizovat edém, se ale jeví jako velmi 
slibný krok v léčbě DME.
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KRITICKÉ STAVY 
Metabolická a laboratorní problematika
Antonín Kazda et al.

Problematika vnitřního prostředí má v české odborné literatuře tradiční místo. V padesátých letech se objevila 
první publikace na toto téma, kterou sepsal klinický fyziolog Dr. Fencl. Na něj navázali odborníci jako prim. Ne-
jedlý či prof. Jabor. Předkládaná monografie prof. Kazdy a kol. navazuje na tuto tradici a přináší aktualizovaný 
vhled do problematiky.

Čtenář se dozví o poruchách vodního a iontového metabolismu a jejich úpravě, acidobazické rovnováze, labo-
ratorní diagnostice nutričního stavu, stopových prvcích a vitaminech. Zvláštní pozornost je věnována metabolické 
odpovědi na trauma a sepsi, ke které se vrací více kapitol z různých hledisek stejně jako k nálezům markerů zá-
nětu a jejich interpretaci. Výraznou část monografie tvoří kapitoly o orgánových dysfunkcích, ať už jde o funkce 
renální, respirační či hemokoagulaci. Samostatné kapitoly jsou věnovány akutním stavům v porodnictví, maligní 
hypertermii, paliativní péči i bezprostřednímu a dlouhodobému období po kritických stavech.

 I když je publikace rozsáhlá, je zde použit papír s nízkou gramáží, a proto je svou malou hmotností 
předurčena k častému užívání v každodenní praxi. Jistě se ale stane cenným studijním materiálem pro lékaře, 
připravující se k atestaci.
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Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-726-2763-9.

1. vydání, 346 stran, vázaná, barevně.
Doporučená cena 900 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.galen.cz za zvýhodněnou cenu.
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Obezita je v současné době nejen zá-
važným zdravotním problémem, ale 
i oblíbeným tématem v diskusích, na 
stránkách novin a časopisů. Takový zá-
jem je jistě chvályhodný, nicméně mno-
hý hubnoucí se ztrácí v záplavě mnoh-
dy protichůdných informací. Jak tedy 
nejlépe postupovat? V případě, že po-
třebuji shodit pouze několik málo nad-
bytečných kilogramů, jsou k dispozici 
věrohodné internetové stránky, na kte-
rých najdete vše, co potřebujete. Pří-
kladem jsou www.zijzdrave.cz, www.
istob.cz, www.rozumnehubnuti.cz, 
www.fzv.cz nebo www.vstj.cz. Pokud 
se však jedná o závažnější stupeň obe-
zity, je vždy nejvhodnější vyhledat lé-
kařskou pomoc, protože cílem redukce 
hmotnosti není pouze hmotnost zre-
dukovat, ale dosažené hmotností úbyt-
ky také dlouhodobě udržet. A to právě 
bývá u mnohých lidí tím největším pro-
blémem, proto je tolik důležitá průběž-
ná, i následná kontrola.

K tomu, abyste byli při hubnutí úspěš-
ní, nestačí pouze snížit energetický pří-
jem. Pilířem úspěchu je především dosta-
tečná motivace. Pokud chcete hubnout 
proto, že si to přeje váš lékař nebo part-
ner, pravděpodobně neuspějete. Chcete-
-li přestat hubnout a konečně zhubnout, 
je nutné chtít. A chtít musíte vy! Motivů 
pro hubnutí může být mnoho – muži čas-
to hubnou z důvodu zhoršujícího se zdra-
ví nebo klesající výkonnosti, pro ženy je 
hnacím motorem touha líbit se, plná šat-
ní skříň hezkého, leč malého oblečení. 
Motivace je důležitá také ve chvílích, kdy 
se hubnutí nedaří a vy byste to nejradě-
ji vzdali. Pro posílení motivace je dobré si 
naplánovat odměny za dosažené úspěchy. 
Za každý shozený kilogram se odměňte 
„radůstkou“, např. jděte do kina, kupte si 
něco na sebe, pořiďte si permanentku na 
plavání. Velmi pomáhá, když můžete sle-
dovat, jak se vám hubnutí daří. Pravidel-
ně se proto važte, měřte si obvody pasu, 
boků, stehen a zjištěné údaje si zazname-
návejte.

Vaše snaha však může být zmařena 
nadměrným očekáváním. Představa, že 
se vám podaří zhubnout 10 kg během 
14 dnů, je sice lákavá, ale nevede k cíli. 
Pomocí hladovění a nesmyslných diet 
se vám to sice může podařit, ale v drti-
vé většině případů poté následuje jo-jo 
efekt. Dalším rizikem je, že při rychlém 
hubnutí neztrácíte tukovou tkáň, ale ak-
tivní svalovou hmotu. Následkem toho 
dochází k poklesu klidového energetické-
ho výdeje. Přísné diety také vyžadují vel-
ké odříkání, které často končí přejídáním, 
a vy se dostáváte do bludného kruhu – 
dieta, přejídání, dieta. Mnohem lepší je 
tedy se spokojit s pozvolným, zato trva-
lým úbytkem tělesné hmotnosti, ideálně 
půl kilogramu týdně. Určete si krátkodo-
bé cíle, které vám pomohou dosáhnout 
vaši vysněnou hmotnost. Takovým cílem 
může být sníst denně alespoň 400 g ze-
leniny, sladkou colu nahradit colou light, 
jít každý den na 30minutovou procház-
ku v ostřejším tempu, apod. Vedle těch-
to krátkodobých cílů je vhodné si sta-
novit i cíle dlouhodobé – např. celkový 
očekávaný úbytek 25 kilogramů v průbě-
hu dvou let a celkové zlepšení zdatnosti 
a výkonnosti pravidelným cvičením. Po-
kud máte ujasněnou motivaci a cíle, mů-
žete se pustit do práce. „Prací“ se v tom-
to kontextu rozumí zápis jídelníčku.

Záznamy příjmu potravy jsou nepo-
stradatelné pro zmapování jídelního 
chování a odhalení případných nedo-
statků. Alespoň po dobu týdne si zapi-
sujte množství (potraviny si zpočátku 
važte, budete překvapeni) a druh sně-

deného jídla (nápoje), ale také čas jídla, 
dobu, po kterou je daná potravina kon-
zumována, činnost, která je přitom vy-
konávána a místo jídla. Velmi vhodné je 
doplňovat záznamy o údaje týkající se 
pocitů hladu a sytosti a důvody, proč jste 
snědli to či ono. Takto podrobné zápis-
ky jsou důležité hlavně v prvních fázích 
hubnutí, později stačí zapisovat pou-
ze druh, množství jídla (nápoje) a dobu 
jeho konzumace. Po dobu zapisování jí-
delníčku neměňte své stravovací zvyk-
losti (toto platí zejména v okamžiku, 
kdy jste objednáni na konzultaci k nu-
tričnímu terapeutovi nebo lékaři obezi-
tologovi). Zapisujte opravdu vše (počítá 
se i ochutnání při vaření, jeden bonbón 
nebo dojedení svačiny po dítěti) a zá-
pisky provádějte nejlépe ihned po jídle. 
A jak zapsaný jídelníček vyhodnotit? Bu-
dete-li docházet k odborníkovi, učiní tak 
za vás pomocí nutričních programů a jí-
delníček pak společně proberete a bude-
te hledat tu nejschůdnější cestu k nápra-
vě. Pro „samohubnoucí“ jsou k dispozici 
programy, kde je možné si zaznamená-
vat příjem jednotlivých potravin a nápo-
jů a získáte výstup, jaký je váš energe-
tický příjem a zastoupení hlavních živin. 
Pro tyto účely navštivte např. www.zij-
zdrave.cz, www.istob.cz, www.obezita.
cz, www.flora.cz.

Až budete znát svůj aktuální energe-
tický příjem, odečtěte od něj 2 500 kJ 
a získáte svůj nový, redukční jídelníček. 
Pro lepší orientaci jsou k dispozici rám-
cové jídelníčky lišící se obsahem energie 
a hlavních živin.

nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
VII. díl – Obezita v praxi

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Následující text se věnuje problemati-
ce redukční diety, která je pro řadu lidí 
synonymem pro hlad a odříkání. Pravda 
je ale jiná. Můžete si dát své oblíbené jíd-
lo, ale v menším množství a některé po-
traviny zkuste nahradit vhodnější verzí. 
Správně sestavený jídelníček má obsaho-
vat všechny základní živiny ve vhodném 
poměru, nesmí chybět ani vitamíny, mi-
nerální látky a vláknina. Podle součas-
ných výživových doporučení pro naši po-
pulaci platí, že sacharidy by měly hradit 
55–60 % z celkového energetického pří-
jmu, tuky 30 % energie a bílkoviny 10–
15 % celkového energetického příjmu. 
V případě redukční diety je vhodné po-
měry upravit ve prospěch bílkovin: 20 % 
bílkoviny, 25–30 % tuky a zbývajících 50 
% energetického příjmu připadá na sa-
charidy. Doporučovaného energetického 
deficitu 2 000–2 500 kJ za den, je mož-
né dosáhnout poměrně snadno. Např. to 
znamená nesníst 100 g burských oříš-
ků u televize (arašídy 2 451 kJ/100 g), 
ale spokojit se s polovinou, začít si ředit 
džus (džus 220 kJ/100 ml) vodou a vymě-
nit salámy (trvanlivé salámy v průměru 
1 800–2 000 kJ/100 g) za šunku (šunka 
v průměru 750 kJ/100 g) nebo alespoň 
omezit zkonzumované množství. V jí-
delníčku většinou stačí udělat pár změn. 
Změny mají být nenásilné, proto pokud 
milujete klobásy, neodepírejte si je. Jen si 
je dopřejte jednou týdně a ne obden. Po-
stupem času možná sami přijdete na to, 
že vám zmiňovaná klobása až tolik ne-
chybí a že si mnohem raději pochutnáte 
na libovém mase. Každopádně pro tento-
krát zapomeňte na všechny „zaručené“ 
diety. Pomoc ve většině případů nepři-
nášejí ani zázračné preparáty na hubnu-
tí. Lehčí budete, ale především o pení-
ze. Jakmile je nějaká dieta jednostranná 
(grapefruitová, vajíčková) nebo neúměr-
ně přísná (tento den vynechejte snídani, 
pijte pouze vodu) ruce pryč. Jednostran-
né diety neposkytují dostatek důležitých 
látek a jsou dlouhodobě neúnosné.

Hlavní zásady redukční diety
• omezení denního energetického pří-

jmu o 2 000–2 500 kJ
• omezený příjem tuků
• preferovat celozrnné potraviny
• omezení příjmu sladkostí, sladkých 

nápojů a potravin s vysokým glyke-
mickým indexem

• dostatečný příjem zeleniny (opti-
málně 500 g/den)

• přiměřený příjem ovoce (250–300 g/
den)

• dostatečný příjem nízkotučných 
mléčných výrobků

• snížený obsah soli (do 4–6 g/den)
• vhodný pitný režim (alespoň 1,5 l/

den)
• pravidelný režim stravování
• pestrost ve výběru potravin
• výběr vhodné tepelné úpravy

Omezení energetického příjmu a re-
spektování zásad správné výživy je sice 

pro hubnutí stěžejní, ale neméně důleži-
té je také upravit své stávající stravova-
cí návyky.

Jezte pravidelně
Nepravidelný jídelní režim bývá z hle-

diska výživy jedním z nejčastějších „ne-
duhů“. Přitom je spojen s mnoha riziky 
– mezi hlavní následky patří vnik meta-
bolické úspornosti, nedostatek energie, 
zhoršená schopnost koncentrace, únava, 

Rámcový jídelníček na 4 200 kJ (bílkoviny 70 g, tuky 25 g, sacharidy 125 g)

snídaně (1 000 kJ)

50 g chléb černý nebo (35 g Knäckebrot, 45 g dalamánek nebo tmavý rohlík, 40 g bílý rohlík, 30 g 
cornflakes)

50 g šunka nebo (100 g šunka kuřecí, 70 g salám šunkový, 50 g sýr 30 % t. v s., 150 g jogurt bílý se sní-
ženým obsahem tuku, 150 g jogurt ovocný light, 130 g tvaroh nízkotučný měkký)

přesnídávka (300 kJ)

100–150 g ovoce (v závislosti na obsahu sacharidů) nebo 200–250 g zeleniny

oběd (1 220 kJ)

80 g těstovin nebo rýže (25 g váženo v syrovém stavu) nebo 90 g luštěnin (25 g váženo v syrovém sta-
vu) nebo 40 g chléb tmavý, 110 g brambory loupané, 125 g bramborová kaše

150–200 g zelenina

150 g kuřecí nebo krůtí prsa nebo (150 g klokaní maso, 200 g filé z tresky, 140 g kapr, 90 g libové ho-
vězí, vepřové nebo telecí maso, 130 g játra kuřecí) – váha masa je uvedena za syrova

svačina (460 kJ)

100 g ovoce

100 g jogurt ovocný light nebo (100 g jogurt bílý se sníženým obsahem tuku, 150 ml mléko nízkotuč-
né, 100 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 70 g tvaroh jemný)

večeře (1 220 kJ) 

150–200 g zelenina

40 g chléb tmavý (záměna stejná jako u oběda)

150 g kuřecí maso (záměna masa stejná jako u oběda) nebo 100 g sýr tavený 26 % t. v s., 55 g sýr Ei-
dam 30 % t. v s., 130 g Tofu, 110 g Olomoucké tvarůžky, 130 g sýr Cottage, 75 g sýr Stříbrňák 30 % t. 
v s., 60 g sýr Balkán, 65 g sýr Žervé, 90 g párek drůbeží, 80 g salám šunkový, 70 g šunka, 85 g zavi-
náč, 110 g sardinky v tomatě

rámcový jídelníček na 5 080 kJ (bílkoviny 75 g, tuky 30 g, sacharidy 152 g)

snídaně (1 360 kJ)
150 ml mléko nízkotučné
60 g chléb černý nebo (40 g Knäckebrot, 50 g dalamánek nebo tmavý rohlík, 50 g bílý toustový chléb, 
35 g cornflakes)
50 g šunka nebo (100 g šunka kuřecí, 70 g salám šunkový, 50 g sýr 30 % t. v s., 150 g jogurt bílý se sní-
ženým obsahem tuku, 150 g jogurt ovocný light, 130 g tvaroh nízkotučný měkký)
přesnídávka (300 kJ)
100–150 g ovoce (v závislosti na obsahu sacharidů) nebo 200–250 g zeleniny
oběd (1 410 kJ) 
100 g těstovin nebo rýže (35 g váženo v syrovém stavu) nebo 100 g luštěnin (35 g váženo v syrovém 
stavu) nebo 55 g chléb tmavý, 150 g brambory loupané, 150 g bramborová kaše
200–250 g zelenina
150 g kuřecí nebo krůtí prsa nebo (150 g klokaní maso, 200 g filé z tresky, 140 g kapr, 90 g libové ho-
vězí, vepřové nebo telecí maso, 130 g játra kuřecí) – váha masa je uvedena za syrova
svačina (600 kJ)
100 g ovoce
150 g jogurt ovocný light nebo (150 g jogurt bílý se sníženým obsahem tuku, 250 ml Vitalinea nápoj, 
200 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 110 g tvaroh bez tuku, 240 ml mléko nízkotučné)
večeře (1 410 kJ)
200–250 g zelenina
55 g chléb tmavý (záměna stejná jako u oběda)
150 g kuřecí maso (záměna masa stejná jako u oběda) nebo 100 g sýr tavený 26 % t. v s., 55 g sýr 
Eidam 30 % t. v s., 130 g Tofu, 110 g Olomoucké tvarůžky, 75 g sýr Stříbrňák 30 % t. v s., 130 g sýr 
Cottage, 60 g sýr Balkán, 65 g sýr Žervé, 90 g párek drůbeží, 80 g salám šunkový, 70 g šunka, 85 g za-
vináč, 110 g sardinky v tomatě

nutriční terapie
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častější a výraznější pocity hladu vedou-
cí k velkému příjmu jídla. Celkový ener-
getický příjem si proto rozdělte do 5–6 
porcí. To znamená 3 hlavní jídla, 2 sva-
činy a v případě hladu je možné zařa-
dit i druhou večeři. Jezte v pravidelných 
intervalech, ideálně po 2,5–3 hodinách 
a to i v případě, že nemáte hlad. Posled-
ní jídlo by mělo být dvě až tři hodiny 
před spaním. Pokud chodíte spát pozdě 
a měli byste hlad, je dobré zařadit i dru-
hou večeři (např. mléko, jogurt, zeleni-
nový salát, cottage sýr).

Plánujte, co budete jíst druhý den
Nápady na méně energetická a chutná 

jídla čerpejte z časopisů, internetu nebo 
si pořiďte vhodnou kuchařku. Zbytečně 
se nepouštějte do složitých jídel, učte se 
vařit jednoduchá, ale pestrá jídla. Večer 
si připravte do práce nebo do školy sva-
činy, případně i obědy. Neopomíjejte ani 
pitný režim.

Soustřeďte se na jídlo
Jídlo snědené ve spěchu u kuchyňské-

ho pultu velký požitek zcela určitě ne-
přinese. Pokud se na jídlo nesoustředí-
te, nedostaví se uspokojení z jídla a také 
sníte větší porci. Z těchto důvodů při jíd-
le nečtěte, nesledujte televizi, pečlivě 
kousejte a žvýkejte. Pokud víte, že jíte 
rychle, snažte se dojídat jako poslední 
u stolu. Také nedojídejte za každou cenu 
a neskladujte zbytky.

Nechoďte nakupovat hladový/á
Hlad má velké oči a jdete-li nakupovat 

hladoví, nakoupíte zbytečně mnoho ne-
vhodných potravin. Proto si před náku-
pem dopřejte malou svačinku. Vyhýbejte 
se nákupu potravin, které můžete sníst 
již cestou domů. Pokud víte, že se tva-
rohový koláček nedočká rána, nekupujte 
ho. To samé platí pro všechny potraviny, 
kterým zpravidla neodoláte. Velká bale-
ní oplatek, čokolád nebo chipsů mohou 
být sice cenově výhodná, ale zbytečně 
budete pokoušet svou vůli. Mějte doma 
vždy dostatek zeleniny, ovoce (i suše-
ného), mléčných výrobků, různých se-
mínek a ořechů. Pokud ostatní členové 
rodiny rádi mlsají, poproste je, ať tak ne-
činí před vámi.

Potraviny nakupujte podle předem 
připraveného seznamu

Seznam potravin si vypracujte každý tý-
den hned poté, co si vymyslíte týdenní jídel-
níček. V obchodě se vyhýbejte „rizikovým“ 

Rámcový jídelníček na 6 095 kJ (bílkoviny 80 g, tuky 45 g, sacharidy 176 g)

snídaně (1 580 kJ)
225 ml mléko nízkotučné 
70 g chléb černý nebo (45 g Knäckebrot, 60 g dalamánek nebo tmavý rohlík, 60 g bílý toustový chléb, 
40 g cornflakes)
50 g šunka nebo (100 g šunka kuřecí, 70 g salám šunkový, 50 g sýr 30 % t. v s., 45 g sýr Hermelín, 120 
g sýr Cottage, 60 g Lučina 70 % t. v s., 150 g jogurt bílý se sníženým obsahem tuku, 150 g jogurt ovoc-
ný light, 130 g tvaroh nízkotučný měkký)
přesnídávka (300 kJ)
150 g ovoce nebo 200 g zeleniny
oběd (1 915 kJ)
100 g těstovin nebo rýže (35 g váženo v syrovém stavu) nebo 100 g luštěnin (35 g váženo v syrovém 
stavu) nebo 55 g chléb tmavý, 150 g brambory loupané, 150 g bramborová kaše
10 g olej
10 g mouka
¼ vejce
200–250 g zelenina
150 g kuřecí nebo krůtí prsa nebo (150 g klokaní maso, 200 g filé z tresky, 140 g kapr, 90 g libové ho-
vězí, vepřové nebo telecí maso, 130 g játra kuřecí) – váha masa je uvedena za syrova
svačina (680 kJ)
150 g ovoce nebo 25 g křehkého chleba nebo 30 g dalamánku
150 g jogurt ovocný light nebo (150 g jogurt bílý se sníženým obsahem tuku, 250 ml Vitalinea nápoj, 
200 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 110 g tvaroh bez tuku, 240 ml mléko nízkotučné, 35 g sýr Ei-
dam 30 % t. v s.)
večeře (1 620 kJ)
200–250 g zelenina
55 g chléb tmavý (záměna stejná jako u oběda)
150 g kuřecí maso (záměna masa stejná jako u oběda) nebo (123 g Robi maso, 100 g sýr tavený 26 % t. v s.,  
55 g sýr Eidam 30 % t. v s., 43 g sýr Hermelín, 75 g sýr Stříbrňák 30 % t. v s., 130 g Tofu, 110 g Olo-
moucké tvarůžky, 130 g sýr Cottage, 60 g sýr Balkán, 65 g sýr Žervé, 63 g sýr Mozzarela 45 % t. v s., 
90 g párek drůbeží, 80 g salám šunkový, 70 g šunka, 85 g tlačenka drůbeží, 110 g luncheonmeat drů-
beží, 85 g zavináč, 110 g sardinky v tomatě, 100 g tuňák ve vlastní šťávě)
5 g mouka
5 g olej

Rámcový jídelníček na 7 550 kJ (bílkoviny 90 g, tuky 60 g, sacharidy 220 g)

snídaně (1 580 kJ)
225 ml mléko nízkotučné 
70 g chléb černý nebo (45 g Knäckebrot, 60 g dalamánek nebo tmavý rohlík, 60 g bílý toustový chléb, 
40 g cornflakes)
50 g šunka nebo (100 g šunka kuřecí, 70 g salám šunkový, 50 g sýr 30 % t. v s., 150 g jogurt bílý se sní-
ženým obsahem tuku, 150 g jogurt ovocný light, 130 g tvaroh nízkotučný měkký)
přesnídávka (680 kJ)
150 g ovoce nebo 200 g zeleniny
150 g jogurt ovocný light nebo (150 g jogurt bílý se sníženým obsahem tuku, 250 ml Vitalinea nápoj, 
200 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 110 g tvaroh bez tuku, 240 ml mléko nízkotučné)
oběd (2 295 kJ)
180 g těstovin nebo rýže (50 g váženo v syrovém stavu) nebo 180 g luštěnin (55 g váženo v syrovém stavu),  
80 g chléb tmavý, 220 g brambory loupané, 220 g bramborová kaše
15 g olej
10 g mouka
¼ vejce
200–250 g zelenina
150 g kuřecí nebo krůtí prsa nebo (150 g klokaní maso, 200 g filé z tresky, 140 g kapr, 90 g libové hově-
zí, vepřové nebo telecí maso, 130 g játra kuřecí) – váha masa je uvedena za syrova
svačina (955 kJ)
200 g ovoce nebo 30 g křehkého chleba nebo 40 g dalamánku
280 g jogurt ovocný light nebo (185 g jogurt bílý, 370 ml Vitalinea nápoj, 150 ml mléko jogurtové polotučné, 
250 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 190 g tvaroh bez tuku, 290 ml mléko polotučné, 50 g sýr 30 % t. v s.,  
88 g Lučina linie 40 % t. v s., 120 g sýr Cottage)
večeře (2 040 kJ)
200–250 g zelenina
80 g chléb tmavý (záměna stejná jako u oběda) nebo 70 g dalamánek
150 g kuřecí maso (záměna masa stejná jako u oběda) nebo (123 g Robi maso, 100 g sýr tavený 26 % 
t. v s., 55 g sýr Eidam 30 % t. v s., 50 g sýr Gouda 40 % t. v s., 43 g sýr Hermelín, 75 g sýr Stříbrňák 30 
% t. v s., 130 g Tofu, 110 g Olomoucké tvarůžky, 130 g sýr Cottage, 60 g sýr Balkán, 65 g sýr Žervé, 63 
g sýr Mozzarela 45 % t. v s., 90 g párek drůbeží, 80 g salám šunkový, 70 g šunka, 85 g tlačenka drůbe-
ží, 110 g luncheonmeat drůbeží, 85 g zavináč, 110 g sardinky v tomatě, 100 g tuňák ve vlastní šťávě)
5 g mouka
10 g olej
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oddělením, jako jsou např. cukrovinky. Kde 
nic nepotřebujete, tam ani nechoďte.

Sledujte údaje o nutričním složení 
výrobků

Výrobce je povinen informovat spotře-
bitele o celé řadě údajů (složení výrobku, 
minimální doba trvanlivosti, datum vý-
roby atd.). Mnohé výrobky mají na obale 
uvedeny poměrně podrobné údaje o nu-
tričním složení (zpravidla obsah energie, 
bílkovin, tuků, sacharidů), často je uvá-
děn i obsah vlákniny a některých vita-
mínů a minerálních látek. Sledujte tyto 
informace a na základě toho si vybírej-
te vhodné výrobky. U některých potravin 
(ovoce, zelenina, nebalené pečivo, maso) 
nejsou informace o nutričním složení 
uvedeny, použijte tedy pro informaci ta-
bulky energetických hodnot.

Jezte pestře
Máte k snídani již několik let rohlík 

s máslem? Vaříte pouze několik oblíbe-
ných jídel? Znáte jen točený salám? Pak 
věřte, že je tu značné riziko, že vám chy-
bí celá řada důležitých látek (zpravidla 
vápník, vitamín C a vláknina), zato pře-
bývá tuk. Chybu dělají také ti, kteří při 
redukční dietě jedí stále to samé. Výsled-
kem je, že po několika týdnech nemůže-
te „zdravé“ potraviny ani „cítit“, protože 
jste po dlouhou dobu neznali nic jiného. 
Fádnost diety proto bývá poměrně čas-
tým důvodem pro ukončení celého re-
dukčního programu. Přitom by k dosaže-
ní úspěchu stačilo pouze víc přemýšlet 
nad tím, co sníst. Snažte se, aby váš vý-
běr potravin byl co nejširší a nebojte se 
vyzkoušet i méně známé potraviny.

Nezapomínejte na správnou tepel-
nou úpravu stravy

Výběrem tepelné úpravy můžete hod-

ně ztratit nebo hodně získat. Potravinám 
a zejména zelenině neprospívá dlouhé 
vaření. Louhováním a vařením dochází 
k velkým ztrátám vitamínů a minerál-
ních látek, snižuje se i senzorická kvali-
ta potraviny. Mezi nejvhodnější způso-
by tepelné úpravy patří vaření v páře, 
dušení, pečení bez tuku, popř. grilování. 
Potraviny upravené v páře si uchováva-
jí svou barvu, konzistenci i chuť, a není 
ani nutné přidávat sůl nebo koření. K do-
chucení použijte bylinky, které stačí při-
dat do vody, nad kterou umístíte pařák. 
Kromě zeleniny je vaření v páře vhodné 
i pro úpravu ryb.

Dušení, pečení bez tuku a grilování 
umožní přípravu jídel za použití minima 
tuku, proto není výsledný pokrm zbyteč-
ně energetický. Pokud nebudete vařit za 
vysokých teplot, jsou tyto způsoby tepel-
né úpravy bezpečné i z hlediska vzniku 
zdraví nebezpečných látek (např. polycy-
klické aromatické uhlovodíky, heterocyk-
lické aminy).

Nejméně vhodným způsobem tepel-
né úpravy je smažení. Smažené pokrmy 
jsou sice velmi oblíbené, ale z hlediska 
správné výživy zcela nevhodné. Při sma-
žení mohou vznikat zdraví škodlivé látky 
(zejména za vysokých teplot a při použi-
tí nevhodného tuku), u kterých byl pro-
kázán rakovinotvorný účinek. Smažením 
pokrmy výrazně zvyšují svou energetic-
kou hodnotu. Příkladem může být kvě-
ták – 100 g vařeného květáku vám po-
skytne energii 105 kJ, osmažením se ale 
energetická hodnota zvýší na 1 200 kJ. 
Pokud si ještě přidáte oblíbenou tatar-
skou omáčku, připočítejte 1 050 kJ na ob-
vyklou 50gramovou porci.

Téměř každá potravina má i svou 
méně kalorickou verzi, takže si bez vý-
čitek můžete pochutnat i na vepřovém 
nebo hovězím mase, která bývají při re-

dukčních dietách často zakazována. Po-
kud zvolíte vhodnou tepelnou úpravu, 
ušetříte mnoho energie a tuků.

Ne vždy je možné se stravovat podle 
připraveného plánu. Přesto je důleži-
té mít v záloze „strategie“, jak bez potí-
ží zvládat nejrůznější neobvyklé situace. 
Pokud nad nimi nebudete přemýšlet, leh-
ce se stane, že sáhnete po nevhodných 
potravinách. Někteří lidé jsou velmi cit-
liví na porušení stanoveného programu 
a i jednorázové „uklouznutí“ pociťují 
jako selhání a často končí s celým snaže-
ním. Pokud se tak stane a vy nezvládne-
te svůj plán, nic se neděje. Druhý den se 
opět vraťte ke svým novým stravovacím 
zvyklostem a dál pokračujte.

Rámcové jídelníčky přestavují jed-
noduchý způsob, jak se naučit sestavit 
chutný a vyvážený jídelníček. U každé-
ho denního jídla (snídaně, přesnídávka, 
oběd, svačina, večeře) jsou uvedeny dru-
hy a množství potravin, které lze vzá-
jemně kombinovat. U každé skupiny po-
traviny (např. přílohy, potraviny bohaté 
na bílkoviny) jsou uvedeny i další mož-
nosti výběru. Např. u rámcového jídel-
níčku na 5 080 kJ si ke snídani můžete 
dopřát 150 ml nízkotučného mléka (do 
kávy, čaje), 50 g dalamánku (nebo 60 g 
tmavého chleba, atd.) se 100 g kuřecí 
šunky (nebo 150 g jogurtu, atd.). Zpočát-
ku je nutné si potraviny vážit, abyste zís-
kali představu o velikosti dané porce.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

www.diapomocnik.cz
Článek měsíce
každý měsíc pro Vás bude
na internetu k dispozici 
kompletní znění vybraného 
článku z časopisu Kazuistiky 
v diabetologii

www.diapomocnik.cz
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Sympozium Syndrom diabetické nohy
23. 11. 2012 – Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Program
7.45–8.45 Registrace
8.45–9.00 Zahájení, aktuality v podiatrické sekci (A. Jirkovská, M. Ryska)
9.00–9.20 Co přinesl poslední rok v DRG s přihlédnutím k syndromu diabetické nohy (P. Bruna)
9.20–9.40 Antimikrobiální efekt léčby ulcerací řízeným podtlakem, larvální a ozónovou léčbou (R. Bém)
9.40–10.00 Pseudomembranózní kolitida jako komplikace antibiotické terapie (S. Lacigová)
10.00–10.30 Zahraniční host
11.00–11.15 Antiagregační terapie po revaskularizaci dolních končetin u diabetiků (P. Piťhová)
11.15–11.30 Novinky v technikách endovaskulárních výkonů u ICHDK (R. Janoušek)
11.30–11.50 Syndrom diabetické nohy – psychika pacienta a členů diabetologického týmu (J. Komorousová)
12.30–13.30 Komentované postery
13.30–13.50 Význam nutrice u syndromu diabetické nohy (V. Nerad)
13.50–14.10 Antibiotická rezistence – praktické aspekty u infekcí syndromu diabetické nohy (J. Beneš)
14.10–14.30 Možnosti ortopedické protetiky v léčbě syndromu diabetické nohy (P. Krawczyk)
14.30–14.50 Biomechanické vyšetření v prevenci syndromu diabetické nohy, informace o podiatrické společnosti (M. Havrda)
14.50–15.10 Amputační zákroky na diabetické noze z hlediska ortoprotetiky (J. Táborská)
15.10–15.30 Současný pohled na chirurgickou léčbu osteomyelitidy (B. Sixta)
15.30–15.50 Možnosti operační léčby diabetické nohy (T. Kučera, J. Šrot)
15.50–16.00 Závěrečná diskuse, zhodnocení (A. Jirkovská)

Koordinátoři:
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha

Organizační zajištění: 
Galén-Symposion s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena 6 kreditními body.
Příspěvky tohoto sympozia Vám přiblížíme v samostatném suplementu.

Registraci a informace naleznete na
www.gsymposion.cz
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Případ s mnoha nedorozuměními: kazuistika 
Morbus Cushing

Souhrn:
22letá pacientka s infertilitou a mírnou androgenizací prošla několika klinickými 

pracovišti, než byla bezpečně prokázána Cushingova nemoc. Chyběly totiž některé 
časté znaky Cushingova syndromu, jako hypertenze, vyšší glykemie a strie nebo ple-
tora. Po různých peripetiích byla operována, s ohledem na zachování plodnosti byla 
dána přednost oboustranné adrenalektomii pře zákrokem na hypofýze. Pacientka 
měla vysokou touhu po dítěti, adoptovala celkem tři děti ze sociálně vyloučené ko-
munity, ale pak se jí s odstupem čtyř let po operaci narodila dcera vlastní a adoptova-
né děti přes veškerou péči později skončily v kriminálním prostředí. Asi šest roků po 
operaci pacientka pociťovala zdravotní obtíže, zejména opakující se cefalgie a nau-
zeu, které by bylo možno připsat Nelsonovu syndromu. Když však její opakované 
krátkodobé ztráty vědomí byly zjištěny i u všech čtyř dětí, byla jako příčina obtíží 
potvrzena otrava spalinami ze špatně fungujícího odtahu kamen.

Summary:
A case with many misunderstandings: a case report of Cushing disease

A 22years old female patient with infertility and a slight androgenisation was exami-
ned in several clinics before her Cushing disease was confirmed. Actually, some common 
signs and symptoms of the Cushing syndrome were missing, e.g. hypertension, higher gly-
cemia, stretch marks or plethora. After some peripeties she was operated; with respect to 
maintaining fertility, the bilateral adrenalectomy was preferred to the pituitary surgery. 
The patient desired her children strongly, she adopted three children from socially exclu-
ded community, and then 4 years following her surgery she gave birth to her own daughter 
and adoptive children despite all care ended in a criminal environment. About 6 years after 
the surgery the patient experienced health problems, particularly relapsing headaches and 
nausea, which could be contributed to Nelson’s syndrome. After the same short losses of 
consciousness were diagnosed even in her four children, the intoxication by combustion 
products from incorrectly functioning stove was proved as the cause of her problems.

Stárka, L. Případ s mnoha nedorozuměními: kazuistika Morbus Cushing. Kazuistiky v diabetologii 10, 
3 – Endokrinologie: 26–27, 2012.

Klíčová slova: 
 � Cushingova nemoc
 � oboustranná 

adrenalektomie
 � Nelsonův syndrom
 � intoxikace kouřovými 

plyny

Key words: 
 � Cushing disease
 � bilateral adrenalectomy
 � Nelson’s syndrom
 � intoxication by 

combustion products

Luboslav Stárka
Endokrinologický ústav, Praha

Úvod
Na začátku svých klinických zkušeností jsem se setkal s pří-

padem, který nebyl tak složitý medicínsky, ale závažný lidským 
osudem s ním spojeným, komplikovaností vztahů mezi lékaři 
navzájem, ale také mezi lékaři a pacienty a nakonec i nedosta-
tečnými vzájemnými informacemi.

Kazuistika
V roce 1982 byla do Endokrinologického ústavu doporu-

čena z Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) tehdy 22letá 
pacientka s  primární sterilitou a  progredujícím faciálním 
a pektorálním hirzutismem. V ÚPMD, kde byla vyšetřována 

pro infertilitu, byla zjištěna okluze tuby vlevo, druhá tuba byla 
průchodná, pravé ovarium bylo zvětšené, hladké, zjištěna lu-
teální insuficience, občas ovulační cykly. V anamnéze z mládí 
byla třikrát hospitalizace pro chronický zánět ledvin.

Nález při příjmu na naše pracoviště v  roce 1982: tělesná 
hmotnost 65  kg, výška163  cm, kůže čistá, drobné ekchymó-
zy různé lokalizace, faciální hirzutismus, hranice pubického 
ochlupení vybíhá podél linea alba k  pupku, bez strií, leh-
ce naznačené cushingoidní tváře, bez pletory. Normotenze 
110/80  mmHg, normální glykemická křivka. Laboratorně  
Na 143 mmol/l, K  4,6  mmol/l, 17-KS 65  μmol/d, 17-KGS 
76 μmol/d, testosteron 2,5 nmol/l, kortizol 666 nmol/l, při ma-
lém DEX testu (1 mg) kortizol bez suprese (671 nmol/l). Zá-
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PŘíPAD S MNOHA NEDOROZUMěNíMI: KAZUISTIKA MORBUS CUSHING

věrem bylo, že vzhledem k vysokým 17-KS a 17-KGS a mírně 
zvýšenému ale nesuprimovatelnému kortizolu je třeba příčinu 
hirzutismu hledat spíše v  nadledvinové sekreci než v  poruše 
ovariální a pacientka byla doporučena na vyšetření na lůžku 
na III. Interní klinice 1. LF UK.

Tam byla skutečně vyšetřena, po pneumopelvigrafii indi-
kována pro zvětšené ovarium k tehdy oblíbené klínové resekci 
(Kobilková et al. 1978; Kobilková et al. 1983) provedené v roce 
1983 s  negativním bioptickým a  histologickým nálezem, ne-
potvrzujícím diagnózu polycystických ovarií. Pacientka se po 
tomto zákroku rozhodla do Všeobecné nemocnice již nikdy 
v životě nevkročit.

Do Endokrinologického ústavu se vrátila v roce 1984. Vý-
voj onemocnění dával za pravdu původnímu podezření na hy-
perkortizolismus. Byl již vyznačen cushingoidní habitus, paci-
entka měla výraznou fragilitu kapilár, zatím ještě normotenzi 
a normální glykemickou křivku. Exkrece nadledvinových me-
tabolitů byla zvýšená (17-KS 65 μmol/d, 17-KGS 78 μmol/d), 
kortizol 670 nmol/l, setřený denní rytmus, kortizol ve slinách 
15,2 nmol/l. CT selly: mikrosella normální konfigurace, CT 
nadledvin: vlevo 22x10 mm, vpravo 40x15 mm: hyperplazie 
obou nadledvin. Pacientka byla došetřena na lůžku v Nemoc-
nici Pod Petřínem velice pečlivě prof. Blahošem a Dr. Poršovou 
a diagnóza centrálního Cushingova syndromu byla jednoznač-
ně potvrzena. Protože pacientka projevovala velmi silnou tou-
hu po dětech, byla preferována oboustranná adrenalektomie 
před zásahem na hypofýze.

K adrenalektomii byla doporučena k prof. Hradcovi, kde 
byla přijata, ale večer před operací bylo rozhodnuto, že Urolo-
gická klinika vyžaduje indikační vyšetření na III. Interní klini-
ce 1. LF UK a odnikud odjinud. To nebylo vzhledem k postoji 
pacientky k této klinice dost dobře možné, vyčkali jsme však 
na prázdninové období, kdy oddělení vedla doc. Musilová, 
kterou pacientka akceptovala. Tam byl pak plně potvrzen ná-
lez z našich předchozích vyšetření a pacientka byla podrobena 
oboustranné adrenalektomii s ročním zpožděním v roce 1985.

Po operaci se cítila dobře asi dva roky. Došlo k  redukci 
váhy, vymizení strií a pacientka adoptovala dva bratry, přesto-
že byla upozorněna na možnost narození vlastního dítěte, což 
se také naplnilo porodem vlastní dcery (1989). Protože však 
zjistila existenci dalšího sourozence obou bratří, adoptovala 
ještě tuto holčičku.

Asi po dvou letech a  přestěhování z  Prahy do Kladna si 
začala stěžovat na úporné bolesti hlavy, nauzeu, dysparenunii 
a  celkovou únavu. Bylo opakováno laboratorní vyšetření CT 
hlavy a  neurologické vyšetření bez jednoznačného nálezu 
event. recidivy Cushingovy nemoci.

Cefalgie se opakovaly častěji, až třikrát týdně, nejméně 
v  letním období, nejčastěji v  zimě. Protože se také zdála být 
více pigmentovaná, byl vyšetřen adenokortikotropní hormon 
(ACTH) před a po blokádě dexamethasonem, při čemž byla 

pacientka upozorněna, že musí vysadit léčbu hydrokortizo-
nem. Podezření na Nelsonův syndrom zesílilo, když výsledek 
stanovení ACTH při předpokládané vysazené kortikoidní sub-
stituci byla středně zvýšená hodnota 147 mIU/l, po dexame-
thasonu 147,1 mIU/l – tedy bez suprese za blokády. Jak se ale 
pak v  pohovoru ukázalo, byla i  prvá hodnota pod blokádou 
dexamethasonem, protože pacientka poučovaná v minulosti, 
že nemá substituci vysazovat, nahradila kortizol dexamethaso-
nem. Bazální opakovaná hodnota ACTH byla pak 433 mIU/l. 
Nicméně podezření na Nelsonův syndrom trvalo. Nebyl to jen 
známý častější výskyt tohoto syndromu u  pacientů adrena-
lektomovaných v  mladém věku (Horký et al. 1990), ale také 
zejména opakující se migrenózní bolesti hlavy a  opakované 
krátkodobé ztráty vědomí, které byly vždy řešeny hospitalizací, 
většinou v Kladně. Krátkodobá bezvědomí byla předcházena 
pocitem posuzovaným jako aura, provázena nauzeou a povo-
lením svěračů. V roce 1991 však byly podobné ztráty vědomí 
pozorovány u dvou ze čtyř dětí a jejich povahu vysvětlila až ná-
vštěva hygienika v domácnosti pacientky. Prohlídka hygienika 
zjistila, že šlo o ucpaný průduch v komíně a v podstatě o chro-
nickou intoxikaci kouřovými plyny resp. zplodinami topného 
plynu. Po odstranění této závady se kolapsy již neopakovaly.

Pacientka byla pak při kortikoidní substituci bez význač-
nějších zdravotních obtíží. Jejím problémem byly však tři 
adoptované děti, které mezitím dospěly. Obtížná péče o  ně 
vedla k rozvodu. U chlapců se projevovaly těžce agresivní sta-
vy (např. úmyslné posazení sestry na rozpálenou plotnu), oba 
skončili ve vězení pro řadu deliktů, nevlastní dcera se též vy-
značovala těžko korigovatelným asociálním chováním.

Závěr
Mladí pacienti s Cushingovým syndromem nemusejí mít 

ještě jasně vyjádřenou hypertenzi a  poruchu glukózového 
metabolismu. Po adrenalektomii je možná gravidita a  porod 
vlastního zdravého dítěte mohl upevnit rodinné svazky nebýt 
ukvapené adopce tří dětí z  jiné kulturní a  sociální skupiny. 
Ta měla po letech až tragické důsledky pro rodinu pacientky. 
K diferenciální diagnostice Nelsonova syndromu je třeba zvá-
žit i jiné stavy s podobnou symptomatologií.
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Nelson Don H. (1926–2010) – americký endokrinolog. Zabýval se biochemií 
a endokrinologií, mj. výzkumem kortisolu.  Vyučoval na University of Utah a také na 
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(zdroj informací: archiv redakce)
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Úvod
Papilární karcinom je nejčastější malignitou štítné žlázy. 

Představuje asi 50–80 % všech karcinomů štítné žlázy, vysky-
tuje se častěji u žen. Věkový průměr pacientů je 40–60 let, ale 
nevynechává ani mladší kategorie. Jedná se o  nejčastěji dia-
gnostikovaný karcinom v rámci endokrinologické praxe.

Atypická metastáza papilárního karcinomu 
štítné žlázy

Souhrn:
Diagnostika patologických lézí na krku je každodenní praxí specialistů ORL. 

Mnohdy je však k  vyšetřovacímu algoritmu přizván endokrinolog, případně i  dal-
ší specialisté a jedná se o týmovou spolupráci. Klíčová je spolupráce patologa. Níže 
uvedená kazuistika poukazuje na některé zvláštnosti, které je nutno v diferenciální 
diagnostice patologických lézí na krku vzít v potaz. Článek se stručně zmiňuje o nej-
častějším karcinomu štítné žlázy – papilárním karcinomu.

Summary:
Atypical metastasis of the papillary thyroid cancer

The diagnostics of pathologic lesions of the neck is an everyday practice of ENT 
specialists. However, an endocrinologist or other specialists are often involved in the 
investigative algorithm and they work as a team. The cooperation with a pathologist 
is essential. The case report below, points out some specific aspects that need to be 
taken into account in the process of the differential diagnostics of pathologic lesions 
of the neck. The paper briefly reviews the most frequent thyroid cancer – the papilla-
ry carcinoma.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Štefl, M., Babánková, I., Poprach, A. Atypická metastáza papilárního 
karcinomu štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii 10, 3 – Endokrinologie: 28–30, 2012.

Klíčová slova: 
 � karcinomy štítné žlázy
 � patologické léze na krku
 � vyšetřovací algoritmus
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3Ústav patologie, FN Brno-Bohunice 
4Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Tab. č. 1: Rozdělení maligních nádorů štítné žlázy

papilární nejčastější (50–80 %) agresivita nízká, mírný průběh, výskyt ve 40–60 letech, ale i dospívající a děti 
akumuluje radiojod

folikulární 15 %, v oblastech deficitu jodu výskyt až 40 % sklon k tvorbě vzdálených metastáz, výskyt u starších pacientů
akumuluje radiojod

anaplastický 3–15 % velmi agresivní se špatnou prognózou
neakumuluje radiojod

medulární 8 %, forma sporadická a familiární, nebo jako 
součást MEN 2A, MEN 2B

vychází z C-buněk, řazen mezi neuroendokrinní tumory (NET)
neakumuluje radiojod

ostatní: lymfom, sarkom, 
hemangiom, metastázy 
odjinud

málo časté

Diagnostika nádorů štítné žlázy
Anamnestické a  klinické vyšetření, nejčastější příznak je 

uzel ve štítné žláze, méně často lymfadenopatie na krku, která 
již znamená metastatický rozsev.

Vyšetření zahrnuje ultrazvuk krku, cytologické vyšetření 
patologických lézí ve žláze, cytologické vyšetření patologic-
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kých lézí na krku, jsou-li dobře dostupné, resekce uzliny a his-
tologické vyšetření.

Léčba papilárního karcinomu je chirurgická – kompletní 
odstranění štítné žlázy, s případnou blokovou resekcí uzlin na 
krku, následná léčba zahrnuje terapii radiojodem a  supresní 
terapii hormony štítné žlázy.

Kazuistika
Pacient ročník 1947, v rodinné anamnéze byla dcera léče-

na se št. žlázou, při prvním kontaktu pacient toto onemocnění 
blíže nespecifikoval, matka měla strumu. Osobní anamnéza: 
stav po orchiektomii v roce 1981 pro seminom, následně che-
moterapie, v  dispenzarizární péči onkologie, stav po bron-
chopneumonii v dubnu 2011, na CT plic byl zjištěn ložiskový 
proces plic a jater, další došetření probíhalo na onkologii, kde 
se ale malignita neprokázala. Alergie či abusus byly negativní. 
Pacient užíval chondroitin-sulfát (Condrosulf)

Pacient byl odeslán z  onkologie, kde bylo při vyšetření 
PET/CT popsáno aktivní ložisko v pravém laloku št. žlázy. Dle 
ultrazvukového vyšetření (UZ) krku byla popsána uzlová stru-
ma a dále patologické ložisko v oblasti bifurkace karotidy. Dle 
ultrazvuku krku radiolog konstatoval, že oba laloky štítnice 
jsou zvětšené, více vpravo, istmus nezvětšen. Bilaterálně jsou 

patrny hypoechogenní uzly, největší vpravo v horní části laloku 
o velikosti 15 mm, vlevo 5 mm. Vlevo oválné uzliny do 7 mm 
v příčném rozměru v karotickém prostoru. Vpravo je v oblas-
ti bifurkace karotidy nehomogenní ostře ohraničené ložisko 
s hrubou kalcifikací, s hypo- až anechogenními okrsky, o veli-
kosti 26x20 mm, v.s. glomus tumor. Jiný tumor či patologická 
uzlina nebyly zcela nevyloučeny. Z toho vyplývá závěr: struma 
nodosa, hypoechogenní, koloidní až smíšené uzly bilaterálně, 
největší vpravo, v.s. glomus tumor v oblasti bifurkace vpravo.

Popis PET/CT z onkologie: PET trupu s 18-FDG – ložisko 
vyšší akumulace radiofarmaka v pravém laloku štítnice, ostat-
ní rozložení radiofarmaka v trupu je fyziologické. Závěr: jedi-
né ložisko vyšší akumulace FDG v pravém laloku štítné žlázy. 
Může být projevem zánětu, nádoru, ale i hyperfunkce v ade-
nomu.

Z objektivního nálezu: pacient bez hmatné strumy, na pra-
vé straně krku submandibulárně je hmatné tužší ložisko, dobře 
ohraničené. Pacient o  ložisku ví již nejméně pět let, neroste, 
není bolestivé.

V ambulanci byl proveden kontrolní ultrazvuk, který pro-
kázal, že žláza je nezvětšená, pravý lalok je objemnější než levý, 
ale součtem volum ještě v normě, je dobře ohraničená. V pra-
vém laloku jsou drobné hypoechogenní v.s. koloidní uzlíky ve-
likosti 7 mm v průměru. Na rozhraní istmu a pravého laloku 
je objemnější uzel hypoechogenní s  drobnými kalcifikacemi 
a obvodovou perfuzí velikosti 1,3x1,27x1,84 cm (z něj dvakrát 
tenkojehlová aspirační cytologie FNAC). V  levém laloku je 
drobný hypoechogenní uzel velikosti 7 mm v průměru. V bi-
furkaci karotidy vpravo pod hranou mandibuly je se št. žlázou 
nesouvisející kulovitý útvar velikosti 2 cm v průměru, smíšené 
echogenity, je dobře ohraničený, bez hyperperfuze.

Hashimoto Hakaru (1881–1934) – japonský chirurg. Narodil se v lékařské rodině 
ve vesnici Midau. V roce 1907 byl jedním z prvních absolventů lékařské fakulty na 
univerzitě Kyushu ve Fukuoka. V letech 1908 až 1912 pracoval na chirurgii s profe-
sorem Miyake. Následně strávil tři roky v Berlíně, Göttingenu a Londýně. Po začátku 
I. světové války se vrátil do Japonska, připojil se k rodinné praxi a stal se úspěšným 
chirurgem. Jeho jméno je spojeno s Hashimotovou tyroiditidou, autoimunitním one-
mocněním štítné žlázy, způsobujícím její sníženou funkci.

Graves Robert James (1797–1853)  – irský lékař. Společně J. M. Turnerem (známým 
malířem) procestoval Evropu, při čemž uplatnil mj. svůj velký talent pro cizí jazyky. 
Vystudoval medicínu v Dublinu, kde v pozdějších letech zastával řadu významných 
lékařských i pedagogických funkcí. Jednou z jeho aktivit bylo např. editování (spo-
lečně s R. Kanem) Dublin Journal of Medical an Chemical Science.

von Basedow Karl Adolph (1799–1854) – německý lékař. Vystudoval na univer-
zitě v Halle, později praktikoval medicínu v Merseburgu. S jeho jménem je spojeno 
tyreotoxické koma (B. koma), Basedowův oční syndrom a nemoc charakterizovaná 
„Merseburskou triádou“ – hypertyroidismem, strumou, exoftalmem, tedy choroba, 
kterou Georg Hirsch nazval Basedowovou nemocí a  kterou dnes známe pod spíše 
pod jménem Graves-Basedowova choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)

Tab. č. 2: Rizikové faktory karcinomu štítné žlázy

předchozí radiační zátěž

radiogenní karcinomy – ozáření krku pro 
hyperplazii thymu, specifickou lymfadenitidu, 
akné apod.
ozáření při jaderné katastrofě (Černobyl)

pozitivní rodinná anamnéza
význam u medulárního ca., u méně častých 
familiárních syndromů – Gardnerův s. a poly-
póza střevní – 100x vyšší riziko papil. ca.

předchozí strumektomie bez 
adekvátní substituční léčby vysoká biologická aktivita

jiná onemocnění štítné žlázy
Hashimotova thyreoiditida, endemická struma, 
toxický adenom, G-B toxikóza – vyšší výskyt 
karcinomů

jodový deficit vyšší výskyt folikulárního karcinomu

hormonální a reprodukční 
faktory

vliv estrogenů? častější výskyt u žen, vztah mezi 
ca. prsu a ca. št. žlázy

Tab. č. 3: TNM klasifikace pro zhoubné nádory štítné žlázy

TX primární nádor nelze hodnotit

T0 primární nádor nenalezen

T1 nádor vel. do 2 cm, omezen na št. 
žlázu, mikrokarcinom

bez potřeby další onkologické 
léčby

T2 nádor 2–4 cm, omezen na št. žlázu prognóza velmi dobrá

T3
nádor větší než 4 cm, omezen na št. 
žlázu, nebo jakýkoli nádor s mini-
málním šířením mimo št. žlázu

T4a

nádor jakékoli velikosti, šíří se 
mimo pouzdro št. žlázy a postihuje 
jakoukoli ze struktur: podkoží, 
larynx, tracheu, jícen, n. laryngeus 
reccurens

prognóza špatná

T4b

nádor postihuje prevertebrální 
fascii, cévy mediastina, obrůstá a. 
carotis,
všechny anaplastické karcinomy 
považujeme za T4

N1a
metastázy uzlin etáže VI – pretra-
cheální, paratracheální, prelarynge-
ální a delfské

prognóza dobrá

N1b
jiné uzliny jednostranné, obou-
stranné, druhostranné či horní 
mediastinální

prognóza horší

M1 přítomnost vzdálených metastáz prognóza špatná

ATYPICKá METASTáZA PAPILáRNíHO KARCINOMU ŠTíTNé ŽLáZY
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Z laboratoního vyšetření jsme zjistili následující: tyreosti-
mulační hormon (TSH) 1,27 mU/l, volný tyroxin 4 (fT4) 16,5 
pmol/l, tyroxin vázající globulin (TGB) 8,6 mg/l. Vzhledem 
k podezření na paragangliom byly odebrány meta- a norme-
tanefriny v  plazmě, jejichž hodnoty se ukázaly být v  normě. 
Ostatní laboratorní vyšetření (Ca, P, PTH, kalcitonin, chromo-
granin A) byly v normě.

Cytologie z uzlu v pravém laloku vzorek I – ojedinělé sku-
piny pravidelných folikulárních buněk převažuje pozadí krev 
a koloid. Vzorek II – četnější plachtovité formace folikulárních 
buněk s mírnou anizonukleozou, ojediněle onkocyty, v pozadí 
krev, histiocyty, vodnatý koloid. Nález odpovídá nejspíše be-
nignímu folikulárnímu uzlu.

Pacient byl odeslán na ORL k  exstirpaci patologického 
útvaru v  oblasti bifurkace. Výkon byl proveden bez kompli-
kací. Následná histologie prokázala papilární karcinom s me-
tastázou v  lymfatické uzlině. Pacient byl rehospitalizován na 
ORL a byla mu provedena totální tyreoidektomie (TTE) s blo-
kovou resekcí uzlin.

Z další histologie jsme zjistili multifokální papilární karci-
nom v obou lalocích št. žlázy, velikosti 13 mm a 10 mm, me-
tastáza do reg. uzliny, ostatní uzliny (celkově v počtu 7) byly 
bez metastáz.
TNM 7. verze: T1bm N1b MO

Další léčba probíhala na Klinice nukleární medicíny a en-
dokrinologie FN Motol a zároveň pacient docházel na kontroly 
do naší ambulance. Byla podána terapie radiojodem + supresní 
terapie levothyroxinem.

Pacient dodatečně upřesnil, že dcera se léčí od 10 let s papi-
lárním ca. št. žlázy a je rovněž ve sledování FN Motol.

Diskuse
PET/CT vyšetření k posouzení biologické povahy uzlů ve 

žláze je nevhodné, tato metoda je stran určení případné malig-
nity ve št. žláze málo specifická. Další možnosti nám nabízejí 
moderní metody z oblasti radiologie, například využití elasto-
grafie v diferenciální diagnostice thyreoideálních uzlů.

Závěr
Uzlová struma je jeden z  nejčastějších diferenciálně dia-

gnostických problémů endokrinologické ambulance. Vyšetření 
zahrnuje kromě důkladné anamnézy (včetně rodinné) klinické 
vyšetření. Nezbytnou součástí je sonografie krku s případnou 
FNAC ložiskových lézí. V  diferenciální diagnostice musíme 
pomýšlet i na méně častá onemocnění. Definitivní diagnózu 
stanoví histologické vyšetření.
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V tradičním termínu se v irském Dublinu konalo pravidel-
né setkání oftalmologické studijní skupiny Evropské asocia-
ce pro zkoumání diabetických očních komplikací (EASDec). 
Před vlastním zahájením sjezdu proběhlo satelitní sympozium 
Grading for diabetic retinopathy workshop, které modero-
val nejznámější specialista na fotodokumentaci z Retinopathy 
Grading Center (RGC) v Liverpoolu Steve Aldington společně 
se svým irským kolegou J. J. Smithem. Jejich téměř hodinová 
prezentace byla věnována technice fotografování očního po-
zadí a způsobu screeningu, který je používán ve Velké Británii 
a v Irsku. Většinou používají fotografování v sedmi polích po-
dle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), ale 
je možné použít i dvě fotografická pole, s menším zvětšením, 
podle evropské EURODIAB studie. Hodnocení provádějí ško-
lení specialisté, kteří nutně nemusí být lékaři. Snímky je mož-
né odeslat ke konzultacím oftalmologovi. Podle Aldingtonovy 
studie jsou výsledky hodnocení specialistů z center a oftalmo-
logů zabývajících se diabetickou retinopatií srovnatelné. Za 
objednávání pacientů ke screeningu jsou v Anglii odpovědni 
diabetologové, za sledování pokročilých stadií oftalmologové, 
tedy tak, jak by to mělo fungovat i u nás. Objednávání ke kon-
trolnímu vyšetření se děje z registrů pomocí SMS zpráv, výji-
mečně telefonicky či dopisem. Celý systém je naprogramován 
počítačem automaticky. Hovořilo se také o možnostech indivi-
dualizovaného screeningu.

Zajímavým doplněním prezentace byly kazuistiky dr. Ali 
Ergynaie z Hôpital Lariboisière z Paříže. Ukazoval zde něko-
lik případů chybných diagnóz oftalmologů a nekompetentních 
přístupů diabetologů k nemocným diabetem.

Druhý den zahájila kongres prezidentka EASDec prof. Ann 
Katrin Sjølie. Prvý blok přednášek s názvem: The European 
Diabetic Macular Oedema; Treatment Symposium, které-
mu předsedal prof. Massimo Porta a David Keegan, se zabýval 
přístupy Anglie, Irska, Dánska, Holandska a Francie k preven-
ci a  léčbě diabetického makulárního edému (DME). DME je 
nejčastější příčinou poklesu zrakové ostrosti. Podstatné jsou 
rozdíly v incidenci a prevalenci DME v závislosti na typu DM, 
způsobu léčby (inzulín, PAD nebo pouze dieta), trvání DM 
a věku nemocných. DME se může vyvíjet v různých stadiích 
DR, avšak vyskytuje se častěji u závažnějších forem DR. Není 
to však pravidlo. Prevalence DME narůstá s  délkou trvání 

Zpráva

The 22nd European Association for  
the Study of Diabetic Eye Complications 
(EASDec) Meeting Dublin (Ireland), May 25–27 

Tomáš Sosna, Radka Švancarová

DM a je přímo závislá na hladině glykovaného hemoglobinu 
(HbA1c) a přítomnosti nefropatie. Podle světových statistik se 
DME vyskytuje u 40 % diabetiků 1. typu po 25 letech trvání 
DM. U diabetiků 2. typu jej nacházíme již po sedmi letech tr-
vání DM u 20 % nemocných a po 20 letech u 40 % diabetiků.

DME vzniká následkem zhroucení hematookulární bariéry 
a ve svém důsledku vede k akumulaci extracelulární tekutiny, 
sítnicovému edému a  obvykle i  k  ukládání proteinů a  lipidů 
ve formě tvrdých exsudátů. Obvykle je DME definován jako 
retinální ztluštění (prosáknutí) či přítomnost tvrdých lipopro-
teinových exsudátů v  dosahu jednoho papilárního průměru 
(1  500  mikronů) od centra makuly. DME může vzniknout 
nebo přetrvávat také v důsledku vitreomakulární trakce. Tento 
stav je třeba řešit chirurgicky – pars plana vitrektomií (PPV) 
nebo vitreolýzou.

ETDRS studie používá výraz klinicky signifikantní ma-
kulární edém (KSME) jako jednoznačně definovaný stav pro 
zdůraznění makulárního edému, který bezprostředně ohrožu-
je foveu a centrální zrakovou ostrost a je jasnou indikací k la-
serové léčbě.

Možnostmi léčby DME se zabýval především prof. Paul 
Dodson z anglického Oxfordu. Podle něj stále platí, že dobrá 
kompenzace a včasná laserová léčba je základním stavebním 
kamenem v léčbě DME. Další možnosti otevírá intravitreální 
použití anti-VEGF látek především v  kombinaci s  laserovou 
léčbou.

Česká delegace na slavnostní večeři v knihovně RDS 
(autoři  článku na  obou krajích stolu)
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Závěrečná panelová diskuse po ukončení bloku nám po-
tvrdila, že téměř ve všech zemích Evropy ale i Asie a Ameriky 
přetrvávají obdobné problémy, se kterými se setkáváme u nás. 
Je to především nedostatečná komunikace mezi našimi obory.

Druhý blok přednášek, vedený prof. Einar Stéfanssonem 
a dr. Alan Sittem, se zabýval patofyziologií diabetické retino-
patie.

Úvodní přednáška: Retinopathy precedes the develop-
ment of left ventricular dysfunction. An 8-year follow-up 
of the Hoorn Study patřila holandským autorům, vítězům 
soutěže o nejlepší abstrakt. V populační kohortové, respektive 
observačně regresní analytické studii, která byla součástí Ho-
orn study, autoři prokázali v holandské populaci prospektivní 
asociaci diabetické retinopatie s poklesem levostranné komo-
rové ejekční frakce, zcela bez závislosti na kompenzaci diabetu 
a tradičních rizikových faktorech.

Italští autoři z  Milána se ve svém příspěvku: A  possible 
role for angiotensin II in the regulation of glucose entry in 
human retinal pericytes vrací k problematice blokády Ang-
-II AT1 receptoru candesartanem. Z  jejich práce vyplývá, že 
candesartan může ovlivňovat hladinu glukózy v  buňce a  to 
modulací exprese glukózového transporteru l a  inzulínového 
receptoru mRNA.

Ze stejného pracoviště byla prezentace: Damage induced 
by exposure to intermittent high glucose in human retinal 
pericytes: cytoxicity or apoptosis? Experimentální práce 
z Turína se snažila řešit důsledek intermitentní hyperglykemie 
na sítnicové pericyty a kladla si otázku, zda jejich poškození je 
důsledkem apoptózy nebo cytotoxického působení vysokých 
hladin glukózy. Apoptóza, programovaná buněčná smrt, je 
mechanismus sloužící k  eliminaci nepotřebných či poškoze-
ných buněk. Jedná se o zánik jednotlivé buňky způsobený ak-
tivací cysteinových proteáz, kaspáz a následně pak jaderných 
endonukleáz, kdy je poškozena nukleární DNA a tím se zastaví 
biosyntéza v buňce. Buňka se tak kondenzuje, DNA fragmen-
tuje a zbývající malé části jsou snadno fagocytovány. Naproti 
tomu cytotoxická reakce vede k  edému buňky, k  poruše bu-
něčné membrány a následné expresi buněčného obsahu, který 
pak způsobí zánětlivou reakci tkáně (makulární edém). Závěry 
in vitro studie dokazují, že kolísavá hladina glukózy působí jak 
cytotoxicky, tak cestou kaspázové aktivity na apoptózu. Vyš-
ší, ale stabilní hladina glukózy sice působí mírně na kaspázo-
vou aktivitu, avšak bez dalšího vlivu na apoptózu. Vzhledem 
k tomu, že manitol chrání pericyty před cytotoxickým působe-
ním, ale ne před appoptózou, je velmi pravděpodobné, že prvé 
poškození je způsobeno náhlou osmotickou změnou prostředí 
a teprve později se poruší buněčný metabolický mechanismus.

Doktor Simó s  kolegy z  Madridu přednesl observačně-
-analytickou case-control studii: Pro-apoptotic and survival 
signaling in the neuroretina at early stages of diabetic reti-
nopathy. DR je v klasické podobě charakterizována jako mi-
krocirkulační onemocnění sítnice. Dlouho před oftalmosko-
pickými změnami jsou však patrny známky neurodegenerace. 
Autoři poukazují na nerovnováhu mezi proapoptotickými 
a ochrannými funkcemi v oblasti neuroretiny již v počátcích 
diabetu.

Tečku za dopoledním programem udělala přednáška: Dia-
betic retinopathy – lessons from preclinical models prof. 
Hanse-Peter Hammese z Heidelberské univerzity v Mannhei-
mu, kterého v rámci každoroční Eva Kohner lecture, předsta-
vil prof. Einar Stéfansson. Profesor Hammes patří ke světově 
uznávaným specialistům v  oblasti výzkumu léčby především 
proliferativních forem DR. Jeho experimentální práce, o kte-
rých hovořil, jsou zaměřeny na intravitreální aplikace anti 
VEGF v pokusech na myších. V poslední době se zabývá vli-
vem aplikace obávaného thalidomidu na proliferativní DR. 
Thalidomid byl nechvalně znám v 60. letech z tzv. Conterga-
nové aféry, kdy byl používán jako sedativum a  hypnotikum 
u těhotných žen. Tehdy se přišlo na jeho teratogenicitu a rodily 
se tak děti s těžkým poškozením končetin (amelie, peromelie, 
fokomelie). Nyní se používá podobně jako Avastin k léčbě ná-
dorů. Jeho hlavní účinek tkví v ovlivnění produkce cytokinů 
a chemokinů působících jako růstové faktory. Je nepochybný 
jeho antiangiogenní, imunostimulační a imunomodulační úči-
nek. Práce prof. Hammese prokazují vysokou až 62% účinnost 
tohoto preparátu. Přednáška však komplexně a vyčerpávajícím 
způsobem dokumentovala dosavadní výzkum v této oblasti. Je 
škoda, že si ji nemohla vyslechnout prof. Kohner, která se ze 
zdravotních důvodů letos poprvé kongresu, jehož byla iniciá-
torkou, nezúčastnila.

Odpolední program byl zaměřen na screening diabetické 
retinopatie. Název tohoto bloku, kterému předsedaly prof. Eli-
zabeth Agardh a Anne Katrin Sjølie, byl: Diabetic retinopathy 
screening intervals – what do we know and what informati-
on do we need?

Ukazuje se, že ekonomická krize nutí zdravotnictví šetřit 
i na tomto poli a oftalmologové se snaží racionálně snižovat 
počty preventivních vyšetření očních pozadí diabetiků.

Prvou přednáškou odpoledního bloku byla prezentace ang-
lických kolegů z Birminghamu: Is twelve years old an accepta-
ble age at which to begin Diabetic Retinopathy Screening?

Na podkladu retrospektivní analýzy screeningového pro-
gramu u 143 randomizovaných dětí nemocných diabetem au-
toři doporučují u dětských diabetiků prvé vyšetření provést ve 
12 letech, respektive po 6 letech trvání onemocnění. Tím se liší 
od doporučení amerických diabetologů a oftalmologů.

Další přednáška s názvem: Extending screening intervals 
in a  photographic screening program for diabetic retino-
pathy, se zabývala problematikou a četností kontrol při auto-
matickém fotografickém screeningu DR, který je běžně užíván 
v centrálním a východním Dublinu. U pacientů s negativním 
nálezem na očním pozadí nepovažují za nezbytně nutné kon-
troly po roce.

Velmi zajímavé bylo sdělení z Turína, kde na interním od-
dělení prof. Massimo Porta vybudoval samostatné oddělení 
diabetické retinopatie. V prospektivní analytické studii: Clini-
cal characteristics of patients with type 2 diabetes should be 
considered to modulate screening intervals for retinopathy 
autoři dospěli k závěru, že závažnost DR souvisí bezprostřed-
ně s typem léčby a s dobou trvání diabetu. Překvapivě lze jen 
z těchto dat usuzovat na průběh DR i bez znalosti dalších rizi-
kových faktorů jako je dyslipidemie a hypertenze.
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Island se v nedávné době potýkal s ekonomickou krizí, kte-
rou však sám zvládl, možná i proto, že se v medicíně zabývali 
rentabilitou jednotlivých vyšetření. Proto také vznikla eko-
nomicky laděná přednáška z  ekonomického institutu a  oční 
kliniky v Reykjavíku, kde působí na obou pracovištích profe-
sor Stéfansson. V práci Individualized screening of diabetic 
retinopathy decreases cost for government and society: An 
economic evaluation

autoři spočítali, že každoroční screening pacienta nemoc-
ného diabetem stojí 170,730 €, u  vyšetření 1x za dva roky 
120,675 € u pacientů s nízkým rizikem DR. U takzvaného in-
dividualizovaného screeningu, kdy je brán v potaz celkový stav 
pacienta a jeho kompenzace, compliance i nález na očním po-
zadí, je cena 69,999 €. Celkové státní a společenské náklady při 
individuálním screeningu pak poklesnou téměř šestinásobně! 
Tento model byl potvrzen tzv. stochastickou metodou pseudo-
náhodných čísel, známou Monte Carlo simulací. Ve stejném 
matematicko-modelovém duchu pokračovala jeho keynote 
lecture: Diabetic eye screening and information technology. 
Ač se auditorium tvářilo moudře, dobrá polovina posluchačů, 
nás nevyjímaje, nevěděla, o co se jedná, při čemž to nebyla vina 
přednášejícího. Problematika statistiky a matematické modely 
byly oftalmologům vždy velmi vzdáleny.

Závěrečný program kongresu měl název: Clinical trials 
and factors contributing to progression of diabetic retino-
pathy. Předsedali mu Pascale Massin a Mark Cahill.

Pascale Massin se v přednášce: Effects of fenofibric acid 
on diabetic macular edema measured by optical coherence 
tomography vrátila k prevenci a léčbě DME kyselinou fenofib-
rátovou. Nejlepší účinnost byla v randomizované OCT studii 
prokázána u pacientů s diabetickou dyslipidemií, tedy s vyso-
kými triglyceridy a nízkým HDL-cholesterolem. Fenofibrát je 
hypolipidemikum, působící agonisticky na PPAR-α-recepto-
rech (peroxisome proliferator-activated receptors), které jsou 
rozhodujícím bodem regulace transkripce během metabolis-
mu lipidů a zánětu. Po navázání fenofibrátu dojde k aktivaci 
PPAR-α, která má za následek tvorbu heterodimerů PPAR-α 
a  RXR (retinoidní receptor X). Tyto heterodimery se vážou 
na tzv. „PPAR-α response element“ a následná stimulace via 
gene vede ke zlepšení lipidových parametrů, zejména ke zvý-
šení koncentrace HDL-cholesterolu a snížení množství trigly-
ceridových partikulí. To podporuje přeměnu malých denzích 
LDL-částic na větší, lehčí s menším aterogenním potenciálem. 
Studie in vitro ukázaly, že fenofibrát také ovlivňuje přežívání 
endotelových buněk sítnicových kapilár a předchází jejich apo-
ptóze novým mechanismem, který souvisí s aktivitou AMPK 
(adenine monophosphate-activated protein kinase). V někte-
rých studiích byla pozorována inhibice vaskulárního růstové-
ho faktoru (VEGF), který je klíčový v procesu tvorby nových 
cév a ovlivnění buněčné migrace.

Dr. Bailey v přednášce: Long-term safety and efficacy out-
come of ranibizumab 0.5 mg in patients with visual impair-
ment due to diabetic macular edema: the RESTORE extensi-
on study představil výsledky extenze studie s ranibizumabem. 
Opět se potvrdilo, že jeho intravitreální aplikace je bezpečná 
a účinek na DME je dlouhodobý.

Druhá studie ze stejného pracoviště s názvem: Sustained 
Low-Dose Treatment With Fluocinolone Acetonide (FAc) 
Is Effective for Treating Chronic Diabetic Macular Oedema 
(DMO) prokázala obdobné účinky při použití flucinolonu, ale 
se zvýšeným rizikem vzniku katarakty.

Optimální kompenzaci DM podle hladiny glykovaného he-
moglobinu se věnovala přednáška: Primary care achievement 
of HbA1c targets is related to risk of diabetic retinopathy in 
patients with no retinopathy at baseline z Národního insti-
tutu screeningu diabetických očí a primární péče a veřejného 
zdraví King´s college v Londýně. Studie v podstatě potvrzuje 
dobře známý fakt, že vyšší než stanovená cílová hladina HbAlc 
zvyšuje riziko vzniku DR a  dokládá statisticky vyšší výskyt 
nově zachycené DR při dvouletém intervalu screeningu.

Faktory, které predikují u  diabetika slepotu, se zabýva-
la práce univerzity v  Odense: Risk factors for blindness in 
young patients with type 1 diabetes. Retrospektivní popu-
lační case-control studie prokázala signifikantní riziko slepo-
ty u mladých diabetiků ve věku 14–23 let s vysokým počtem 
mikroaneurysmat. Dále korelovala s délkou diabetu, vysokou 
hladinou HbAlc (10,6 %), BMI, mikroalbuminurií, TG a vyso-
kým diastolickým tlakem, tedy se všemi obecně dobře známý-
mi rizikovými faktory.

Závěrečným hostem meetingu byl prof. Alan Stitt z  Bel-
fastu, kterého představila prof. Pascal Massin. Jeho přednáš-
ka: Potential for regenerating the retina vasculature during 
early-stage diabetic retinopathy poukázala na nové možnosti 
zvratu ischemie diabetické sítnice za použití peptidových ana-
logů a endoteliálních progenitorových buněk v preklinickém 
modelu.

Závěrečný blok přednášek, kterému předsedal prof. Rafael 
Simo a dr. Paul Connell, zahájil Steve Aldington přednáškou: 
Two years of the on-line QA/Test and Training in the En-
glish NHS Diabetic Eye Screening Programme, která byla 
stručným opakováním zahajovacího satelitního sympozia. Je 
ale nutno dodat, že výuku a systém screeningu musíme Britům 
závidět.

Hollenhorst Plaques in Diabetic Retinopathy Screening 
byla prezentována kolegy z  Birminghamu. Termín Hollen-
horstovy plaky je užíván promiskue pro dva nálezy na očním 
pozadí. Nazýváme tak cholesterolové emboly v  bifurkacích 
a zároveň opouzdřené cévní segmenty centripetálně, tedy nad 
bifurkacemi. Analýza fotografií prokazuje, že emboly jsou pře-
devším u starších diabetiků nad 72 roků, přičemž jejich vymize-
ní v průběhu 1 roku bylo pozorováno u 58 % pacientů, zatímco 
opouzdřené cévy v průběhu screeningu nemizí. Ani v jednom 
případě nebyla pozorována změna embolu v opouzdření.

Otázkou asociace věkem podmíněné makulární degenera-
ce (AMD) a diabetu se zabývala norská studie: Diabetes melli-
tus is not associated with age-related macular degeneration: 
the Tromsø eye study. Tato populační průřezová substudie 
u více než 2 500 probandů neprokázala statisticky signifikant-
ní asociaci mezi DM a AMD. Výsledek se shoduje s ostatními 
populačními studiemi.

Poslední přednáška: What is the prevalence of diabetic 
macular edema involving the centre of the macula in pati-
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ents undergoing digital diabetic retinopathy screening? byla 
retrospektivní analýza pacientů s  DME z  Birminghamu. Vý-
sledkem bylo zjištění, že v místní populaci nemocných diabe-
tem se tento typ makulárního edému vyskytuje v 0,5 %. Výraz-
nější percentuální zastoupení je u diabetiků 2. typu při jasné 
asociaci s  trváním diabetu, špatnou glykemickou kontrolou 
a hypertenzí. Vzhledem k tomu, že je u takto postiženého oka 
výrazně snížena zraková ostrost, doporučují autoři intravitre-
ální aplikace anti-VEGF látek.

V komentované posterové sekci bylo prezentováno celkem 
24 posterů. Převážná většina se věnovala specifickým scree-
ningovým metodám v jednotlivých zemích. Sekci vedla prof. 
Marie Hickey Dwyer a prof. Simon Harding. Vzhledem k tak 
velikému počtu se zmíníme jen o některých.

Is diabetic retinopathy screening in the over 90‘s  justi-
fiable byl poster anglických kolegů, který uzavírá, že tuto vě-
kovou kategorii vzhledem k  prakticky nulovému riziku zrak 
ohrožujícího DME či DR, není nutné zařazovat do pravidelné-
ho screeningového programu.

Naše retrospektivní analytická práce: Combined pancreas 
and kidney transplantation vs. isolated pancreas transplan-
tation – is there a different effect on the course of diabetic 
retinopathy? nepotvrdila předpoklad, že izolovaná transplan-
tace pankreatu, vhledem k většinou lepším výchozím podmín-
kám DR, bude ve sledované době příznivěji ovlivňovat průběh 
DR. A to přesto, že kombinovaná transplantace ledviny a pan-
kreatu měla horší výchozí stav DR.

Další tři postery z Birminghamu a Dublinu, se zabývaly vzta-
hem DR a  glaukomu. Retrospektivní analýza: Optic disc hae-
morrhage audit uzavírá, že u signifikantního procenta pacientů 
s DR a hemoragií na disku byl následně diagnostikován glaukom. 
Nebyl zaznamenán morfologický rozdíl mezi typem hemoragií.

Dále byla prezentována retrospektivní kontrolovaná studie: 
Audit of referrals with suspected glaucomatous disc/s from 
a Diabetic Retinopathy Screening Programme (DRSP). Au-
toři v  ní doporučují sledovat na screeningových fotografiích 
cup/disc ratio i přes to, že v digitálních fotografiích není mě-
ření zcela přesné. Může to pomoci odhalit klinicky němý gla-
ukom. Na obdobnou problematiku identifikace možných kon-
komitujících onemocnění upozorňoval poster: Identifying 
glaucoma suspects within a Diabetic Screening Programme.

Zajímavou a dosud nestudovanou problematikou se zabý-
val poster: Retinal Thickness in Pregnant Women with Dia-
betes. V literatuře se objevují kazuistiky o progresi prolifera-
tivní DR v období těhotenství, které souvisí s hormonálními 
změnami organismu. Tato retrospektivní studie pomocí optic-
ké koherenční tomografie (OCT) neprokázala bezprostřední 
vliv na FT (foveal thickness), tedy edém fovey. Ve druhém tri-
mestru se statisticky signifikantně změnil TMV (total macular 
volume), ale bez klinické odezvy.

Zbývající abstrakta posterů a  přednášek z  letošního 
EASDec naleznete v  letošním 3. čísle European Journal of 
Ophthalmology.

Celý kongres byl dobře organizován v budovách Royal Du-
blin Society. Tato filantropická společnost byla založena v roce 
1731 a přídomek „ Královská“ dostala od krále Jiřího IV, který 
se stal jejím patronem. Budova na nás dýchla viktoriánskou 
architekturou a mobiliářem „jako ze staré dobré Anglie“. Jak 
uvítací večer, tak i  slavnostní výborná večeře doprovázená 
tradiční irskou hudbou a obvyklými vtipy mile zadrhávající-
ho prof. Stéfanssona v  místní knihovně mezi svazky klasiků 
byla příjemným zpestřením kongresu. Při večeři jsme připili 
novému presidentovi EADEec prof. Massimo Portovi, který 
tuto funkci převzal od prof. Ann Katrin Sjølie na další tři roky. 
Letošního kongresu se zúčastnilo 110 kolegů, ale opět byla pře-
vaha oftalmologů. Bohužel stejným problémem trpí i naše ob-
dobné podzimní sympozium „Diabetes a oční komplikace“.

Loňský a předloňský kongres byly ve znamení anti-VEGF 
léčby, letošní ve znamení screeningu. V této oblasti se máme 
od našich anglických a irských kolegů co učit.

Co nejsrdečněji Vás zveme na další již XXIII. kongres 
EASDec v Barceloně, který se koná 23.–25.5.2012. Informace 
a zprávu z „General Assembly“ najdete na webových stránkách 
www.easdec.org.

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční oddělení, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 4

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz

Prof. Ann Katrin Sjølie se loučí s funkcí předsedkyně EASDec
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Prof. Massimo Porta, staronový předseda EASDec
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pro odborné zdravotnické pracovníky 

kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

léků, techniky, obuvi a sladidel
kontaktů a odborných akcí

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova

přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM

Internetová verze 
Pomocníka diabetologa

blikacemi Nakladatelství GEU
... vstupte

Začněte již dnes ve své praxi využívat jeho služeb!

Nakladatelství GEUM, s.r.o. geum@geum.org
Nádražní 66, 513 01 Semily www.geum.org



Zpráva

Ledviny a diabetes ze všech stran
21. června, Autoklub ČR, Praha 

Klára Krupičková

Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., prof. MUDr. Michal 
Anděl, CSc. a MUDr. Dana Raabová na konferenci 
Ledviny a diabetes ze všech stran
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Po úspěchu loňského sympozia s  názvem Inkretiny ze 
všech stran přišla aliance Bristol-Myers Squibb/AstraZene-
ca se seminářem na téma Ledviny a  diabetes ze všech stran. 
21. června se v budově Autoklubu České republiky na Karlově 
náměstí sešli přední odborníci na toto téma, aby přednáše-
li o problematice onemocnění ledvin v  souvislosti s diabetes 
mellitus a představili novinky v diagnostice a terapii.

V  úvodní přednášce se prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
zamýšlel nad problematikou výběru vhodné terapie pro kon-
krétního pacienta. Připomněl slavný Senecův výrok, že: „Nic 
tolik nenarušuje léčení jako časté měnění léků“. Uvedl některé 
limity výsledků klinických studií. Dle prof. Anděla je důležité 
si uvědomit, že výsledky studií se dají aplikovat na „průměr-
né nemocné“ a je třeba zvažovat jejich aplikaci u konkrétních 
případů. Dále z klinických studií často nejsou publikována ne-
gativní data a nejsou brány v potaz etnické a genetické aspekty 
působení léků. Při rozhodování o terapii se lékaři dle prof. An-
děla dále řídí doporučeními odborných společností, informa-
cemi v učebnicích (v těch se ovšem objevují podobné, nikoliv 
však identické údaje), osobními zkušenostmi a  vlastnostmi 
a  v  některých případech i  materiálními podněty a  vztahy ve 
farmaceutickém průmyslu.

Byly zmíněny i staré léky v nových rolích, jako například 
aféra s  thalidomidem v  šedesátých letech, kdy při podávání 
těhotným ženám jako uklidňující a  uspávací látka způsobil 
poškození plodu. Od roku 1998 je thalidomid nově využíván 
k léčbě zhoubných nádorů, lepry a tuberkulózy kůže.

V další přednášce se doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 
věnoval tématu hospodaření ledvin s glukózou. Uvedl, že exis-
tují tři regulační oblasti a to: utilizace glukózy, glukoneogeneze 
a filtrace a tubulární reabsorpce. Utilizace glukózy ledvinami 
probíhá v jejich kortikální části anaerobní glykolýzou. Takto je 
spotřebováno asi 10 % resorbované glukózy (je to třetí největší 
spotřeba hned po CNS a svalové tkáni). Doc. Franěk uvedl, že 
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu je tato utilizace zvýšená 
oproti zdravým jedincům a  uvedl i  možnou souvislost s  pa-
tologickým ukládáním glykogenu v tubulech. Renální gluko-
neogeneze je u diabetiků relativně zvýšená (desetkrát více než 
v  játrech), diabetická ketoacidóza stimuluje glukoneogenezi 
v ledvinách (jaterní naopak inhibuje).

Koncentrace glukózy v primární moči je stejná jako v plaz-
mě. Aby nedocházelo ke ztrátám glukózy  (tedy energie) při 
glykosurii,  je třeba účinných mechanismů k její reabsorpci  (za 
normálních okolností je za den z krve do primární moči přefil-
trováno asi 180 g glukózy a stejné množství je reabsorbováno 

zpět do krve). K reabsorpci glukózy jsou využívány transport-
ní molekuly (SGLT2), při jejich plném obsazení je dosaženo 
transportního maxima a glukóza zůstává v moči. U diabetiků 
dochází ke zvýšené expresi SGLT 2 a renální práh pro glukózu 
se zvyšuje. Zpět do krve se tedy vrací  větší množství glukózy, 
čímž se udržuje hyperglykémie. Tento mechanismus  obrany 
proti ztrátám glukózy je u diabetiků 2. typu v podstatě kontra-
produktivníSouvislosti poruch ledvin s kardiovaskulárním ri-
zikem se věnoval doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Uvedl, že 
rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění a onemoc-
nění ledvin jsou totožné. Pacienti s chronickým onemocněním 
ledvin (CKD) stadia tři a vyšším jsou zároveň v kardiovasku-
lárním riziku. Doc. Vrablík vyzdvihl důležitost sledování mik-
roalbuminurie (MAU), která je časným a přesným ukazatelem 
renálního i kardiovaskulárního onemocnění ještě v preventa-
bilní fázi. Jako nový parametr dobře reflektující renální i kar-
diovaskulární funkci zmínil doc. Vrablík cystatin C. Vyšetření 
se provádí ze séra a oproti kreatininu má vyšší citlivost. Stejně 
jako diabetes mellitus je i  renální selhání rostoucím problé-
mem (v současné době je prevalence CKD 9–16 % v neselek-
tované populaci a narůstá. V závěru přednášky byla zmíněna 
i  doporučení pro screening a  detekci chronického renálního 
onemocnění a to u osob s rizikem kardiovaskulárním, diabe-
tes mellitus, hypertenze, dyslipoproteinemie, kuřáků, pacien-
tů s metabolickým syndromem, pacientů s rizikem renálního 
onemocnění a  léčených nefrotoxickými léky. Je doporučeno 
vyšetřovat mikroalbuminurii/proteinurii a  zjišťovat hodnotu 
glomerulární filtrace(eGFR /MDRD či Cockroft-Gault). Vy-
šetření je třeba provádět individualizovaně při stanovení rizi-
kového onemocnění jednou za jeden až tři roky.
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Včasná diagnostika byla i tématem přednášky prof. MUDr. 
Ivana Rychlíka, CSc. Zmínil, že postižení ledvin u  pacientů 
s diabetes mellitus není pouze diabetická nefropatie (diabetic 
kidney disease; DKD), ale může docházet i k nefropatiím ne-
diabetologické etiologie. Renovaskulární onemocnění (RVO) 
u diabetiků lze dle prof. Rychlíka rozdělit na ateromatózní, hy-
pertenzní a akutní okluze renálních tepen. U diabetiků je RVO 
druhou nejčastější příčinou chronického selhání ledvin a nej-
častější příčinou CKD nediabetologické etiologie, je přítomna 
u více než 50 % diabetiků starších 65 let a podílí se na vzniku 
a progresi chronické renální insuficience.

V  registru dialyzovaných pacientů je asi 40 % diabetiků. 
Prof. Rychlík uvedl, že v době první návštěvy diabetologa má 
jeden ze čtyř pacientů poruchu ledvin a nefrologové se s  tě-
mito pacienty setkávají až v pokročilých fázích onemocnění. 
A  stejně jako jeho předřečník i  prof. Rychlík upozornil na 
důležitost sledování mikroalbuminurie. Byla též zmíněna do-
poručení České diabetologické a nefrologické společnosti, dle 
kterého by měli být diabetičtí pacienti vyšetřeni jednou ročně 
na přítomnost diabetického onemocnění ledvin. Screeningové 
vyšetření by mělo zahrnovat vyšetření poměru albumin/krea-
tinin ve vzorku moči, měření sérového kreatininu a odhad glo-
merulární filtrace (GF). Prof. Rychlík konstatoval, že z praktic-
kých důvodů je upouštěno od sběru moče za 24 hodin, který 
je nahrazen výpočtem poměrů ze vzorců. Zároveň doporučil 
pravidelné nefrologické kontroly u  pacientů s  diabetickou 

nefropatií a to nejpozději při poklesu GF pod 0,5 ml/s (séro-
vý kreatinin cca 200 μmol/l) a  dříve při podezření na jinou 
příčinu chronického onemocnění ledvin. Dále zmínil, že zá-
kladními součástmi úspěšné léčby diabetika s  nefropatií je 
blokáda renin-angiotensinového systému (RAS), kompenzace 
arteriální hypertenze, metabolická kompenzace a ostatní reži-
mová opatření. Představil i nové léčebné možnosti diabetické 
nefropatie pro rok 2012. Mezi jinými i použití sulodexidu při 
obnově glykosaminoglykanů, pyridoxamin v anti-AGE léčbě, 
přímý inhibitor reninu – aliskiren nebo nově používaný blo-
kátor aldosteronu. Antioxidant bardoxolon snížil ve studiích 
riziko progrese renální insuficience.

Závěr programu patřil přednášce prof. MUDr. Zeňka Ru-
šavého, Ph.D., který na ledviny nahlížel z pohledu diabetolo-
ga. Přednesl fakt, že intenzivní kontrola glykemie u pacientů 
s rizikem poškození ledvin oddaluje potřebu zahájení dialýzy 
nebo transplantace. A dále že, zhoršování renální funkce zvy-
šuje riziko hypoglykemie. Upozornil na to, že 74 % hypogly-
kemických příhod vyvolaných léčbou sulfonylureou se obje-
vuje u pacientů se sníženou funkcí ledvin. A dále připomněl, 
že těžká hypoglykemie je asociovaná s  horšími kognitivními 
schopnostmi. Tato tvrzení demonstroval kazuistikami svých 
pacientů. Dále se věnoval vývoji hmotnosti u pacientů s diabe-
tem a možnostem jejího ovlivnění. Upozornil, že během tří let 
léčby sulfonylureou nebo inzulínem se může tělesná hmotnost 
pacienta zvýšit až o pět kilogramů (ale klidový energetický vý-
dej se nemění). Léčba metforminem nevede k nárůstu hmot-
nosti ani ke změně klidového energetického výdeje. Definoval 
pojmy klidový energetický výdej (metabolické nároky organi-
smu v kteroukoliv denní dobu po 30minutovém klidu vleže, 
nejméně 2 hodiny po jídle v tepelně indiferentním prostředí) 
a termický efekt potravy (poměr spotřebovaného a získaného 
ATP při oxidaci živin) a řekl, že inzulín sám o sobě nezvyšuje 
termický efekt potravy, ale jde o následek utilizace glukózy na-
vozené inzulínem. Dále uvedl, že dekompenzace diabetu vede 
ke zvýšení klidového energetického výdeje, snižuje termic-
ký efekt potravy a vede ke ztrátám glukózy močí. Glykosurie 
může vézt ke ztrátě až 1 500 kcal/den a  je hlavním faktorem 
ztráty hmotnosti při dekompenzovaném diabetu.

Stejně jako předchozí „inkretinové“ sympozium přineslo 
i toho mnoho cenných informací a nových podnětů pro praxi. 
Nezbývá než těšit se, na co se „ze všech stran“ podíváme s ali-
ancí Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca příště.

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. při své přednášce
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4th Pisa International Diabetic Foot Courses
Kurz kombinuje přednášky specialistů různých oborů a praktické ukázky přímo na klinice. Zaměřen bude na implementaci existujících evrop-
ských doporučení pro léčbu diabetické nohy. Je také dobrou příležitostí pro získání kontaktů na specialisty v této problematice po celé Evropě. 
Registrační poplatek činí 1750 Eur (nezahrnuje ubytování) Podrobný program:

http://diabeticfootcourses.org/
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Zpráva

American Diabetes Association  
72nd Scientific Sessions
June 8.–12. 2012, Philadephia, USA 

Barbora Doležalová

Letošní konference American Diabetes Association (ADA) 
opět již v úvodu postavila své účastníky před velké dilema, a to 
která z nabízených témat si vybrat. Já osobně jsem zvolila před-
náškové bloky pokrývající témata praktická a mezioborová.

Hned v úvodním pátečním odpoledni byl zařazen blok před-
stavující nové společné doporučené postupy ADA a EASD. Au-
toři Inzucchi et al. již do názvu doporučení vsadili hlavní motiv: 
„Přístup zaměřený na pacienta“. Nová doporučení nejsou tak di-
rektivní jako známé Nathanovo schéma z roku 2006. Připouštějí 
jednak individualizaci léčebných cílů, jednak uznávají, že kom-
plexní terapeutické režimy (jako například intenzifikovaná léčba 
inzulínem) jsou pro řadu pacientů příliš složité na to, aby je do-
kázali realizovat v každodenním životě. Doporučení rozhodně 
nenabádají k rezignaci na dobrou kompenzaci diabetu: naopak, 
vyzývají k hledání dalších cest, které pro konkrétního pacienta 
budou schůdné a  povedou nejen k  lepší kompenzaci diabetu, 
ale i ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika. Pokud jde 
o farmakoterapii, zůstává základním antidiabetikem metformin 
(pochopitelně doprovázený úpravou stravy a  životního stylu). 
Do kombinace lze potom zvolit kterékoli z pěti kategorií léčiv 
(sulfonylurea, glitazony, DPP-4 inhibitory, agonisté GLP-1 re-
ceptoru nebo inzulín). Autoři nenalezli dostatek evidence pro 
jednoznačné upřednostnění některé skupiny z léčiv druhé linie. 
Výběr je tedy dán úvahou lékaře za aktivní účasti pacienta. To-
též platí pro použití trojkombinace antidiabetik a v algoritmu 
zůstává i  intenzifikovaný inzulínový režim pro ty případy, kdy 
ani trojkombinace nevede k dosažení individuálního léčebného 
cíle. Základní barevné terapeutické schéma (jistě již od té doby 
notně zpopularizované) je potom upraveno pro zvláštní situace: 
pro dosažení těsné kompenzace je nejvhodnější léčba kombi-
nací obsahující inzulín. Pokud je prioritou hmotnostní úbytek 
nebo neutralita, je vhodné zvolit léčiva založená na inkretino-
vém efektu. Pokud je nezbytné snížení nákladů na léčbu, pak lze 
zvolit deriváty sulfonylurey a inzulín. A přestože řada z nás je 
zcela přemožena množstvím různých studií na poli diabetologie 
a kardiovaskulárních onemocnění, přednášející opět konstato-
vali, že pro konkrétnější doporučení je potřeba provést další stu-
die, zejména komparativní a také studie zaměřené na vztah mezi 
fenotypem pacienta a nejúčinnější kombinací léků.

Z dalších pátečních témat jsem zvolila kontinuální monito-
raci glykemie (CGM). Na předchozí blok o individualizaci cílů 

navázalo sdělení amerických autorů o možnosti použít GCM 
k detekci diabetiků, kteří jsou vysokými nebo naopak nízkými 
„glykátory“ – jedná se o skupinu lidí, jejichž průměrná glyke-
mie naměřená při CGM neodpovídá hodnotě HbA1c. U těchto 
lidí je potom individualizace cílového HbA1c nezbytná. Do to-
hoto bloku bylo zařazeno i sdělení českých autorů dr. Šoupa-
la, doc. Prázného a prof. Škrhy z III. interní kliniky 1. LF UK 
v Praze. Autoři vyšetřili skupinu 32 diabetiků 1. typu s různou 
úrovní kompenzace (HbA1c). U diabetiků s přítomnými mikro-
vaskulárními komplikacemi byla zjištěna vyšší glykemická va-
riabilita, zatímco ve výši HbA1c se skupiny signifikantně neliši-
ly. V dalších sděleních byla porovnávána přesnost jednotlivých 
systémů pro kontinuální monitoraci glykemie. Všeobecně byly 
nejlépe hodnoceny systémy FreeStyle Navigator, který v České 
republice není dostupný, a čtvrtá generace senzorů DexCom 
G4, která by měla přijít na trh v blízké budoucnosti. Překvapivé 
bylo zjištění dánských diabetologů: v podskupině 22 dánských 
účastníků studie Eurythmics se špatně kompenzovaným dia-
betem 1. typu si 16 pacientů dlouhodobě zlepšilo kompenzaci 
cca o 1,5 mmol/mol HbA1c při léčbě pumpou podporovanou 
CGM (sensor-augmented pump, SAP). Zbylých šest pacientů 
používalo pumpu bez kontinuální monitorace a  jejich kom-
penzace se zlepšila prakticky stejně jako v SAP skupině. Autor-
ka poukázala na malý počet pacientů v její podskupině, přesto 
však její dramaticky podané sdělení vyvolalo v sále smích.

Sobotní sdělení byla ve znamení léčby založené na inkre-
tinech. Zejména agonisté GLP-1 receptoru byly prezentovány 
pomocí údajů ze srovnávacích studií. Nám známé molekuly 
exenatid a liraglutid byly srovnávány s dalšími vyvíjenými far-
maky: s lixisenatidem, albiglutidem a dulaglutidem. Souhrnně 
lze konstatovat, že lepší účinnost je ve studiích většinou spo-
jena s vyšším výskytem nežádoucích účinků, zejména gastro-
intestinálních. Zajímavé bylo shrnutí dosud dostupných studií, 
které zkoumaly úlohu agonistů GLP-1 receptoru v  průběhu 
infarktu myokardu. U myší in vitro podání těchto léků zmen-
šuje velikost infarktového ložiska a  snižuje nepříznivý efekt 
reperfuze. Tato data byla reprodukována i  v  humánní studii 
POSTCON II, do které bylo zahrnuto 170 pacientů s akutním 
IM. Podání šestihodinové infuze exenatidu po perkutánní 
koronární intervenci snížilo velikost infarktového ložiska asi 
o 15 %. V současné době probíhá 14 velkých studií s inkretiny, 
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které mají jako primární cíl snížení kardiovaskulárních pří-
hod. Jejich publikace lze očekávat v nadcházejících pěti letech.

Během symposia časopisu The Lancet byla publikována 
analýza studie DPPOS – Diabetes Prevention Program Out-
comes Study. Cílem bylo posoudit riziko přechodu z predia-
betu do diabetu u účastníků studie DPP. Nižší incidence dia-
betu byla zjištěna u těch, kterým se podařilo alespoň jednou 
po zjištění prediabetu dosáhnout normální tolerance glukózy 
při oGTT. Toto zjištění platilo pro všechny tři léčebné skupiny 
(životní styl, metformin i placebo). Naopak nejvyšší riziko in-
cidence diabetu měli ti, kteří navzdory změně životního stylu 
(bez metforminu) nedokázali glukózový metabolismus zcela 
znormalizovat.

Hlavní událostí neděle byl projev prezidenta ADA násle-
dovaný Bantingovou přednáškou. Vivian Fonseca, letošní pre-
zident ADA pro medicínu a  vědu, se ve svém projevu vrátil 
k  následkům hurikánu Katrina, který v  roce 2005 zpustošil 
město New Orleans a jeho okolí a zcela odřízl od lékařské péče 
a léků tisíce nemocných včetně diabetiků 1. typu. ADA se ak-
tivně podílela na nouzových dodávkách inzulínu, léků a dal-
ších zdravotnických pomůcek. Celkově však trvalo dva roky, 
než se v postiženém regionu průměrná kompenzace diabetu 
vrátila k hodnotám před hurikánem.

Bantingovou přednáškou byla letos oceněna práce Bruce 
Spiegelmana. V  přednášce představil nově objevený hormon 
irisin, který přispívá k přeměně bílých tukových buněk na hně-
dé, respektive béžové tukové buňky. Tím se zvyšuje termoge-
neze a  snižuje inzulínová rezistence. Výsledkem by mělo být 
zlepšení glukózového metabolismu.

Další velkou společnou přednášku pronesl v pondělí David 
Altschuler, který byl oceněn za výjimečný vědecký úspěch na 
poli objasňování genetické podstaty diabetu 2. typu. Aniž bych 
chtěla obě oceněná sdělení jakkoli bagatelizovat, musím při-
znat, že přednášky nepřekonaly pomyslnou laťku nastavenou 
v  roce 2008 DeFronzovým famózním odhalením Osudného 
oktetu. Letos prezentované pokroky zatím bohužel klinickou 
praxi nijak neovlivňují, a přestože se je jejich autoři jistě snažili 
co nejvíce zpopularizovat, připadala jsem si často jako pověst-
ný skladník, který si čte Vergilia v originále.

Z pondělního programu ještě stojí za zmínku sympozium 
věnované hypertenzi u diabetiků a její léčbě. Opět bylo zdůraz-

něno, že z provedených studií nelze učinit obecně platné závěry 
a že i v léčbě hypertenze se musí individualizovat cíle i postupy. 
Při stanovování cílových hodnot by si měli lékaři být vědomi 
toho, že křivka vztahu mezi kardiovaskulární mortalitou a do-
saženým tlakem krevním má tvar písmene J a „čím méně, tím 
lépe“ platí pouze pro cévní mozkové příhody a nefropatii. Pře-
važuje tedy názor, že dosažení TK 140/90 mmHg je u většiny 
pacientů dostatečné a úsilí by se mělo obrátit zejména na ty, 
kteří nyní těchto hodnot nedosahují. I na poli hypertenze platí 
totéž co v diabetologii: nejúčinnější je léčebná strategie posti-
hující co nejvíce kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Pondělní program se odpoledne dostal k  netrpělivě oče-
kávanému bodu – k publikaci výsledků studie ORIGIN (Out-
come Reduction with an Initial Glargine Intervention). Oč vět-
ší bylo očekávání, o to větší zklamání: studie s 2x2 faktoriálním 
designem se účastnilo 12 537 pacientů s prediabetem nebo dia-
betem a byly u nich sledovány kardiovaskulární příhody jed-
nak při léčbě inzulínem glargin, jednak při podávání omega-3 
mastných kyselin v dávce 1 g denně. Obě intervence neměly 
žádný vliv na výskyt kardiovaskulárních příhod. Dobrou zprá-
vou bylo zjištění, že léčba inzulínem glargin je bezpečná z hle-
diska hypoglykemií a  nevede ke zvýšené incidenci nádorů. 
Autoři studie výsledky celkově prezentovali jako „neutrální“.

Konferenční centrum za miliardu amerických dolarů sahá 
ve Filadelfii přes tři bloky domů. ADA v něm pořádala až je-
denáct paralelních bloků přednášek. Každý účastník si tedy 
poskládal „svoji ADA“ a odvezl si svůj jedinečný dojem z celé 
konference. A pokud bych měla popsat jedinou větou, v čem 
mě letošní konference ADA utvrdila, napsala bych: „Péče o lidi 
s diabetem má smysl.“

Autorka děkuje za podporu své účasti na konferenci  
společnosti NovoNordisk.

MUDr. Barbora Doležalová
IDE CR, s.r.o.
Palackého 191
537 01 Chrudim III

e-mail: barbora.dolezalova@email.cz

12th International AMD and Retina Congress
     Praha, 2.–3. 11. 2012

Chair:  prof. Francesco Bandello, Italy
Co-Chairs:  prof. Neil Bressler, USA
  ass. prof. Tomáš Sosna, Czech Republic
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Rozhovor

Pomocník diabetologa na internetu  
- novinky a změny
Karel Vízner

www.diapomocnik.cz
Od roku 2000 přináší Pomocník diabetologa každoročně 

ověřené a přehledně zpracované informace o lécích, technice, in-
stitucích a akcích konaných v diabetologii a příbuzných oborech. 
Od loňského roku je „Pomocník“ dostupný jako webová aplikace 
na adrese www.diaPomocnik.cz

Šéfredaktora Nakladatelství GEUM, které vydává Pomoc-
níka diabetologa a  nově i  jeho internetovou verzi, jsme se 
zeptali, komu jsou stránky www.diaPomocnik.cz určeny 
a proč je nutná registrace?

Tištěnou verzi Pomocníka diabetologa používá ve své am-
bulanci většina praktikujících diabetologů, poměrně široká je 
i  skupina endokrinologů, internistů a  lékařů všeobecné spe-
cializace – tedy praktických lékařů a pediatrů. O Pomocníka 
projevují zájem tradičně i specialisté dalších oborů – např. der-
matologové, gerontologové a další.

Po roce zkušeností můžeme konstatovat, že elektronická po-
doba v řadě případů usnadňuje a zjednodušuje práci s Pomoc-
níkem našim kmenovým odběratelům – tedy diabetologům, 
byť pochopitelně ne každý diabetolog využívá elektronické pu-
blikace a internet. Oproti tištěné verzi je mezi registrovanými 
uživateli elektronické verze více lékárníků a všeobecných léka-
řů (pediatrů i praktických lékařů pro dospělé).

Nutnost registrace uživatelů vyplývá z pokynu SÚKL, který 
platí pro internetové projekty určené zdravotnickým odborní-
kům. Museli se mu podřídit bez výjimky všichni vydavatelé. 
Naším zájmem však není komplikovat odborníkům jejich prá-
ci na internetu, proto jsme připravili registraci jednoduchou, 
která je zásadně nezdrží a nevyžaduje žádné nadbytečné údaje.

Projekt je zatím, především z  legislativních i  obsahových 
důvodů, určen výlučně uživatelům v České republice, byť tech-
nicky funguje z jakéhokoliv místa s připojením na internet.

Jaké novinky čekají na uživatele, kteří navštíví Pomocníka 
na internetu?

Základ Pomocníka diabetologa zůstává v tištěné verzi i na 
internetu stejný – je jím ověřený, aktualizovaný přehled na 
trhu dostupných léků a techniky v diabetologii.

Internet však má některé specifické výhody, které by byla 
velká škoda pro Pomocníka nevyužít. Jde především o  zjed-
nodušené možnosti vyhledávání – Pomocník diabetologa na 
internetu umožňuje hledat informace nejen tradiční cestou ale 
také podle nejrůznějších kritérií – účinné látky, výrobce, nebo 
třeba i jen části názvu apod.

Další z výhod internetu je možnost propojení s dalšími in-
formacemi na síti, ať již se jedná o podrobné informace o lé-
cích, odkazy na jejich výrobce nebo odborné články, studie 
a přehledy.

Žhavou novinkou, kterou jsme spustili od 13. září 2012 je 
užší propojení s  obsahem časopisu Kazuistiky v  diabetologii 
a Sestra v diabetologii, ze kterého by měl být v internetovém 
Pomocníku pravidelně „článek měsíce“ v plném znění.

Sekce Novinky a  Semináře umožní informovat o  dění 
v oboru na vskutku aktuální bázi – ať již se jedná o představení 
nových produktů, projektů nebo odborné akce postgraduální-
ho vzdělávání. Od září letošního roku by měl čtenář na našem 
webu najít každý týden alespoň jednu novinku z dění v oboru.

Internet je velice flexibilní medium, jak často jsou aktuali-
zovány informace na Vašem webu?

Různých přehledů léků, někdy i  oborově zaměřených, 
je k  dispozici více. Principem, na kterém jsme budovali Po-
mocníka diabetologa, je, že jde o přehled jen těch léků (a je-
jich balení), které jsou v daném roce na českém trhu skutečně 
dostupné, a současně nejde o žádný výběr daný komerčními 
zájmy, ale jde o seznam kompletní a úplný. V praxi tedy pla-
tí, že co v Pomocníku naleznete, můžete pro své pacienty také 
předepsat, co v  něm není, není ani na trhu. Takový přehled 
lze získat jen jedním jediným, nesmírně pracným, způsobem – 
zeptat se všech výrobců na jejich plány a záměry pro daný rok. 
Naše redakce tak činí každý rok a dostupnost doslova každého 
balení (stejně jako další údaje) ověřuje přímo u zdroje – tedy 
u výrobců a distributorů. Současně zjišťuje i jejich plány s pro-
dukty, tedy výrobky a balení, které hodlají na trh uvést či z něj 
v daném roce stáhnout.

 Internetový Pomocník může jít v tomto ohledu ještě 
dále a krom tradičního každoročního ověření umožní aktua-
lizovat informace v častějších, čtvrtletních intervalech, a v pří-
padě aktualit (např. při představení nových přípravků či neplá-
novaném stažení z trhu) dokonce i zcela aktuálně – doslova ze 
dne na den.

Za rozhovor poděkovala
Klára Krupičková
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Zpráva

Technologie v diabetologii 2012
Jan Murdych

Svého sedmnáctého pokračování se na začátku září (6.–8. 
9. 2012) dočkala jedna z  tradičních českých odborných dia-
betologických akcí. Golfový resort Darovanský dvůr v nádher-
ném prostředí přírodního parku Horní Berounka hostil 17. 
Žinkovy dny: Technologie v diabetologii 2012.

Úvodní slovo a  přivítání účastníků konference obstarali 
profesoři Zdeněk Rušavý a  Jan Škrha, který také zahájil svojí 
přednáškou odborný program. Svou pozornost v  ní upřel na 
pozdní komplikace diabetu, které podle statistik ÚZIS postih-
nou přibližně 30 % diabetiků u nás. Druhou přednášku čtvr-
tečního odpoledního bloku přednesla profesorka Terezie Pe-
likánová. Část své přednášky věnovala studii ORIGIN, která 
navzdory očekávání nepřinesla výraznější změnu v postupech 
léčby diabetes mellitus 2. typu, avšak mimo jiné potvrdila účin-
nost a bezpečnost dlouhodobého podávání inzulínu z hlediska 
kardiovaskulárních onemocnění. Profesorka Pelikánová taktéž 
upozornila na nový standard ČDS pro léčbu diabetes mellitus 
2. typu, který se podle jejích slov velmi podobá doporučeným 
postupům ADA a EASD (2012), kterým však vydání českého 
doporučeného postupu předcházelo. Třetím přednášejícím byla 
doc. MUDr. Silvie Lacigová, která přednášela o možném vlivu 
placeba na úspěšnou léčbu. Svoji přednášku zaměřila nejen na 
principy fungování placeba a možnosti jeho využití, ale zmíni-
la také etický problém s jeho využíváním v praxi. Závěrečnou 
přednáškou zavedl posluchače zpátky na pole čistě technolo-
gické první z významných zahraničních hostů celého odborné-
ho programu – biomedicínský inženýr Eran Atlas z Izraele. Ten 
posluchače seznámil s  projektem vývoje umělého pankreatu. 
Mimo to jako možnou brzkou novinku označil systém, který 
kromě inzulínu bude umět pacientovi aplikovat i  glukagon. 
Odborný program prvního dne zakončilo firemní sympozium 
společnosti Medtronic, která představila novou verzi terapeu-
tického softwaru hodnotícího léčbu – Care-Link Pro.

Páteční dopolední program bloku o  inzulínových pum-
pách odstartovala přednáška profesorky Jirkovské, která shr-
nula základní požadavky a  předpoklady pro zahájení léčby 
pomocí inzulínové pumpy. Ve svém příspěvku zmínila jak 
nové doporučené standardy České diabetologické společnos-
ti, tak například i důvody k ukončení léčby inzulínovou pum-
pou. Profesor Milan Kvapil k problematice inzulínových pump 
přistoupil z pohledu farmakoekonomiky, která analyzuje ná-
klady spojené s  terapií a hodnotí je ve vztahu k výslednému 
přínosu. V průběhu přednášky seznámil posluchače s ukaza-
telem QALY (quality ajdusted life year – rok života o standar-
dizované kvalitě), který se používá právě k hodnocení nákladů 
a efektu léčby. Ze slov profesora Kvapila vyplynulo mimo jiné 

to, že léčba inzulínovou pumpou je účinná především u pečlivě 
vybraných vhodných pacientů. MUDr. Jitka Gruberová před-
stavila výsledky studie o efektivitě léčby inzulínovou pumpou, 
ze které vyšlo najevo, že právě použití inzulínové pumpy při-
náší možnost snížit celkové množství aplikovaného inzulínu. 
MUDr. Zdeněk Šumník zase ve své přednášce hovořil o  dů-
vodech ukončení léčby inzulínovou pumpou u  dětských pa-
cientů. Jako nejčastější příčinu selhání léčby pumpou zmínil 
časté vynechávání bolusových dávek. Z  těchto ale i  jiných 
příčin museli ukončit léčbu dětských pacientů zhruba v 18 % 
případů. To, že se jedná velmi často o problém adolescentů, na-
značuje i průměrný věk pacientů, kterým byla léčba pumpou 
zastavena (15,2 let). MUDr. Hedvika Česáková hovořila o dů-
vodech ukončení léčby pumpou u dospělých pacientů a  jako 
hlavní zmínila, že pacient si pumpu sám nepřeje, že se výrazně 
zhoršila kompenzace diabetu a jedním z důvodů pro ukončení 
může být také špatná compliance pacienta.

Další blok přednášek měl společné téma edukaci, která 
je ve vztahu ke správnému využívání a  tedy i  efektivní léčbě 
pomocí moderních technologií naprosto zásadní. Profesorka 
Alexandra Jirkovská hovořila o  různých formách edukace, 
krátce představila edukační kurz IKEMu, upozornila na mož-
ná rizika při edukaci např. pomocí internetu. MUDr. Zdeněk 
Jankovec představil víkendové rekondiční edukační pobyty 
pro pacienty, které poukázaly na fakt, že celá řada pacientů 
neumí u  svých pump efektivně využívat pokročilejší funkce. 
Upozornil však také na to, že pro efektivitu edukace je třeba 
na obdobné kolektivní edukační aktivity navázat edukací čistě 
individuální. Edukační sestra Vladimíra Havlová zase ve své 
přednášce upozornila z  různých úhlů pohledu na rozmanité 
problémy, které mohou při edukaci pacienta nastat. O způso-
bech, principech a pravidlech edukace pacientů hovořili na zá-
věr bloku i zástupci společností Medtronic a Roche.

Eran Atlas (Izrael) při své přednášce na konferenci
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V následných firemních sympoziích se nejprve prezento-
vala diabetologická aliance společností BMS a  AstraZeneca, 
a po nich představil Thomas Frei ze Švýcarska připravovanou 
novinku společnosti Roche – speciální infuzní zakončení pro 
inzulínové pumpy, využívající namísto vpichu do podkoží, ka-
tetr zavedený přímo do těla pacienta.

Další technologií, která výrazně zasahuje do léčby diabetu, 
jsou kontinuální monitory glykemie a právě jim byla věnována 
následující sada přednášek. S první vystoupil MUDr. Michal 
Žourek, který připomněl, že dle doporučení ADA z letošního 
roku může být právě kombinace kontinuálního monitoru a in-
zulínové pumpy užitečná pro snižování hodnot glykovaného 
hemoglobinu. Následně vyjmenoval obecné výhody a nevýho-
dy kontinuálních monitorů. MUDr. Zdeněk Jankovec popsal ve 
své přednášce první zkušenosti s používáním senzoru Dexcom 
G4. Pozitivní ohlasy zmínil jak ze strany ošetřujících sester, tak 
ze strany pacientů. Zkušenosti s používání kontinuálních mo-
nitorů představil také MUDr. Marek Honka. Dle jeho slov pa-
cienti poměrně dobře zvládají využívat alarmy, avšak pro práci 
s trendovými šipkami je potřeba již určitá zkušenost. MUDr. 
Michal Krčma pak ve svém příspěvku popsal zkušenosti naby-
té při používání zaslepených kontinuálních monitorů.

Společným tématem posledního pátečního bloku odborné-
ho programu byly glukometry. V úvodní přednášce vystoupil 
dr. Guido Freckmann (Německo) a nejprve krátce promluvil 
o historii glukometrů. Poté navázal představením stávající ISO 
normy, která stanovuje podmínky pro glukometry a upozornil 
na skutečnost, že ve velmi blízké době vejde v platnost norma 
nová, ještě přísnější než ta stávající. Dr. Freckmann také před-
stavil výsledky testování jednotlivých glukometrů za pomoci 
obou norem. Výsledky testování glukometrů běžně dostup-
ných na českém trhu byly námětem přednášky Ing. Drahomí-
ry Springer z Referenční laboratoře pro klinickou biochemii. 

Kromě výsledků testování zmínila také standard ČDS s dopo-
ručeným postupem pro testování glukometrů. Závěr celoden-
ního odborného bloku obstarala odlehčená přednáška MUDr. 
Tomáše Edelsbergera, který na několika příkladech ilustroval 
to, jak mohou výsledky selfmonitoringu poukázat na charakter 
a compliance pacienta. Firemní sympozium aliance Boehrin-
ger Ingelheim a Eli Lilly s prezentací pioglitazonu a linaglipti-
nu definitivně uzavřelo páteční program.

Ranní blok sobotního programu ještě jednou obrátil po-
zornost přednášejících i posluchačů ke kontinuálnímu moni-
toringu glykemie. Svá pro a proti k důležitosti variability gly-
kemie jako ukazatele úspěšnosti léčby diabetu představili ve 
svých přednáškách docent Martin Prázný, respektive profesor 
Martin Haluzík. S přednáškou o glykemické variabilitě u dia-
betiků 1. typu s  mikrovaskulárními komplikacemi vystoupil 
MUDr. Jiří Šoupal a MUDr. Jan Brož nastínil možnosti řešení 
hypoglykemických stavů za využití právě kontinuálních moni-
torů. Poté, co profesor Milan Kvapil představil koncepční no-
vinky v diabetologii, zbýval v odborném programu letošního 
kongresu Technologie v diabetologii poslední blok přednášek 
věnovaný fyzické aktivitě a  dietám. Se svými příspěvky vy-
stoupili A. Linhart (Motivace ke sportu a monitorace pomocí 
moderních technologií), K. Štechová (Využití CGMS pro opti-
malizaci inzulínového režimu při pohybové zátěži – srovnání 
pacientů s různou úrovní fyzické zdatnosti), K. Owen (Dieta 
při bariatrické léčbě obezity), H. Kahleová (Alternativy v diet-
ní léčbě diabetu) a M. Anděl (Co je to racionální dieta?)

Letošní konference Technologie v  diabetologii opět pře-
svědčila o tom, jak důležité je využití moderních technologií 
v současné medicíně a  jak je nutné pro efektivní a úspěšnou 
léčbu nejen diabetu sledovat nejnovější trendy a novinky právě 
v oblasti technologií.

Slovenskí lekári v zahraničí
Jozef Rovenský a Peter Vítek

Několik let bádání a studia pramenů si od svých autorů vyžádala příprava 
sborníku slovenských lékařů v zahraničí. Kniha zcela jistě vyvolá řadu 
diskusí o tom, kdo do ní měl být ještě zařazen nebo naopak, jaký je vztah 
představených osobností ke Slovensku, ať již z hlediska geografického či 
národnostního, či které životopisné údaje by v jednotlivých medailonech 
neměly chybět (ev. které jsou postradatelné). Ostatně sami autoři vyzý-
vají v předmluvě širokou veřejnost ke spolupráci a plánují další rozšíření 
publikace v druhém vydání. Nic z toho však nijak nesnižuje nespornou 
užitečnost a smysluplnost takovéto publikace.

Dovedu si představit, vzhledem k atraktivitě tématu, že příprava, ak-
tualizace a doplňování sborníku se stane prací (radostí či povinností) na 
řadu let a možná již navždy. Já osobně biografické encyklopedie miluji 
a rád si v nich listuji. Pochopitelně mne ihned napadá, kde by mohl být 
sborník rozšířen, jak by mu slušela i internetová aplikace s interaktivním 
vyhledáváním a kacířské představy o velké encyklopedii všech významných 
slovenských lékařů, nejen těch působících v zahraničí. Současně ale velmi 
přesně vím (z vlastní práce na podobném tématu), kolik autoři odvedli 
práce, jaké úsilí stojí za nenápadnými životopisy citovaných osobností a co 

bude pro autory znamenat potřeba udržet pro další 
vydání sborník aktuální. To lze jedině, pokud autoři 
své téma milují a jen v případě, že je pro ně tato 
práce koníčkem. Z knihy je osobní zaujetí, láska 
k tématu i velké pracovní nasazení autorů znát. 

Sborník Slovenskí lekári v zahraničí přináší té-
měř 200 medailonů vědců a lékařů se slovenskými 
kořeny, najdete mezi nimi např. Jána Antonia Cas-
soviensis, Jozefa Bernoláka, prof. Milana Popoviča, 
prof. Pavla Pafka a další. Nezbývá než doporučit, 
zalistujte a začtěte se – tak jako já. Máte-li vztah ke slovenské medicíně, 
tato kniha rozhodně ve vaší knihovničce nesmí chybět.

(kviz)

Slovak Academic Press, Bratislava, 2012.
ISBN 978-80-8095-077-4.

160 stran, čb. fotografie, brožovaná.
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Thomas Sydenham
(10. 9. 1624–29. 12. 1689)

Kapitoly z historie
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Vůdčí představitel anglické lékařské vědy a průkopník tzv. 
„racionální medicíny“ Thomas Sydenham byl nazýván „ang-
lickým Hippokratem“.

Narodil se v  městečku Windford-Eagle. Pocházel z  rodu 
anglické šlechty – byl synem bohatého statkáře. V  18 letech 
začal studovat lékařství na věhlasné univerzitě v Oxfordu, ale 
jeho studia přerušily politické události. Vypukla revoluce proti 
králi Karlu I. (1600–1649), v níž Sydenham sloužil na straně 
parlamentu ve vojsku Olivera Cromwella (1599–1658), jed-
noho z vůdců anglické buržoazní revoluce, neboť patřil k sektě 
puritánů. Po vítězství nad královým vojskem se Thomas vrátil 
ke studiu na  Oxfordu, kde na lékařské fakultě dosáhl v  roce 
1648 hodnosti bakaláře.

Když znovu vypukla válka, vstoupil opět do armády, nikoli 
však jako lékař, ale jako řadový důstojník. Po jejím skončení 
začal v Londýně provozovat lékařskou praxi (ještě bez dokto-
rátu). Ve studiu medicíny pak pokračoval na další vyhlášené 
vysoké lékařské škole ve francouzském Montpellieru a posléze 
je dokončil na další slavné univerzitě v Cambridge. Právě tam 
získal v roce 1676 doktorský titul – ve svých 52 letech (!).

Jako praktický lékař pak pracoval v Londýně až do konce 
svého života. Český historik medicíny Josef Vinař ve své kni-
ze „Zachránci lidstva“ říká, že „se k lékařství obrátil opravdově 
teprve tehdy, když se v politice dožil různých zklamání“. Neměl 
žádné tendence stát se profesorem, ani spisovatelem, chtěl jen 
léčit lidi, a to se mu dařilo výborně.

V rámci své lékařské praxe se věnoval také vědeckému vý-
zkumu infekčních chorob. Jeho první spis nazvaný „Způsob lé-
čení horečky“, který byl vydán v roce 1666, je ještě psán v duchu 
učení starověkého řeckého lékaře Hippokrata (460–377 př. n. 
l.). Poprvé se tu však již objevuje myšlenka o  podporování 
obranyschopnosti lidského organismu.

Podle jeho představ je choroba bojem zdravých sil příro-
dy se škodlivými látkami. A projevem zdravých sil přírody je 
právě například zvýšená tělesná teplota či horečka. Úkolem lé-
kaře je, aby jednání přírody usměrňoval a přírodě napomáhal. 
S názory na hojivou sílu přírody, kterou je třeba podporovat, se 
setkáváme také u jeho současníka a našeho krajana Jana Mar-
ka Marciho z Kronlandu (1595–1667).

Za nejvýznamnější Sydenhamovo dílo je považována jeho 
druhá práce „Lékařská pozorování o průběhu a léčení akutních 
chorob“, která vyšla o  10 let později. Obsahuje jeho vlastní 
pozorování průběhu infekčních nemocí. Jsou tady podrobně 
popsány mnohé nemoci, např. neštovice, černý kašel, úplavi-
ce, syfilis, zarděnky, spalničky (ty jsou zde poprvé odlišeny od 
spály), malárie i hysterie. Dělil nemoci podle příznaků a pří-
znaky pak dále na podstatné a vedlejší. Jak uvádí ve své knize 
„Slavní lékaři“ náš známý lékař profesor Ivan Lesný, Syden-

hamovým heslem bylo, že „zevní činitel, jenž nemoc způsobil, 
může a musí být zničen“.

Za jeden z  jeho největších objevů bývá považováno zjiš-
tění z  roku 1686, kdy popsal tzv. „choreu minor“ (jíž se ještě 
dnes říká „chorea Sydenhamova“) – mezi laickou veřejností je 
spíše znám pod názvem „Tanec svatého Víta“. Tato choroba se 
objevovala poměrně často u  dětí školního věku při akutním 
revmatismu.

Za dalších 7 let poté vydal „Povídání o podagře a vodnatel-
nosti“, v němž podal klinický obraz podagry, kterou označuje 
jako samostatnou nosologickou jednotku. V tomto díle přes-
ně popsal dnu, jež často doprovází cukrovku. Sám dnou trpěl, 
a proto je jeho popis velmi věrohodný: „Ubohá oběť jde večer 
do postele s pocitem plného zdraví a klidně usne. Asi ve dvě ho-
diny v noci se vzbudí krutou bolestí v palci nohy… bolest je tak 
intenzivní, že palec nesnese ani dotek ložního prádla, ani jaký-
koli pohyb v pokoji. Noc míjí v bezesných mukách…“. Domníval 
se, že pravděpodobným zdrojem diabetických obtíží je zažívací 
trakt. Kladl důraz na správnou dietu, předepisoval projímadla 
a sahal i k pouštění žilou. Toužil po tom, aby byl pro každou 
nemoc poznán jeden účinný lék.
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KAPITOLY Z HISTORIE – THOMAS SYDENHAM

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

Sydenham se kromě toho proslavil tím, že podrobně po-
psal také choleru. Zavedl do medicíny v duchu Hippokratově 
praktickou péči o nemocného – kladl důraz na léčení pacien-
ta přímo u lůžka, podle toho, co lékař sám na vlastní oči vidí 
a podle vlastních zkušeností. Spoléhal se na pozorování a zdra-
vý rozum. Podle jednoho autora „zavřel své knihy a otevřel své 
oči, aby se podíval na pacienta“.

Na učenou literaturu pohlížel s jistým pohrdáním. Když se 
ho jednou přítel ptal, která kniha by byla pro mladého lékaře 
jako nejlepší úvod do lékařské praxe, doporučil mu s úsměš-
kem knihu „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ od 
španělského spisovatele Miguela Cervantes (1547–1616).

Jeho přítelem byl také známý anglický lékař a filozof John 
Locke (1632–1704). V polovině 17. století Sydenham poprvé 
rozpustil opium v  alkoholu a  připravil tak tinkturu zvanou 
„laudanum“ (v chutné směsi se šafránem a hřebíčkem), která 
se stala velkou módou ve vyšších kruzích. I když byla známa 
schopnost opia vyvolávat závislost, málokdo se tím znepoko-
joval.

Sydenhamovi mj. náleží prvenství v použití chininu k léčbě 
malárie. Anglický spisovatel Richard Gordon ve své zajímavé 
knize „Podivné dějiny lékařství“ uvádí o chininu půvabnou his-
torku. Tento lék prý dostal jméno „cinchona“ podle hraběnky 
z Chinchónu, která kdysi následovala svého manžela ze Špa-
nělska do Peru a tam se vyléčila z malárie kůrou místního stro-
mu quina-quina. Účinky quiny byly poprvé zjištěny náhodně, 
když malarický nemocný měl v horečce k dispozici pouze vodu 
z rybníka, kde plavaly větve tohoto stromu a voda byla tak hoř-
ká, že ji ostatní lidé nepili. Hraběnka usušila kůru stromu qui-
na-quina, rozemlela ji na prášek, kterým štědře obdarovávala 
nejprve obyvatele Limy a později i lid Španělska.

To vše se mělo odehrávat kolem roku 1630. Do Evropy 
dováželi chininovou kůru jezuité a  její značná část prý byla 
v rámci většího zisku naředěna. (Skutečnost je taková, že tato 
hraběnka zemřela dříve, než byl její manžel jmenován místo-
králem v Peru, a  jeho druhá žena, která jej tam doprovázela, 
nikdy malárií netrpěla. Navíc zůstala v  Limě a  do Španělska 
se nikdy nevrátila). Nicméně chininovou kůru užívali k zasta-
vení horeček mj. oba v úvodu tohoto článku zmínění – vůdce 

parlamentní strany za občanské války v Anglii a „lord protek-
tor“ Oliver Cromwell i anglický král Karel I., jehož právě Cro-
mwell nechal později popravit.

Sydenham byl zastáncem tzv. „vitální síly“ a všechny jeho 
léčebné metody ji měly posílit. Předepisoval pobyt na čerstvém 
vzduchu, jízdu na koni (např. při zácpě), pivo a  jednoduchá 
léčiva, která byla popisována v nových, široce rozšířených dí-
lech, jakým byl např. „Culpeperův herbář“, sestavený Nichola-
sem Culpeperem.

Při vzniku nákazy má podle Sydenhama význam tzv. „epi-
demická konstituce“, jíž se rozumí stav atmosféry a vnějšího 
i vnitřního prostředí člověka. Tvrdil, že má-li lékař účinně za-
sáhnout do přírodního jednání, je především nutné, aby ne-
moc správně diagnostikoval a klasifikoval. Při nakažlivých ne-
mocech si všímal jejich zeměpisného rozšíření, jejich závislosti 
na roční době a připouštěl dokonce i vlivy kosmické.

Medicínu Sydenham chápe jako vědu, ve které je třeba 
v první řadě uplatňovat empiricko-praktická hlediska a zvláště 
důsledné pozorování nemocného a sledování průběhu choro-
by. Zavrhoval různé scestné teorie o nemocech, mysticismus 
a magii, které tehdy v medicíně převládaly. Jako jeden z prv-
ních třídil nemoci podle druhů podobně jako rostliny nebo ži-
vočichy. Byl osobně skromný, ale neovlivnitelný a povznesený, 
k pacientům choval soucit, ale zároveň se cítil za ně odpovědný 
„jen Bohu“.

Říká se, že slavný holandský lékař Herman Boerhave 
(1668–1738), profesor na univerzitě v  Leydenu, vždy smekl 
klobouk, když slyšel Sydenhamovo jméno, neboť si nesmírně 
vážil jeho spoléhání na zdravý rozum. Sydenhamovo dílo bylo 
vědecké medicíně důležitou oporou proti jejímu spekulativní-
mu směru. V Londýně mu byl postaven pomník s vytesaným 
nápisem: „Lékař po všecky věky vznešený“.
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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,
i v druhém prázdninovém čísle se budeme 

věnovat především problematice převodu pro-
vozování lékařské praxe z FYZICKÉ OSOBY 
na PRÁVNICKOU OSOBU, tentokrát se přitom 
zaměříme zejména na související problematiku 
účetní, ekonomickou a daňovou. Závěrem 
tohoto „ekonomického“ čísla Newsletteru připo-
jujeme i stručné informace o nejdůležitějších 
připravovaných změnách daňových a finanč-
ních předpisů pro rok 2013.

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

Ekonomická, účetní a daňová hlediska 
zpravidla nejsou tím hlavním důvodem pro pře-
vod praxe na jinou právní formu, je však třeba 
konstatovat, že jejich význam může být pro 
konkrétního poskytovatele zdravotných služeb 
značný ať už po stránce finanční, tak po stránce 
organizační. 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Lékař – fyzická osoba, není-li zapsán  
v Obchodním rejstříku nebo nedosahuje-li závrat-
ných hospodářských výsledků (nad 25 milionů Kč 
obratu za kalendářní rok), může přehled o příjmech 
a výdajích vést v podobě tzv. Daňové evidence 
(dříve Jednoduché účetnictví), tedy způsobem 
nenáročným na administrativu a tudíž, v případě 
zajišťování vedení účetnictví externím subjektem 
(účetním), nikoliv nákladným. Právnická osoba 
(stejně tak jako fyzická osoba s vysokými příjmy či 
fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku apod.) 
je povinna účtovat dle zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v systému tzv. Podvojného účetnic-
tví. Zde již zpravidla nebude možné, bez odborné 
pomoci účetního či externí účetní firmy, vedení 
účetnictví zajistit vlastními silami, podvojné účet-
nictví s sebou dále nese některé principy, které se 
od účtování v systému daňové evidence zásadně 
liší a s nimiž je třeba při hospodaření počítat – 
například zdaňování veškerých výnosů a zahrnutí 
nákladů přísně ve věcné a časové souvislosti (např. 
dochází k situacím, kdy pohledávka, která již exis-
tuje účetně, avšak fakticky doposud nebyla na účet 
věřitele dlužníkem uhrazena, již bude předmětem 
daně, tedy poplatník již z takové pohledávky zaplatí 
daň z příjmu, i když fakticky zatím příjem nereali-
zoval). Další odchylky jsou také například v oblasti 
účtování o zásobách či o drobném majetku apod. 
V případě zajišťování vedení podvojného účetnictví 
externím dodavatelem je třeba počítat s nepatrně 
vyššími náklady na tuto službu. 

Pokud však platí, že lékař – fyzická osoba již  
v současnosti zejména s ohledem na rozsah svého 
podnikání podvojné účetnictví vede, či běžně již 
služby účetní firmy využívá, nebude pro něj tento 
dopad, spojený se změnou právní formy, předsta-
vovat zásadní změnu.

EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ DOPADY?

Oproti problematice účetnictví, která zasa-
huje zejména do organizační sféry lékaře – pod-
nikatele, je oblast ekonomiky a zejména daní 

zcela zásadní – vždyť každý lékař provozováním 
své praxe sleduje vedle naplňování lékařského 
poslání jistě i uspokojování svých ekonomických 
a dalších potřeb. Na níže uvedených příkladech 
lze přiblížit, jaké daňové dopady může rozhod-
nutí lékaře o změně právní formy pro jeho finance 
mít. Vycházet budeme ze stanovení daňové 
zátěže pro obě porovnávané právní formy, při-
čemž je třeba brát v úvahu, že stanovení celkové 
daňové zátěže pro KONKRÉTNÍHO podnikatele, 
nelze učinit bez detailní znalosti všech vstupních 
faktorů (např. počet odčitatelných položek, výše 
příjmů, výše nákladů, rodinný stav atd.).

DAŇOVÁ ZÁTĚŽ PRÁVNICKÉ OSOBY
Shrneme-li veškeré odvody daňového 

charakteru, které musí právnická osoba (a její 
majitel) ze svých příjmů ve prospěch státního 
rozpočtu provést, dojdeme k orientační hod-
notě 31,15 %. Tato částka zahrnuje Daň ze 
zisku právnických osob ve výši 19 % a dále Daň  
z dividendy (výnosu společníka z hospodář-
ského výsledku společnosti) ve výši 12,15 %. 
S ohledem na konstrukci výpočtu daňových 
odvodů v souvislosti s právnickou osobou 
platí, že daňové zatížení je stejné bez ohledu 
na výši příjmů (31,15 % tedy platí jak při zisku 
100.000,- Kč tak při zisku 10 milionů Kč). Oproti 
této relativně vyšší míře celkového zdanění však 
lze využívat řadu výhod a benefitů, které může 
podnikatel z prostředků firmy „vyvést“ (podléhají 
jen 19 % dani jako příjem právnické osoby, což 
je dnes nejnižší možný způsob zdanění legál-
ních příjmů, či jsou zcela osvobozeny) – využí-
vají se například příspěvky na dovolené, hrazení 
sportovních, rehabilitačních či kulturních aktivit, 
hrazení předškolních zařízení apod. Samostat-
nou kapitolou je vyplácení cestovních náhrad, 
proplácení nájmu prostor ve vlastnictví fyzické 
osoby apod.

Do budoucna se navíc zvažuje úplné zru-
šení Daně z dividend, neboť ČR je jednou z mála 
zemí, které tuto daň uplatňují. I za cenu případ-
ného navýšení samotné daně z příjmu PO by se 
tak hospodaření v právní formě právnické osoby 
stalo velice zajímavým a finančně výhodnějším.

DAŇOVÁ ZÁTĚŽ FYZICKÉ OSOBY
U fyzické osoby je pro výpočet významné, 

zda využívá tzv. nákladový paušál dle § 7 odst. 7 
zákona o daních z příjmů, či zda vykazuje dosta-
tek nákladů, které daňový základ účinně sni-
žují. Nejčastěji využívaný daňový paušál (pro 
lékaře ve výši 40 % příjmů) znamená, že celkové 
daňové zatížení začíná na orientační hodnotě 
21,35 % při základu daně do cca 264.000 Kč 
a v závislosti na růstu příjmu se zvyšuje až na 
orientační hodnotu cca 29 % při základu daně 
v rozmezí 1.708.000 – 2.500.000 Kč. Pak násle-
duje opět mírná degrese. Tyto hodnoty však platí 
při současném zastropování odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění. V souvislosti s chystaným 
zrušením stropu pro odvody na zdravotní pojiš-
tění a uvažovaným stejným postupem i pro pojiš-
tění sociální, pak hodnoty zdanění u podnikatelů 
s vyššími příjmy s vysokou pravděpodobností 
porostou až nad hranici daňové zátěže právnic-
kých osob. Přidají-li se k tomu výhody právnické 
osoby zmíněné v minulém čísle Newsletteru je 

úvaha o změně právní formy jistě na místě.
Pro zodpovědné vyhodnocení ekonomic-

kých dopadů změny právní formy na konkrét-
ního podnikatele je vždy nezbytné posouzení 
reálných ekonomických výsledků ve spolu-
práci s účetním či daňovým poradcem.

DAŇOVÉ A FINANČNÍ NOVINKY CHYSTANÉ 
OD 2013 – OBECNĚ

-  zrušení zastropování odvodů na zdravotní pojiš-
tění – odvody při vyšších příjmech fyzických 
osob porostou

-  zavedení stropu při využívání nákladového pau-
šálu (u skupiny se 40 % paušálem – např. lékaři, 
je to max. 800.000,- Kč)

-  podnikatel prokazující náklady paušálem již 
nebude moci využít daňovou slevu na děti  
a manžela

-  podnikající důchodci či invalidé 3. stupně již 
nebudou moci využívat slevu na poplatníka

-  změny v penzijním spoření
-  další omezení placení v hotovosti (dnes max. 

350.000,- Kč na 1 osobu během 24 hodin, nově 
během 28 dní)

-  zvýšení DPH – spodní sazba 15 % a horní sazba 
21 % (zdravotní služby jsou i dále osvobozeny)

-  zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 
4 %

CO CHYSTÁME NA PŘÍŠTĚ

V zářijovém čísle našeho Newsletteru Vám 
představíme stručný nástin všech kroků, kterých 
je třeba ke zdárnému založení a „oživení“ práv-
nické osoby – poskytovatele zdravotních služeb, 
na kterou je převáděna fungující lékařská praxe.

PRÁVNÍ POMOC

Neváhejte, prosím, využít naši bezplatnou 
právní pomoc na níže uvedených kontaktních 
spojeních pracovní skupiny OSDA.

V případě potřeby jsme připraveni Vám 
nabídnout i osobní schůzku, jak za účelem 
obecného poradenství, tak za účelem řešení 
konkrétních právních otázek, které potřebu-
jete vyřešit.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

za OSAD
MUDr. Eva Račická
MUDr. Karel Křen

za DAČR
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
Ing. Vladimír Horák

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,
v tomto čísle si dovolíme plynule navázat na 

předchozí newsletter, který se zabýval účetní, 
ekonomickou a daňovou problematikou pro-
vozování lékařské praxe ve srovnání FYZICKÉ 
OSOBY a OSOBY PRÁVNICKÉ.

V případě, že po vyhodnocení ekonomic-
kých i právních důvodů a dopadů na provozo-
vání Vaší činnosti dojdete k závěru vhodnosti 
nebo potřeby převodu Vaší praxe z fyzické 
osoby na osobu právnickou (s.r.o.), je zapo-
třebí učinit řadu úkonů, které si dovolujeme 
krátce představit:

1. Založení společnosti s ručením omezeným
2. Získání oprávnění k poskytování zdravot-

ních služeb pro s.r.o.
3. Jednání s pojišťovnou

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  
S RUČENÍM OMEZENÝM – s.r.o.

Proces založení společnosti s ručením ome-
zeným se skládá z těchto pěti základních kroků:

1. Uzavření společenské smlouvy nebo 
zakladatelské listiny (formou notář-
ského zápisu)

V případě jediného společníka se jedná  
o zakladatelskou listinu, jsou-li společníci dva  
a více, jedná se o společenskou smlouvu. Tento 
proces probíhá u notáře a příslušný dokument 
obsahuje mimo jiné tyto zákonné náležitosti:

-  firmu a sídlo společnosti, 
-  určení společníků, 
-  předmět podnikání,
-  výši základního kapitálu a výši vkladu kaž-

dého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, 

-  jména a bydliště prvních jednatelů spo-
lečnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti,

-  určení správce vkladu. 

Uzavřením společenské smlouvy nebo zakla-
datelské listiny dochází k založení společnosti.

2. Složení základního jmění společnosti 
Obvykle se volí složení vkladů na nově zalo-

žený bankovní účet. Banka na vyžádání vydá 
potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. Potvr-
zení poté slouží jako jeden ze zakladatelských 
dokumentů a dokládá se při podání návrhu na 
zápis do obchodního rejstříku.

3. Získání příslušného oprávnění k podni-
katelské činnosti – oprávnění poskyto-
vání zdravotních služeb, případně živ-
nostenských oprávnění 

ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEBÍ

K získání oprávnění je zapotřebí se obrátit 
na příslušný zdravotnický odbor krajského úřadu  
a vyplnit žádost o udělení oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb dle ust. § 18 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Součástí 
této žádosti je doložení splnění řady zákonných 
podmínek a předložení těchto dokladů:

-  dokladu o založení právnické osoby (tedy spo-
lečenské smlouvy nebo zakladatelské listiny), 

-  dokladu o bezúhonnosti osob, které jsou sta-
tutárním orgánem žadatele nebo jeho členy, 
případně žádosti o výpis z rejstříku trestů,

-  dokladu o zdravotní způsobilosti a vzdělání 
odborného zástupce,

-  seznamu zdravotnických pracovníků,
-  prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro 

poskytování zdravotních služeb technicky  
a věcně vybaveno,

- provozní řád
-  pravomocné rozhodnutí o schválení provoz-

ního řádu zdravotnického zařízení vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví,

-  dokladu, z něhož vyplývá oprávnění žadatele 
užívat prostory k poskytování zdravotních 
služeb,

-  dokladu o zaplacení správního poplatku dle 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
1.000,- Kč 

Předmětná společnost může dále požádat  
i o získání jiných oprávnění, např. živnosten-
ských oprávnění, a to dle zákona o živnostenském 
podnikání.

4.  Zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se 

podává u příslušného rejstříkového soudu a jako 
přílohy se k němu přikládají následující dokumenty:

-  společenská smlouva nebo zakladatelská 
listina, 

-  oprávnění k podnikatelské činnosti,
-  listina osvědčující právní důvod užívání míst-

ností, a to výpis z katastru nemovitostí ne 
starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo 
k prostorám, do nichž společnost umístila 
své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 
(spolu)vlastníka těchto prostor,

-  doklad o splnění vkladové povinnosti, potvr-
zení správce vkladů/banky,

-  za každého jednatele výpis z rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců,

-  čestné prohlášení jednatele 

Zápisem do obchodního rejstříku dochází ke 
vzniku společnosti.

5.  Registrace společnosti u finančního úřadu. 
Jednu z prvních povinností nově vzniklé spo-

lečnosti představuje její registrace u místně přísluš-
ného finančního úřadu.

POJIŠŤOVNA

Otázku převodu smlouvy doporučujeme 
předjednat s konkrétní pobočkou nejlépe 
ještě před tím, než bude proces převodu na 
právnickou osobu zahájen. Výsledkem by 
mělo být ujednání o ukončení stávající smlouvy 
a uzavření smlouvy nové, kde jako poskytova-
tel zdravotních služeb již bude vystupovat nový 
subjekt – společnost s ručením omezeným.

V souladu s § 48, odst. 3 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění se v tomto případě výbě-
rové řízení nekoná. Konalo by se pouze tehdy, 
pokud by se současně jednalo i o rozšíření roz-
sahu poskytovaných hrazených služeb.

PRÁVNÍ PODPORA  
PRACOVNÍ SKUPINY OSDA

Výše uvedené body představují pouze 
základní postupy převodu praxe z fyzické osoby 
na osobu právnickou, nejedná se o vyčerpávající 
přehled, jelikož převod lékařské praxe z fyzické 
osoby na osobu právnickou, respektive založení 
obchodní společnosti, představuje komplexní 
právní proces, na který navazují i další kroky, 
kterými je zapotřebí se zabývat.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme se 
obrátit na právní podporu pracovní skupiny 
OSDA, která je připravena Vám poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost, případně 
ve Vašem zastoupení některé výše uvedené 
úkony sama provést. V současné době s někte- 
rými z Vás na tomto procesu již pracujeme.

WORKSHOPY

Jak jsme již avizovali v předchozích vydá-
ních našeho newsletteru a v rámci konaných 
seminářů, připravujeme na měsíc listopad dva 
workshopy, jejichž předmětem by mělo být hle-
dání ideálního nastavení zdravotnického zaří-
zení pro efektivní ekonomický provoz, dis-
kuze nad tématem posledních newsletterů, tedy 
výhody a nevýhody poskytovatelů fyzických 
osob a osob právnických a otázka regulač-
ních mechanismů úhrady zdravotních služeb.

První workshop se uskuteční v Olomouci 
dne 2. 11. 2012 v hotelu Hesperia od 17.00 do 
20.00 hodin. Druhý soubor kratších workshopů 
proběhne v rámci 18. Postgraduálního diabe- 
tologického semináře DIABETES MELLITUS  

- AKTUALITY V DIABETOLOGII dne 10. 11. 2012,  
a to od 10.00 hodin v několika skupinách dle 
zájmu registrovaných zájemců.

Na oba workshopy se můžete přihlásit na 
základě pozvánek, které Vám budou doru-
čeny nebo na níže uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezený, proto neváhejte a zare-
gistrujte se co nejdříve.

AKTUÁLNĚ

Novinky v léčbě Diabetu mellitu 2. typu 
budou shrnuty na sympoziu s názvem Origi-
nální pohled do budoucnosti diabetu, které 
se uskuteční dne 22. 10. 2012 v Obecním 
domě v Praze. Přednášející: prof. Haluzík, prof.  
Kvapil, prof. Martinka, prof. Rušavý. Přihlášky na  
www.gsymposion.cz

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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