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Editorial

Čápi ve Strakově akademii a straky v Čapím hnízdě
aneb proč pro mne náčelníci Horské služby nejsou a nebudou zločinci

Po 25 letech od listopadového převratu tu máme zpátky reálný socialismus. Kdo se ještě snaží
podnikat nebo je odkázán na to, žít jen v této zemi, moc dobře ví, o čem mluvím. Je to socia-
lismus plnokrevný, se vším všudy. Třeba i s tím, že o některých věcech je lépe nemluvit, jiné je
třeba nazývat jen správnými jmény, s vrstvami privilegovaných funkcionářů, vládou tupé by-
rokracie a nespravedlnosti. A také s tím, že právo se nepotkává se spravedlností. Až děsivě
sugestivní je ideová podoba Evropské unie a Sovětského svazu a také zástupů kolaborantů,
kteří odmítají třeba i jen přemýšlet o čemkoliv, k čemu už bylo dáno oficiální stanovisko EU.
Není přeci důvod, názor je jasný.

Naše vydavatelská společnost za téměř 20 let své existence nečerpala jedinou dotaci z Ev-
ropské unie nebo od českého státu. Zatím. Není to ani tak proto, že by nám peníze smrděly, ale především proto, že dotace jsou
čertovou vějičkou. Nikdy totiž nejde vzít od čerta jeho dar a neupsat mu vlastní duši. V případě dotace už nejste nezávislou spo-
lečností, musíte se informačně svléknout do naha a pěkně poslouchat dotační úředníky. Stáváte se poslušnými a závislými. Vaše
činnost už není řízena tím, co si přeje váš zákazník, ale co vám říká stát, resp. jeho byrokracie. A buďte si jistí, pod hrozbou
dlouholetých trestů vězení za „dotační podvod“ jsme všichni „takhle maličcí“. Tohle moc dobře vědí i politici, kteří by chtěli ovlád-
nout společnost TOTÁLNĚ. Totalita 21. století nemá podobu ušmudlané cenzury a rozlepování obálek. Totalita dnešní doby se
jmenuje kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb, digitální skenování. Pro tento stát, vládu a její byrokratický aparát je
každý nezávislý podnikatel (a nedej bože živnostník) zločinec se stálou povinností dokazovat svou nevinu. Cukrem k tomuto
biči jsou právě dotace.

Ve dnech, kdy píšu tento úvodník, kolují v obecných médiích dvě politické kauzy. Jedna z nich přetřásá stíhání hned několika
náčelníků Horské služby za to, že se snažili zajistit financování pro své instituce (a všichni zainteresovaní se shodují, že není po-
chybnost o tom, že ani koruna nezůstala za nehty jim osobně) z dotací, které zněly na něco úplně jiného, než je chod Horské
služby. Alespoň tak vyznívají prohlášení policie i články v tisku. Tito pánové, pokud budou odsouzeni, si pravděpodobně odsedí
několik let vězení a stanou po boku takových osob, jako je Radovan Krejčíř nebo Jiří Kájínek.

Druhou kauzou je případ farmy Čapí hnízdo a obří dotace z Evropské unie. Ministr financí Andrej Babiš bude za několik
málo dní ve sněmovně vysvětlovat, že dotaci ve výši několika desítek milionů korun neukradl pro své potřeby, ale dostala ji ne -
známá malá společnost, se kterou on nemá nic společného. Předpokládám, že mu to neuvěří ani mentálně retardované dítě
z lesní samoty, ale nepochybuji, že zůstane ministrem české vlády a předsedou nejsilnější politické strany naší země. O vině
a trestu ani nemluvě.

Bez ohledu na rozhodnutí soudu v kauze první ani rozhodnutí sněmovny v kauze druhé pro mne uvedení náčelníci Horské
služby nebudou zločinci. Budou jen lidmi, kteří se snažili své všeobecně prospěšné organizace provést džunglí rozkládající se spo-
lečnosti. Společnosti, kde se ztrácí přehled o tom, co je dobro a co zlo, kdo je zločinec a kdo ne. Společnosti, která je velmi nemocná,
takže hlavním měřítkem není vaše práce, ale vztah ke státu. Společnosti, kde vaši důstojnost nezakládá vaše práce, a kde nej-
snazším zdrojem příjmu je parazitismus na státní kase. Společnost, kde ministrem je Andrej Babiš a kde náčelníci Horské služby
chodí namísto po horách do basy.

Karel Vízner

PS: Jak se Vám líbí nová obálka Kazuistik v diabetologii?
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Léčba arteriální hypertenze u diabetika 
fixní kombinací antihypertenziv

Katarína Halčiaková
Diabetologická ambulance, Medifin, a.s., Praha

Souhrn:
Kazuistika popisuje pacienta s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatečně kompenzo-
vanou hypertenzí, u kterého došlo po nasazení fixní trojkombinace antihypertenziv
ke zlepšení hodnot tlaku.

Summary:
The treatment of arterial hypertension in a diabetic patient with a fixed combina-
tion of antihypertensive drugs
The case report describes the case of patient with type 2 diabetes with inadequately
controlled hypertension. After initiation of therapy with fixed combination the im-
provement of hypertension occurred.

Halčiaková, K. Léčba arteriální hypertenze u diabetika fixní kombinací antihypertenziv. Kazuistiky v diabe-
tologii 14, 1: 4–6, 2016.

Klíčová slova
 arteriální hypertenze
 fixní kombinace
 compliance

Keywords
 arterial hypertension
 fixed combination
 compliance

Úvod
Arteriální hypertenze je definována jako systolický tlak ≥140
mmHg a/nebo diastolický tlak ≥90 mmHg (tabulka 1). Preva-
lence hypertenze se v obecné populaci odhaduje na 30–45 %.
Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější kardiologická one-
mocnění a je jedním z hlavních rizikových faktorů pro nejčas-
tější kardiovaskulární onemocnění – ischemickou a hemora-
gickou cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu
srdeční, srdeční selhání a selhání ledvin.

Kontrola arteriální hypertenze, t.j. její diagnostika a správná
léčba s dosažením cílových hodnot krevního tlaku, není dosta-
tečná. Dle provedených studií EUROASPIRE I–IV dosahuje
cílových hodnot tenze jen 39 % hypertoniků, v České republice
je to jen kolem 30 % nemocných. Navíc u 70–80 % hypertoniků
je k dosažení cílových hodnot tlaku nutné nasadit kombinaci
antihypertenziv. Současný trend fixních kombinací léků má
nejen menší výskyt nežádoucích účinků, ale současně zvyšuje
compliance pacientů k léčbě, a to v průměru o 21 %.

Kazuistika
Kazuistika popisuje 58letého pacienta, diabetika 2. typu s ne-
dostatečně kompenzovanou hypertenzí.

V osobní anamnéze je přítomen diabetes mellitus 2. typu od
roku 1998, pacient byl původně léčen perorálními antidiabe-
tiky, od roku 2005 byla zahájena terapie intenzifikovaným in-
zulínovým režimem (glargin, glulisin). Dále byla v roce 2005
diagnostikována arteriální hypertenze a hyperlipidemie (léčena
rosuvastatinem 40 mg/den). V rámci screeningu komplikací

byla zachycena mikroalbuminurie od roku 2013 (63,6–84,03
g/mol), diabetická retinopatie (neproliferativní diabetická re-
tinopatie vpravo, vlevo proliferativní diabetická retinopatie)
a středně těžká až těžká polyneuropatie.

Arteriální hypertenze byla léčena kombinací irbesartanu
300 mg (1–0–0), hydrochlorothiazidu 12,5 mg (1–0–0), amlo-
dipinu 5 mg (0–0–1) a rilmenidinu 1 mg (0–0–1). Tenze byla
dlouhodobě neuspokojivá, dle selfmonitoringu se tlak pohy-

TK v ordinaci 140 a/nebo 90
ambulantní TK:

ve dne 135 a/nebo 85
v noci 120 a/nebo 70
24 hodin 130 a/nebo 80

měření TK doma 135 a/nebo 85

systolický tlak diastolický tlak 
(mmHg) (mmHg)

Tab. 1: Definice hypertenze podle hodnot TK (krevního
tlaku) naměřených v ordinaci a mimo ordinaci

irbesartan
hydrochlorothiazid perindopril arginin + indapamid + amlodipin
amlodipin
rilmenidin rilmenidin

původní terapie terapie od prosince 2014

Tab. 2: Přehled medikace podávané pro léčbu arteriální 
hypertenze
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boval v rozmezí 145/80–155/95 mmHg, tlak při ambulantním
měření byl 150/90 mmHg. Pacient přiznával, že občas medikaci
zapomene užít, obzvláště večerní dávky antihypertenziv.

V prosinci 2014 byla antihypertenzní medikace upravena
a pacientovi byla nasazena fixní trojkombinace perindopril ar-
ginin, indapamid, amlodipin ráno a ponechána večerní dávka
rilmenidinu.

Při kontrole za měsíc od nasazení fixní trojkombinace se
hodnoty tlaků upravily, při domácí monitoraci byl tlak 135/80–
140/85 mmHg, tlak měřený v ambulanci se zlepšil na 140/85
mmHg. Pacient medikaci užíval pravidelně. Za tři měsíce od
zahájení nové terapie byl tlak dle selfmonitoringu 125/75–
135/80, při ambulantním měření TK byla hodnota 125/75
mmHg. Laboratorně došlo k poklesu mikroalbuminurie na
20,8 g/mol.

Diskuse
Cílem léčby hypertenze u pacientů s diabetem je dosažení cí-
lových hodnot krevního tlaku kolem 140/90 mmHg. Vzhledem
k polypragmázii jsou výhodné fixní kombinace, které jsou
nejen účinné, ale zvyšují compliance k léčbě.

V léčbě diabetiků upřednostňujeme jako lék první volby
ACE inhibitor, který má nejen dostatečné údaje o účinnosti
a dobré snášenlivosti, ale i o kardioprotektivitě, nefroprotekti-

vitě a metabolických účincích. Druhou volbou by měl být blo-
kátor kalciového kanálu a do trojkombinace volíme diureti-
kum. Vzhledem k neutrálním metabolickým účinkům volíme
jako lék volby thiazidům podobné diuretikum, indapamid.

Závěr
Fixní kombinace antihypertenziv nám umožní dosažení cílo-
vých hodnot TK u našich pacientů, a to především zvýšením
compliance k léčbě. Ze studií vyplývá, že čím méně tablet pa-
cient užívá, tím lepší je jeho adherence k léčbě, a to v průměru
o 21 %. Co se týče titrace dávky antihypertenziv, výhodné jsou
ty fixní kombinace, u kterých existují různé dávky jednotlivých
složek.
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Kolik jednotek bazálního inzulínového analoga 
je nutné přidat ke kombinační terapii PAD aneb jak je 
někdy komplikované zjistit, „kde se stala chyba“

Pavel Tománek
Diabetologická ambulance, Poliklinika Therápon 98, a.s., Kopřivnice

Souhrn:
Uvedená kazuistika popisuje poučný příběh snahy o řešení subkompenzace diabetes
mellitus (DM) 2. typu u obézní pacientky, která během třiadvaceti let trvání svého
onemocnění prošla typickým schématem léčby – po několikaletém úspěšném trvání
dietní intervence byla do medikace od metforminu přidávána další perorální antidia-
betika (PAD) a poté, co se stav pacientky jevil jako projev sekundárního selhání léčby
PAD, byla převedena na inzulinoterapii. Po premixovaném inzulínu bylo přistoupeno
k intenzifikované inzulinoterapii, z níž ale bylo možné po důrazné edukační intervenci
zajistit návrat k trojkombinaci PAD. Tato však účinkovala jen krátce do začátku roku
2015 a poté bylo nutné léčbu upravovat (výměna PAD, přidání GLP-1 a bazálního in-
zulínu), ale úspěšné korekce diabetu se nepodařilo dosáhnout – a to zejména pochy-
bením na straně personálu diabetologické ambulance.

Summary:
How many units of basal insulin analogue must be added to the combined oral an-
tidiabetic drug regimen or how complicated may be the investigation „what went
wrong“ in some cases
The presented paper shows the instructive story about the effort required to control
the subcompensated type 2 diabetes mellitus (DM) in an obese female patient who
experienced the typical therapeutical plan during her history of diabetes that lasted
for 23 years – after several years of successful dietary intervention oral antidiabetic
agents were added starting with metformin and following the apparent secondary fai-
lure of oral antidiabetic treatment the patient was switched to insulin regimen. Follo-
wing the treatment with premixed insulin the intensified insulin therapy was initiated
and after the accented education it could be switched back to a combination of three
types of oral antidiabetic drugs. Nevertheless this treatment worked only for a limited
time, till the beginning of 2015, afterwards the therapy had to be adjusted (a switch of
oral antidiabetic agents, and adding GLP-1 and basal insulin), but the successful con-
trol of diabetes was not achieved, particularly due to a fault of a staff of the diabetology
outpatient department.

Tománek, P. Kolik jednotek bazálního inzulínového analoga je nutné přidat ke kombinační terapii PAD aneb
jak je někdy komplikované zjistit, „kde se stala chyba“. Kazuistiky v diabetologii 14, 1: 7–9, 2016.

Klíčová slova
 diabetes mellitus 2. typu
 kombinační terapie
 aplikace inzulínu
 předplněné pero
 edukace

Keywords
 type 2 diabetes mellitus
 combined therapy
 insulin administration
 prefilled pen
 education

Úvod
Většina pacientů s diabetes mellitus putuje na ose dietní dopo-
ručení a změna životních zvyklostí – PAD – kombinace PAD
– inzulinoterapie (s PAD nebo bez), přičemž chybějící moti-
vace pacienta na straně jedné a nedostatečná edukace lékařem
a sestrou v diabetologické ambulanci na straně druhé mohou
mnohdy tento vývoj urychlit. Zde je rozebráno chybné vyhod-
nocení problematické situace (trvající hyperglykemie) ošetřu-

jícím personálem, které se stalo brzdou snahy o neodkladnou
kompenzaci pacientky s DM 2. typu.

Kazuistika
Šedesátileté pacientce byl diagnostikován diabetes mellitus 2.
typu v roce 1993, přičemž v době zjištění DM již byla léčena
pro hypertenzi, měla pozitivní rodinnou anamnézu (otec
a matka diabetici na PAD) a trpěla obezitou II. stupně s BMI
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39 kg/m2. Po edukaci v úvodu byla ponechána na dietě s kolí-
sáním tělesné hmotnosti mezi 93–100 kg, ale glykemie nalačno
se pohybovaly v rozmezí 5,6–8,7 mmol/l. V roce 2000 byla za-
počata terapie metforminem v dávce 500 mg 2x denně, jež byla
postupně posílena na 850 mg 2x denně. V roce 2005 byla zjiš-
těna hodnota postprandiální glykemie 5,7 mmol/l. Z toho dů-
vodu bylo navýšeno dávkování metforminu na 850 mg 3x
denně a nově byl do medikace přidán repaglinid v dávce 2 mg
3x denně, podávaný preprandiálně. Při další kontrole s třímě-
síčním odstupem byly zaznamenány hladiny glykemie 8,9–11,4
mmol/l s glykovaným hemoglobinem 7,0 % (dle IFCC) a výše
uvedená kombinace PAD se jevila jako vyhovující. V srpnu
2006 z důvodu elevace glykemie na 10,3–13,0 mmol/l byla k re-
paglinidu přidána tehdy indikovaná fixní kombinace rosiglita-
zon 2 mg/metformin 1 000 mg 2x denně s výsledkem vylepšení
glykemií na 7,4–9,7 mmol/l s efektem i na dlouhodobou kom-
penzaci – glykovaný hemoglobin (HbA1c) se snížil na 6,2 %
(IFCC).

V roce 2010 byl rosiglitazon zaměněn za pioglitazon v kom-
binaci s metforminem v dávce 30 mg/2 000 mg a po této změně
zůstala metabolická kompenzace na uspokojující úrovni
(HbA1c v listopadu 2011 – 5,5 %; IFCC). K obratu ve stabilizo-
vaném obrazu choroby došlo v březnu 2012, kdy byly zachy-
ceny hladiny glykemií 10,0 a 10,8 mmol/l. V tuto chvíli byl
z medikace vysazen pioglitazon a za ponechaného repaglinidu
v dávce 2x2 mg (bez večerní tablety) a metforminu v dávce
2x1 g byl předepsán premixovaný analog inzulínu lispro
(25/75) večer s cílem snížit glykemii nalačno. Pacientka byla
vybavena glukometrem a zaučena v selfmonitoringu glykemií.
Přes postupné zvyšování dávky večerního preprandiálního pre-
mixu až na 28 jednotek se její glykemie pohybovaly mezi 8,6–
14,4 mmol/l, což vedlo k aplikaci inzulínu 2x denně i před sní-
daní. Ani tato terapie však nevedla k očekávaným výsledkům
a proto bylo v srpnu 2012 při glykemickém profilu 10,7–16,1–
15,4–16,9–13,0 mmol/l přistoupeno k intenzifikaci inzulino-
terapie a pacientka nově aplikovala 3x denně lispro (60 jedno-
tek na den) a 2x denně glargin (64 jednotek na den).

V květnu 2013 se však pacientka dostavila k pravidelné kon-
trole s glykemickým profilem, v němž byla nejnižší hodnota
glykemie 13,0 mmol/l a nejvyšší 19,5 mmol/l, čemuž odpovídal
i HbA1c 92 mmol/mol, a proto byla pacientce navržena hospi-
talizace na spádovém interním oddělení, se kterou souhlasila.
Při týdenním pobytu v nemocnici pod dohledem zkušeného
diabetologa, který byl o pacientce podrobně informován, byl
inzulín zcela vysazen, k metforminu 2 g/den byl přidán vilda-
gliptin v dávce 2x50 mg/den a k povzbuzení zachované vlastní
sekrece inzulínu gliklazid, a to v dávce 30 mg ráno i večer před
jídlem. Výše HbA1c byla v tu dobu 83 mmol/mol a pacientka
pak při následných kontrolách pokorně přiznávala, že dříve
dietu rozhodně striktně nedodržovala – za necelých 5 měsíců
došlo k vylepšení hodnoty HbA1c na 56 mmol/mol. Solidní gly-
kemie si pacientka udržovala i v roce 2014 a až následující rok
se ukázal jako problémový, a to hned od jeho počátku.

Při běžné plánované kontrole v lednu 2015 pacientka udá-
vala intermitentní pocit únavy a slabosti, bez polyurie nebo po-
lydipsie, nicméně hodnoty glykemie se pohybovaly v rozmezí
10,2–13,6 mmol/l. Na zhoršení glykemií bylo zareagováno vy-

sazením gliklazidu a navrácením repaglinidu do terapie, a to
v dávce 3x2 mg/den, což se projevilo zlepšením glykemického
profilu (glykemie 8,6–12,3 mmol/l a aktuální HbA1c 62
mmol/mol). Avšak vzhledem k prvnímu záchytu incipientní
neproliferativní diabetické retinopatie oboustranně bylo
zřejmé, že léčbu pacientky bude nezbytné v brzké době pře-
hodnotit. Po dalších třech měsících byly glykemie takřka ob-
dobné jako na začátku toho roku a vzhledem k nárůstu hmot-
nosti pacientky byla zvolena cesta vysazení gliptinu a ke
kombinaci repaglinid + metformin byl nasazen při BMI 41
kg/m2 a HbA1c 96 mmol/mol liraglutid v dávce 1,2 mg inj. s.c.
Pacientka byla poučena o fungování pera s liraglutidem a vy-
světlen byl i vliv léku na redukci obezity s následným sekun-
dárním poklesem glykemií. Aplikace liraglutidu pacientce ne-
činila žádné obtíže, při další návštěvě v říjnu 2015 negovala
dyspeptické obtíže a při zpřísnění dietních opatření zhubnula
3 kg. Nepodařilo se však adekvátně upravit hodnoty glykemie
– ty se pohybovaly mezi 13,6–16,8 mmol/l a proto byl do tera-
pie přidán bazální analog inzulínu detemir v počáteční dávce
12 jednotek ve 20 hodin.

Pacientka byla informována o způsobu aplikace inzulínu
předplněným perem a doporučena jí byla telefonická konzul-
tace za týden, při níž měla nahlásit glykemické profily a dle
nich jsem chtěl účinně zasáhnout do dávky bazálního inzulínu.
Glykemie se však nečekaně držely kolem 15 mmol/l, a to i přes
postupné navyšování dávky detemiru až na 36 jednotek. Paci-
entka byla při telefonických rozhovorech opakovaně a cíleně
dotazována nejen na dodržování diety, dávek inzulínu a PAD,
ale také na přítomnost eventuálního interkurentního onemoc-
nění nebo nově nasazenou medikaci, které by mohly bránit sni-
žování glykemií. Z určitých terapeutických rozpaků jsem se od-
hodlal k navýšení nejen dávek, ale i frekvence aplikace
detemiru – pacientka tedy aplikovala 20 jednotek ráno a 40 jed-
notek večer, přesto však hlášené glykemie byly stále nejníže
11,3 mmol/l a nejvýše 18,7 mmol/l. Po dvou měsících ne-
úspěšné snahy o úpravu léčby po telefonu byla pacientka po-
zvána k dřívější kontrole, než bylo v plánu.

V první polovině prosince 2015 se pacientka tedy dostavila
ke kontrole do diabetologické ambulance, s sebou přinesla dia-
betický deník, pera na liraglutid a detemir a také glukometr,
neboť bylo zvažováno i případné selhání techniky. Glukometr
po kalibraci nevykazoval chybné hodnoty glykemií a pacientka
předvedla diabetologické sestře, jak používá pera na detemir
a liraglutid. Po jejím upozornění jsme pak oba s údivem sledo-
vali, jak si pacientka aplikuje injekční preparáty – nesundávala
totiž kryt z jehly na inzulínovém ani na liraglutidovém peru
a roztoky s účinnými látkami tudíž vytékaly z ústí jehly a obté-
kaly kolem jejich krytů mimo pero a také mimo podkoží… Pa-
cientka sice s bohorovným klidem konstatovala, že aplikace
oběma pery jde relativně ztuha a že cítí zvláštní zápach prová-
zející aplikaci, ale nijak ji z míry nevyvedla ani přítomnost te-
kutiny, objevující se na povrchu aplikačních per. Po podrobné
edukaci a zdůraznění principu správné aplikace oběma pery
bylo pacientce indikováno pouze 16 jednotek detemiru večer
při zachování dávky 1,2 mg liraglutidu se zavedenými PAD a za
týden po telefonické konzultaci (glykemický profil 8,4–10,9–
10,2–10,2 mmol/l) byla dávka detemiru navýšena na 20 jedno-
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tek. Při návštěvě v ambulanci v lednu 2016 již pacientka hlásila
váhový úbytek 2 kg při nepřítomnosti hypoglykemií, HbA1c byl
64 mmol/l, krátkodobá kompenzace glykemií se dle profilů
téměř blížila doporučeným hodnotám (6,1–9,7–9,1–10,2
mmol/l), a proto dávkování inzulínu ani PAD již nebylo mě-
něno.

Diskuse a závěr
Z výše uvedené kazuistiky lze vyvodit potvrzení faktu o potřebě
edukace a celoživotní reedukace pacientů, ať se týká dodržo-
vání dietních opatření a zapojení fyzické aktivity do života
nebo vysvětlení postupu aplikace injekčních hypoglykemizu-
jících preparátů jak inzulínové nebo neinzulínové povahy.
Kvůli tomu, že nebylo pacientce podrobně vysvětleno jak
správně používat aplikační pera, bylo způsobeno dvouměsíční
prodlení ve snaze o adekvátní kompenzaci glykemií. Nelze totiž
spoléhat na „automatickou paměť“ pacientů a každému z nich
je nezbytné opakovaně, trpělivě a podrobně vysvětlovat vše, co

se pojí s použitím pomůcek k aplikaci účinných medikamentů
parenterálně – je nutné přiznat chybu na naší straně, neboť při
adekvátním poučení pacientky by tato kazuistika jistě ne-
vznikla.
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Terapie diabetika s lipodystrofií – problém, 
který má řešení

Michala Pelikánová
MEDICON a.s., Praha

Souhrn:
Ve sdělení seznamuji s terapií vedenou u diabetika 2. typu s četnou lékovou intolerancí,
chronickou stafylodermií s tvorbou furunklů a s těžkou inzulínovou lipodystrofií.

Z důvodu mnohočetné lékové intolerance a dlouhodobě neuspokojivé metabolické
kompenzace diabetu bylo u tohoto pacienta nutné postupně zavést intenzifikovaný
inzulínový režim se čtyřmi i více injekcemi denně, převod na inzulínovou pumpu
nebyl možný. Bylo vyzkoušeno několik inzulínových preparátů v různých režimech
a dávkách, teprve při léčbě inzulínem lispro v koncentraci 200 jednotek/ml (Humalog
200) bylo přítomno zlepšení nejen v metabolické kompenzaci, ale i v celkové motivaci
a spolupráci pacienta.

Summary:
The treatment of a patient with diabetes and lipodystrophy – the problem that has
a solution
The paper reports the treatment of a patient with the type 2 diabetes mellitus and in-
tolerance to numerous drugs, chronic staphylodermia with furuncles and a severe in-
sulin lipodystrophy.

Due to the intolerance to numerous drugs and a long lasting inadequate metabolic
compensation the intensified insulin regimen had to be initiated with four and more
insulin injections daily, a switch to insulin pump was not possible.  Several insulin
preparations in different regimens and dosing schedules were tested, but only the the-
rapy with insulin lispro in a concentration of 200 U/mL (Humalog 200) resulted in
the improvement of both the metabolic compensation and the general motivation and
compliance of the patient.

Pelikánová, M. Terapie diabetika s lipodystrofií – problém, který má řešení. Kazuistiky v diabetologii 13, 
1: 10–11, 2016.

Klíčová slova
 diabetes mellitus 2. typu
 lipodystrofie
 koncentrovaný inzulín
 Humalog 200

Keywords
 type 2 diabetes mellitus
 lipodystrophy
 concentrated insulin
 Humalog 200

Kazuistika
Prezentuji moje první zkušenosti s léčbou novodobým pran-
diálním inzulínem Humalog 200 u pacienta s několika kom -
plikacemi terapie.

Popisovaným pacientem je 60letý diabetik 2. typu, u něhož
k rozvoji diabetu došlo v březnu 2007 po chirurgickém zákroku
(exstirpace slinné žlázy vlevo pro litiázu), kdy byla prvně zjiš-
těna významná hyperglykemie. Po dimisi z chirurgie byl přijat
do naší ambulance. Jednalo se o pacienta s typickým metabo-
lickým syndromem, kuřáka s počínajícími klaudikacemi dol-
ních končetin, s negativní alergickou anamnézou. Proto byla
zpočátku nastavena terapie perorálními antidiabetiky – metfor-
min 2 000 mg, glimepirid 2 mg, postupně byl přidán pioglitazon
15 mg. Pro rozvinuvší se intoleranci metforminu byl tento lék
zprvu redukován a následně pro velké dyspeptické obtíže zcela
vysazen. Vzhledem k otokům dolních končetin bylo následně

kardiologem doporučeno i vysazení pioglitazonu. Proto byl
u pacienta do terapie postupně přidáván inzulín, zprvu jen jako
bazální dávka, následně s ohledem na nedostačující metabolic-
kou kompenzaci byla terapie intenzifikována.

Od počátku léčby byla zjevná nespolupráce pacienta, se
svým onemocněním se nechtěl smířit, nedodržoval dietní do-
poručení. K tomuto přístupu k onemocnění však jistě přispěly
i časté negativní účinky využitých léků, jejich četné záměny
a nedostatečný efekt.

Od května 2008, tedy rok od záchytu diabetu, se podařilo
stabilizovat terapeutický režim bez nežádoucích projevů, paci-
ent byl léčen rychlým analogem aspart (denní dávka 60 U)
a bazálním analogem glargin (denní dávka 40 U), z perorálních
antidiabetik byl využit linagliptin. I přes několik dávek rych-
lého analoga denně nebylo dosaženo uspokojivé kompenzace
diabetu, hladina HbA1c se pohybovala stále v rozmezí 70–88
mmol/mol.
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V tomto období došlo k prvním projevům klaudikací dol-
ních končetin, byla zjištěna ischemická choroba s postižením
obou dolních končetin, výrazněji však vpravo. V roce 2010 byla
provedena angioplastika a. femoralis superficialis a a. poplitea
vpravo. V pooperačním průběhu však došlo k rozvoji kompli-
kované stafylodermie, zprvu lokalizované v třísle, postupně se
však zánětlivá ložiska šířila a rozvinula se těžká flebitida s nut-
ností několikatýdenní léčby intravenózními i perorálními an-
tibiotiky. Následný zákrok na levé dolní končetině v roce 2013
byl komplikován obdobně, další invazivní léčbu si pacient tedy
z pochopitelných důvodů nepřál.

Bohužel se stále nedařilo zkompenzovat diabetes alespoň
k uspokojivým hodnotám, glykovaný hemoglobin (HbA1c) se
stabilně pohyboval v pásmu kolem 80 mmol/mol. Pacient byl
opakovaně reedukován, absolvoval několik edukačních pro-
gramů včetně psychologické péče. Několikrát byla změněna
aplikační technika (velikost jehel, typ jehel), inzulínové pří-
pravky (aspart i lispro) a inzulínové režimy, přesto byla pří -
tomna těžká inzulínová lipodystrofie, komplikovaná impeti-
gem až folikulitidou v místě aplikací inzulínu při známé
stafylodermii. Samozřejmě byla na místě úvaha, že i tento fakt
vedl k nedokonalému efektu inzulínu, protože podkožní změny
významně ovlivňují vstřebávání inzulínu a jeho působení, me-
tabolický efekt inzulínu je tedy nepředvídatelný.

Zároveň docházelo u pacienta k velmi rychlému rozvoji spe-
cifických komplikací diabetu – v průběhu pěti let se rozvinula
těžká proliferativní diabetická retinopatie se ztrátou visu na
pravém oku, byla přítomna velmi bolestivá neuropatie dolních
končetin prakticky bez možnosti farmakoterapie díky četné lé-
kové intoleranci a zatím lehčí diabetická nefropatie s protein -
urií do 1 g/l.

Celý vývoj zdravotního stavu vedl několikrát k návrhu na
převod terapie do režimu kontinuální subkutánní infuze inzu-
línu (CSII), tomuto postupu se však pacient opakovaně bránil,
nedokázal si tuto terapii ve svém životě představit.

Jako jedna z moderních možností terapie se v květnu 2015
objevily koncentrované inzulíny. Pro pacienta jsme zvolili
zprvu koncentrovaný rychlý analog Humalog 200, celková
denní dávka prandiálního analoga při převodu byla 54 U s.c.
V době nasazení tohoto léku byl HbA1c 73 mmol/mol, tedy
v jedné z lepších hodnot posledních několika let.

Efekt této změny terapie se dostavil takřka okamžitě a to
v mnoha ohledech. Za prvé se pacient rychle dostal do hodnot

uspokojivé glykemie, za druhé byl spokojen s nebolestivou ap-
likací vyšší dávky inzulínu, za třetí obsluha nového pera byla
pro něj velmi jednoduchá. Již po dvou týdnech se do ambu-
lance dostavil pozitivně naladěný, to se dříve moc nestávalo,
a aktivně hodnotil úspěchy v léčbě. Dobrý efekt inzulínu včetně
aplikační formy vedl k jeho nové motivaci – přesvědčil se, že
dosáhnout lepších glykemií je možné. Obava z intolerance se
naštěstí nepotvrdila, možná zde však úlohu sehrál i významný
podíl psychického naladění pacienta a jeho pozitivní vnímání
nové léčby. Všemi těmito kroky a přístupy bylo po třech měsí-
cích léčby dosaženo u pacienta přelomové metabolické kom-
penzace s hodnotou HbA1c 66 mmol/l, bez hypoglykemií. Cel-
kově byla pacientem nově zavedená léčba vnímána velmi
pozitivně, popisoval i redukci lipodystrofických uzlů a menší
výskyt kožních komplikací. V dalším postupu byl nyní zvolen
i koncentrovaný glargin, zlepšení dalších hodnot snad můžeme
očekávat i na základě tohoto kroku. Lze jen doufat, že moderní
léčebný přístup povede k dlouhodobému efektu.

Závěr
U pacienta s diabetem 2. typu s četnými specifickými kompli-
kacemi a rozvinutou lipodystrofií jsem zvolila převod na mo-
derní terapii koncentrovaným prandiálním inzulínovým ana-
logem. Celkově vedla změna inzulínového režimu ke zlepšení
metabolické kompenzace, ale hlavně díky své ojedinělé apli-
kační technice k pozitivní motivaci pacienta ke zvládání svého
onemocnění. Lze tedy očekávat zlepšení metabolické kompen-
zace s trvalejším výsledkem, což povede k pozitivnímu ovliv-
nění přítomných komplikací a komorbidit u tohoto pacienta.

Koncentrované inzulíny mají v moderní diabetologii své
místo nejen v následné, ale i v primoterapii, kdy právě jejich
využitím lze lépe zvládnout většinou celoživotní inzulinoterapii
u našich pacientů.

MUDr. Michala Pelikánová
MEDICON a.s.
Praha
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Priaznivý vplyv edukácie, metformínu a inkretínov 
na dlhodobý pokles telesnej hmotnosti a zlepšenie kompenzácie 
diabetes mellitus 2. typu u pacientky s viacerými rizikovými 
faktormi sťažujúcimi redukciu telesnej hmotnosti

Linda Buková
Interná klinika, Diabetologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou 
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn:
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt vstupnej edukácie a nasledujúceho postupu
liečby: monoterapie metformínom, nato pridanie inhibítora dipeptidyl peptidázy IV
(DPP-IV) a následne zmena na exenatid ako liek 2. voľby k monoterapii metformínom.
U pacientky s diabetes mellitus (DM) 2. typu so vstupným body mass index (BMI)
44,2 kg/m² došlo k dlhodobému zlepšeniu a dosiahnutiu cieľových hodnôt liečby me-
tabolického syndrómu a DM 2. typu a dlhodobému poklesu BMI na 35 kg/m². V prie -
behu 8 rokov od diagnózy ochorenia pacientka postupne pozvoľne zredukovala svoju
telesnú hmotnosť zo 119 kg na 95 kg bez tendencie k výkyvom. U pacientky boli prí -
tomné viaceré rizikové faktory, sťažujúce redukciu telesnej hmotnosti.

Summary:
A favourable effect of education, metformin and incretins on a long term weight
reduction and the improved compensation of the type 2 diabetes mellitus in a fe-
male patient with several risk factors limiting weight reduction
In this report we are presenting a favorable effect from adding of dipeptidyl peptidase
IV inhibitor (DPP-IV) firstly and subsequently changes for exenatide as a drug of se-
cond choice for metformin monotherapy and quality education in a patient with type
2 diabetes mellitus with initial body mass index (BMI) 44.2 kg/m² in a long-term im-
provement and to reach target goals in treatment of metabolic syndrome and diabetes
mellitus type 2, in a long-term decrease of BMI 35 kg/m². During eight years from be-
ginning of the diagnosis, the patient gradually reduced her body weight from 119 kg
to 95 kg without tendency to fluctuating of her body weight. This patient had many
risk factors of complicated her weight reduction.

Buková, L. Priaznivý vplyv edukácie, metformínu a inkretínov na dlhodobý pokles telesnej hmotnosti a zlep-
šenie kompenzácie diabetes mellitus 2. typu u pacientky s viacerými rizikovými faktormi sťažujúcimi redukciu
telesnej hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 14, 1: 12–15, 2016..
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Úvod
Včasná diagnostika DM 2. typu a komplexná liečba metabolic-
kého syndrómu (MS) s dosiahnutím individuálnych cieľových
hodnôt je dôležitá z hľadiska prevencie vzniku mikro- a ma-
krovaskulárnych komplikácií diabetu1,2.

Prvých 10 rokov kompenzácie ochorenia je najdôležitej-
ších pre budúcnosť pacienta z dôvodu tzv. metabolickej pa-
mäte. Metabolickú pamäť môžeme definovať ako vplyv chro-
nickej hyperglykémie na iniciáciu a progresiu diabetickej
vaskulopatie.

Redukcia telesnej hmotnosti je dôležitá z hľadiska zlepšenia
kompenzácie DM 2. typu ako aj prognózy pacienta. Ak chceme

pacientovi toto uľahčiť, musíme stratifikovať pri vstupnej edu-
kácii jeho rizikové faktory a tiež zvoliť optimálnu, na mieru šitú
farmakologickú liečbu.

Hlavné rizikové faktory, ktoré sme vyhodnotili ako pro -
blémové pri redukcii telesnej hmotnosti u pacientky boli:
chronický stres, nepravidelné stravovanie (vynechávanie
hlavných jedál), emočné prejedanie sa, chronický spánkový
deficit a nekvalitný spánok vplyvom práce na nočné zmeny,
fajčenie, vertebrogénny algický syndróm, pre ktorý bola li-
mitovaná pohybová aktivita, a vysoký BMI v čase diagnózy
ochorenia.

Pacientke sme pri vstupnej edukácii vysvetlili, že vynechá-
vanie jedál (najmä vynechávanie raňajok) môže jej metaboliz-
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mus spomaliť až do takej miery, že ani redukcia porcií jedla na
polovicu nebude stačiť na schudnutie. Najväčší efekt chudnutia
podľa klinických skúseností dosiahnu raňajkami ľudia, ktorí
predtým neraňajkovali. Pacientka si následne upravila frekven-
ciu príjmu jedál na pravidelnú.

Ďalej sme vysvetlili, že rizikový z hľadiska poklesu telesnej
hmotnosti je u nej aj nedostatok spánku, respektíve zníženie
jeho kvality, pretože pracuje na nočné zmeny. Pri kvalitnom
spánku sa v noci zvyšuje hladina leptínu a klesá hladina gre-
línu, pri nedostatočnom spánku sa naopak znižuje leptín
a stúpa grelín, čo mozog vyhodnotí ako nedostatok energetic-
kých zásob a následný deň môže dochádzať k prejedaniu v dô-
sledku hormonálnej dysbalancie, napriek pevnej vôli3. Paci-
entka však v zmenovej prevádzke pracuje doteraz.

V štúdii, ktorá zahŕňala 1 024 účastníkov z Wisconsin Sleep
Cohort Study sa u osôb, ktoré spali menej ako 8 hodín (74,4 %
účastníkov), zvyšoval BMI proporcionálne k zníženému
spánku. Krátky spánok bol asociovaný s nižšou hladinou lep-
tínu o 15,5 % a s vyššou hladinou grelínu o 14,9 % nezávisle od
hodnoty BMI4.

Naša pacientka bola dlhé roky silná fajčiarka a fajčila aj
v čase diagnózy ochorenia. Vysvetlili sme jej, že aj fajčenie ci-
gariet je spojené so zvýšeným rizikom androidnej obezity a me-
tabolického syndrómu (významné riziko bolo preukázané pri
počte cigariet 20–30 ks/deň). Ale aj odvykanie od fajčenia
môže byť spojené s prípadným prírastkom hmotnosti5. Vysvet-
lili sme jej škodlivé účinky aktívneho aj pasívneho fajčenia, ná-
sledne začala pozvoľne redukovať počet cigariet. V tomto čase
po 8 rokoch od diagnózy ochorenia fajčí už len veľmi spora-
dicky.

Kazuistika
59-ročná pacientka mala v auguste 2007 diagnostikovaný DM
2. typu so vstupnou glykémiou nalačno 8 mmol/l a HbA1c

IFCC 6,3 %. Krvný tlak v čase diagnózy ochorenia bol 120/80
mmHg a telesná hmotnosť 119 kg pri výške 164 cm. Pacientke
bol do liečby hneď pridaný metformín v dávke 850 mg 1-krát
denne.

V čase diagnózy neboli u pacientky prítomné mikrovasku-
lárne ani makrovaskulárne komplikácie. V osobnej anamnéze
bola známa artériová hypertenzia. Pacientka pred
diagnózou DM 2. typu užívala inhibítor enzýmu konvertujú-
ceho angiotenzín (ACE) a beta blokátor.

V čase diagnózy ochorenia bola do liečby pridaná kyselina
acetylsalicylová a po úplnej abstinencii od fajčenia aj fibrát. Pa-
cientka absolvovala následné kontroly na diabetologickej am-
bulancii každé tri mesiace. U pacientky bola vstupne zahájená
liečba metformínom, po 24 mesiacoch užívala len metformín
a podarilo sa jej dlhodobo udržať postupný pozvoľný pokles
telesnej hmotnosti o 15 kg. Po približne 48 mesiacoch od dia-
gnózy DM 2. typu sme do liečby pridávali pre zhoršenie kom-
penzácie inhibítor DPP-IV s ďalším priaznivým efektom na re-
dukciu hmotnosti o 5 kg. O 65 mesiacov sme pre nemožnosť
ďalšieho úbytku do liečby pridávali exenatid, ktorý prispel
k schudnutiu o 3,5 kg. V priebehu 8 rokov pacientka postupne
zredukovala svoju telesnú hmotnosť zo 119 kg na 95 kg bez
tendencie k výkyvom.

V roku 2015 bolo u pacientky očné pozadie bez nálezu dia-
betickej retinopatie. Prítomná je senzitívna motorická poly-
neuropatia dolných končatín.

PRIAZNIVÝ VPLYV EDUKÁCIE, METFORMÍNU A INKRETÍNOV NA DLHODOBÝ POKLES TELESNEJ …

glykémia nalačno (mmol/l) 7,6 6,8 9,00 8,7 6,1
HbA1c (IFCC) (%) 5,1 5,7 6,1 5,3 5,4
cholesterol (mmol/l) 4,6 3,8 4,1 4,3 2,7
HDL (mmol/l) 0,85 0,79 0,66 0,72 0,82
LDL (mmol/l) 3,01 2,17 2,29 2,32 1,16
TAG (mmol/l) 1,62 1,85 2,52 2,77 1,59

v čase diagnózy o 24 mesiacov o 48 mesiacov o 65 mesiacov o 92 mesiacov
(o 2 roky) (o 4 roky) (o 5,4 roka) (o 7,6 roka)

Tab. 2: Laboratórne parametre

HDL – lipoproteín s vysokou hustotou
LDL – lipoproteín s nízkou hustotou
TAG – triacylglyceroly

výška (cm) 164 164 164 164 164
hmotnosť (kg) 119 104 102,6 99 95,5
obvod pásu (cm) 126 120 122 122 120
BMI (kg/m²) 44,2 38,67 38,15 36,8 35,08
TK (mmHg) 120/80 120/80 130/85 120/80 120/80

v čase diagnózy o 24 mesiacov o 48 mesiacov o 65 mesiacov o 92 mesiacov
(metformín) (metformín) (metformín + inhibítor (metformín + exenatid) (metformín + exenatid)DPP-IV)

Tab. 1: Antropometrické parametre

BMI – body mass index
TK – krvný tlak
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Diskusia
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt kvalitnej edukácie
a pridania inhibítoru DPP-IV a následne exenatidu ako lieku 2.
voľby k monoterapii metformínom. U pacientky s DM 2. typu
so vstupným BMI 44,2 kg/m² došlo dlhodobému poklesu BMI
na 35 kg/m² a k dlhotrvajúcemu zlepšeniu a dosiahnutiu cieľo-
vých hodnôt liečby MS a DM 2. typu. Vstupne bola zahájená
lie čba metformínom v dávke 850 mg najskôr 1-krát denne,
potom 2-krát denne, o 48 mesiacov od určení diagnózy DM 2.
typu sme do liečby pridávali pre zhoršenie kompenzácie diabe-
tes mellitus inhibítor DPP-IV s ďalším priaznivým efektom na
pokles telesnej hmotnosti o 5 kg. O 65 mesiacov sme pre ne-
možnosť ďalšej redukcie hmotnosti skusmo vysadili inhibítor
DPP-IV a do liečby sme pridali exenatid, ktorý prispel u paci-
entky k úbytku najskôr o 3,5 kg a k celkovej redukcii pri násled-
ných kontrolách na diabetologickej ambulancii o 7,5 kg. V pri-
ebehu 8 rokov pacientka postupne pozvoľne zredukovala svoju
telesnú hmotnosť zo 119 na 95 kg bez tendencie k výkyvom.

Zmena liečby z inhibítora DPP-IV na exenatid viedla k ďal-
šiemu stabilnému poklesu hmotnosti u pacientky, ktorá na-
priek opakovaným komplexným reedukáciám a osobnej snahe
nevedela dosiahnuť individuálne stanovenú cieľovú telesnú
hmotnosť pod 100 kg.

V roku 2013 bola v časopise Diabetes, Obezity and Metabo-
lism publikovaná metaanalýza štúdie, ktorá porovnávala kli-
nickú účinnosť inhibítorov DPP-IV a agonistov glukagónu po-
dobného peptidu (GLP-1)6. Agonisti GLP-1 viedli v tejto štúdii
k štatisticky signifikantne väčšej zmene HbA1c a výraznejšiemu
efektu poklesu telesnej hmotnosti ako inhibítory DPP-IV.

V našej kazuistike sme zaznamenali výraznejší pokles HbA1c

po zmene z inbibítora DPP-IV na GLP-1 a vplyv na ďalšiu
trvalú korekciu hmotnosti.

Liečba inkretínovými mimetikami dokáže upraviť viaceré
patofyziologické problémy u pacientov s DM 2. typu: zvyšujú
koncentráciu inzulínu nalačno, zrýchľujú prvú a druhú fázu
sekrécie inzulínu, zrýchľujú postprandiálnu sekréciu inzulínu,
znižujú koncentráciu glukagónu nalačno aj postprandiálne,
spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a znižujú príjem potravy
zvyšovaním pocitu sýtosti v mozgu7.

Exenatid (syntetická verzia exendinu-4, nájdeného v sli-
nách jašterice Gila monster) je prvá 1-krát týždenne apliko-

vaná liečba u pacientov s DM 2. typu. Počet dávok klesá
ročne na 52 v porovnaní so 7307.

Tabuľky 1, 2 a 3 poukazujú na priaznivú dynamiku zmien
sledovaných antropometrických a laboratórnych parametrov.

Aj keď sa pacientka doteraz nenaučila počítať sacharidové
jednotky, snaží sa kvalitatívne stravovať na princípoch stredo-
morskej diéty, ktoré využívame pri edukácii na našej ambulan-
cii. Tiež sa aktívne zaujíma o svoje cieľové hodnoty liečby
krvného tlaku, lipidogramu a glykovaného hemoglobínu.

Prínos stredomorskej diéty spočíva v jej celkovom priazni-
vom zložení, ktoré prináša dostatočné množstvo všetkých
živín. Táto diéta sa považuje za kardio- a onkoprotektívnu
hlavne pre nízky obsah aterogénnych trans foriem mastných
kyselín (MK) a nasýtených MK, ďalej pre vysoký obsah kardio-
protektívnych mononenasýtených MK a viacnásobne nenasý-
tených omega-3 MK s optimálnym pomerom omega-6
a omega-3 3 : 1, vlákniny a bioflavonoidov8,9,10,11.

Pri edukácii sa snažíme, aby pacienti poznali vhodné
zdroje kyseliny olejovej (hlavne kvalitný repkový a extra pa-
nenský olivový olej, pridávaný až do hotových jedál, mandle,
avokádo) ako aj optimálne zdroje omega-3 MK.

Obsah celkového tuku by mal byť menší ako 30 % denného
kalorického príjmu. Obsah nasýtených MK by u pacientov
s DM 2. typu s vysokým kardiovaskulárnym rizikom nemal
hradiť viac ako 7 % energie. Vo výžive by mali prevažovať cis-
nenasýtené mastné kyseliny, z ktorých monoénové mastné ky-
seliny (MUFA) by mali hradiť 10–20 % energie a polyénové
mastné kyseliny (PUFA) 7–10 % energie s optimálnym pome-
rom omega-6 a omega-3 MK. V Amerike, strednej a východnej
Európe je pomer omega-6 a omega-3 približne 6 : 1 a viac. Je
to spôsobené najmä častou konzumáciou potravy bohatej na
omega-6 MK, ako je olej z obilnín, slnečnice a sóje. Nepria-
znivý pomer nadmerného príjmu omega-6 mastných kyselín
a nedostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín sa dá
ľahko zmeniť. V strave treba nahradiť napriek tradičným kul-
túrnym zvyklostiam slnečnicový olej extra panenským olivo-
vým. K výborným zdrojom omega-3 MK patria čerstvo po-
mleté ľanové semiačka a vlašské orechy (pomer omega-6
a omega-3 je 5,4 : 1). Za veľmi dobrý zdroj omega-3 MK sa po-
važujú sardinky, losos, tuniak, hovädzie mäso zo zvierat voľne
sa pasúcich na čerstvej tráve, ružičkový kel, karfiol a semenná
horčica. Za dobrý zdroj omega-3 MK sa pokladajú sójové bôby,

kreatinín (μmol/l) 82 80 76 85 60
KVP (g/l/12 hod) – – 0,13 – –
GF MDRD (ml/s) – – – >1 >1
ALT (μkat/l) 0,64 1,34 0,48 0,52 0,41
GMT (μkat/l) 0,66 0,60 0,50 0,6 0,6

v čase diagnózy o 24 mesiacov o 48 mesiacov o 65 mesiacov o 92 mesiacov

Tab. 3: Laboratórne parametre

KVP – kvantitatívna proteinúria
ALT – alanínaminotransferáza
GMT – glutamyltransferáza
GF MDRD – glomerulárna filtrácia podľa štúdie Modification of Diet in Renal Disease



15KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2016

PRIAZNIVÝ VPLYV EDUKÁCIE, METFORMÍNU A INKRETÍNOV NA DLHODOBÝ POKLES TELESNEJ …

tofu, krevety, brokolica, treska, špenát, maliny, zelená fazuľa,
jahody, pór, bazalka12,13.

Obilím kŕmené zvieratá sú významným zdrojom omega-6
MK. Mäso a mliečne výrobky zo zvierat kŕmených obilím majú
až 10-krát viac omega-6 MK ako produkty zo zvierat chova-
ných na lúke a pasienkoch. Tiež vajcia sliepok, ktoré sa voľne
pasú, môžu obsahovať až 10-krát viac omega-3 MK ako vajcia
sliepok kŕmených obilím. Mäso zvierat kŕmených trávou má
menej tuku ako mäso zvierat kŕmených obilím. 60 % MK
v tráve sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa tvoria v chloro-
plastoch zelených listov a rias14.

Mlieko zvierat kŕmených trávou obsahuje podľa niektorých
prác až 5-krát viac konjungovanej kyseliny linolénovej. Čím
dlhšie syr zreje, tým obsahuje menej kyseliny linolénovej. Tvrdé
syry obsahujú menej tejto kyseliny ako mäkšie syry. Syry, ktoré
majú bakteriálne povrchové zrenie, majú viac kyseliny alfa li-
nolénovej. Francúzske syry majú vyššie hodnoty tejto kyseliny
pravdepodobne v dôsledku chovu zvierat na čerstvej pastve.

Prítomnosť ťažkých kovov v morských rybách eliminuje be-
nefit omega-3. U veľkých mäsožravých rýb ako sú žralok, krá-
ľovská makrela a mečúň bola zaznamenaná zvýšená kontami-
nácia ortuťou a inými nečistotami.

Diéta bohatá na mononenasýtenú MK olejovú vedie k zní-
ženiu hladiny triacylglycerolov (TAG) a lipoproteínov s veľmi
nízkou hustotou (VLDL) a k zvýšeniu lipoproteínov s vysokou
hustotou (HDL) a k žiadnym zmenám v hladine lipoproteínov
s nízkou hustotou (LDL). Pacienti, ktorí dodržiavali diétu s vy-
sokým obsahom mononenasýtenej MK olejovej, mali lepší gly-
kemický profil15.

Stredomorská diéta je bohato zastúpená rastlinnou stravou
v podobe ovocia, zeleniny, strukovín, orechov a celozrnných
obilnín. Dôležitá je pestrosť v konzumácii a obmena jednotli-
vých druhov rastlinných potravín. Rastlinná strava by mala
tvoriť 2/3 celodennej konzumovanej stravy.

Na našej ambulancii odporúčame pacientom jesť v pravi-
delných intervaloch až 6-krát denne. Raňajky, obed a večeru
zostavujeme na princípe správne deleného taniera (pol taniera
je 200 g zeleniny, štvrť taniera mäso, tofu, syr alebo strukovina
a štvrť taniera príloha – 3 stredne veľké zemiaky alebo 6 polie -
vkových lyžíc natural ryže alebo 6 polievkových lyžíc graha-
mových cestovín alebo 1 krajec celozrnného chleba hrúbky
1 cm alebo 1 grahamový rožok) a pred každým hlavným jed-
lom odporúčame vypiť aspoň 3 dcl neochutenej pitnej vody.
Na podporu metabolizmu tukového tkaniva je vhodný zelený
čaj16. Na desiatu, olovrant a druhú večeru odporúčame paci-
entom ovocie v množstve 1 kus. Každý vmedzerený pocit hladu
odporúčame tlmiť tvrdou neochutenou pitnou vodou.

Záver
Kvalitná edukácia s následnou včasnou a trvalou zmenou ži-
votného štýlu pacientky s optimálne zvolenou farmakologic-
kou liečbou môže viesť k dlhodobo uspokojivej kompenzácii
parametrov metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2.
typu ako aj trvalému poklesu telesnej hmotnosti napriek rizi-
kovým faktorom pre jej redukciu.
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Inzulín glargin 300 U/ml

V dobách dávných jsem byl rád, že jsem rozlišoval mezi inzulínem PUR NZI, PUR Dep
a PUR Interdep. Byl jsem nadšen objevem, že nelze v běžné praxi dávkovat inzulín po
jednotlivých jednotkách, i když se na jednotky počítá. Považoval jsem za vrchol klinic-
kého umění léčby diabetu, když jsem pochopil, že nelze bílý inzulín (tedy suspenzi)
aplikovat intravenózně, proti průhlednému roztoku PUR NZI, který se dal přidat do
infuze.

V téže době mě vůbec nenapadlo uvažovat o vztahu koncentrace inzulínu a jeho
vlast ností, resp. farmakokinetice a farmakodynamice. Na koncentraci inzulínu jsem
pohlížel jako na danost. Ta doba je ale tak dávná, že se v mé mysli ztrácí v šeru stejně
dávných věků, jako je studium na vysoké škole, začátky praxe v nemocnici a tak po-
dobně. A také mě více bavily i jiné věci.

Mnohem lépe si pamatuji na dobu, kdy se v České republice přecházelo na inzulín
o koncentraci 100 jednotek/ml. V téže době jsem se již diabetologií zabýval blíže a in-
tenzivně jsem prožíval nebezpečí, které hrozilo při záměně preparátů. Podle dostupných
informací vše proběhlo bez komplikací a závažného poškození zdraví pacientů. Tehdy
jsem již věděl, že se pro speciální účely připravoval inzulín o koncentraci 500 jedno-
tek/ml, současně jsem byl přesvědčen, že stovka bude stálicí, že není důvod, proč dále
zvýšit koncentraci. Byl jsem nezkušený, protože jsem si neuvědomoval, že nic netrvá
věčně, a o současných jistotách můžeme s jistotou tvrdit pouze to, že jistotami nezůstanou. Že se jistojistě v budoucnosti změní.

Koncentrace inzulínů, které používáme v běžné klinické praxi, není vesmírnou konstantou. Mění se ruku v ruce s pokrokem
technologie, medicíny a požadavků klinické praxe. Zajímavá na tomto procesu vývoje není samotná skutečnost, že se mění užívaná
koncentrace inzulínů, ale skutečnost, že se dostáváme k nové kvalitě. To nikdo nečekal. I když, pokud bychom se zeptali prognostika
či filosofa, jistě by nám řekl, že kvantitativní změny dříve nebo později přerůstají ve změny kvality. To co bylo pro lékařskou ve-
řejnost překvapením, mělo být vlastně očekáváno. Stejná molekula, vyšší koncentrace, nové a lepší vlastnosti.

Zvýšení koncentrace inzulínu glargin ze 100 na 300 jednotek/ml ovlivnilo kladným způsobem jeho vlastnosti. Snížila se varia-
bilita účinku, oploštil se průběh křivky popisující jeho účinnost a prodloužila se doba účinku. Důsledkem změn je pak snížení
rizika hypoglykemií, a to zejména nočních. V klinických studiích EDITION, resp. jejich metaanalýze, se prokázal tento příznivý
klinický dopad dostatečně přesvědčivě. Praktické aspekty jsou důležité – potřebujete o trochu více jednotek k dosažení stejného
účinku jako při použití inzulínu glargin 100 U/ml. To nepovažuji za významnou překážku. Velikou výhodou z praktického hlediska
je však ideální flexibilita doby aplikace, hodinka sem tam nehraje roli. Ta flexibilita pro řadu pacientů přináší skokové zvýšení
kvality života (netřeba si dávat budíka na mobilu na 22.00 večer). A konečně, snížení variability vede ke snížení rizika hypoglykemie,
což otevírá prostor k bezpečnému zlepšení kompenzace.

Je to zvláštní situace, stejná molekula, vyšší koncentrace a léčivý přípravek s novými, lepšími vlastnostmi. I proto se jmenuje
jinak. Nové vlastnosti, nová značka. Diabetologové si tento nový lék musí „osahat“, zjistit „jak to funguje“, ověřit si vše v praxi.
A podělit se o své poznatky formou kazuistik. Formou, která je odedávna přitažlivá, protože je ve své podstatě archetypem příběhu,
který lidé tak rádi poslouchají. V tomto případě věřím, že příběhů s dobrým koncem.

Milan Kvapil
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Kombinace metforminu, GLP-1 analoga 
a inzulínu Toujeo 300 U/ml v léčbě 
diabetes mellitus 2. typu

Jana Bělobrádková
Diabetologické centrum IGEK, LF MU a FN, Brno

Souhrn:
Kazuistika popisuje pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu, u kterého kombinace
moderních léčivých přípravků GLP-1 analoga a inzulínu Toujeo 300 U/ml, přidaných
k metforminu, vedla ke zlepšení kompenzace diabetu a k redukci váhy.

Summary:
The combination of metformin, GLP-1 analogue and insulin Toujeo 300 U/mL 
in the treatment of the type 2 diabetes mellitus
This case report describes a good effect of adding a combination of modern medical
products GPL-1 analogue and insulin Toujeo 300 U/mL to metformin on an improved
glycemic control as well as weight reduction in a patient with the type 2 diabetes mel-
litus.

Bělobrádková, J. Kombinace metforminu, GLP-1 analoga a inzulínu Toujeo 300 U/ml v léčbě diabetes mellitus
2. typu. Kazuistiky v diabetologii 14, 1: 17–18, 2016.
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Úvod
Diabetologie v posledních letech získala pro léčbu nemocných
řadu moderních léčivých přípravků. V současné době vybí-
ráme pro pacienta cíleně z nabídky léčiv kombinace, kterými
lze u konkrétního nemocného výrazně zlepšit kompenzaci dia-
betu, snížit inzulínovou rezistenci i tělesnou hmotnost nemoc-
ného. Compliance pacienta při úspěchu léčby diabetu je dalším
kamínkem v cestě k úspěchu.

Kazuistika
V roce 2010 byl u obézního pacienta zjištěn diabetes mellitus
2. typu, hypertenze, dyslipidemie a hyperurikemie. Padesátiletý
muž se ocitl v péči interního lékaře. Hladiny glykemie 14,2
mmol/l a HbA1c 80 mmol/mol signalizovaly, že diabetes mel-
litus probíhal nepoznán a neléčen řadu měsíců a povoláním
právník při nezdravém způsobu života ztloustl na 131 kg při
výšce 173 cm (BMI 43,77 kg/m2). Interním lékařem byla ne-
prodleně zahájena léčba. Byl nasazen metformin 850 mg 1–0–
1 tbl. a gliklazid 30 mg 2–0–0 tbl., dále pak betaxolol 20 mg ½–
0–0 tbl., telmisartan 80 mg 1–0–0 tbl., atorvastatin 20 mg
0–0–1 tbl. a alopurinol (Purinol 100 mg) 0–1–0 tbl. Ve snaze
o zlepšení kompenzace diabetu byla postupně navyšována
dávka metforminu na 1 000 mg 1–0–1 tbl. a gliklazidu na
60 mg 1–0–1 tbl., do kombinace léčby hypertenze byl přidán

amlodipin 10 mg 1–0–0 tbl. a indapamid 2,5 mg 1–0–0 tbl., do
léčby hyperlipidemie k atorvastatinu byl přidán fenofibrát.
Nezdařila se ale ani kompenzace diabetu, ani redukce tělesné
hmotnosti, i přes snahu nemocného zapojit pohybovou aktivitu
a dodržovat dietní režim.

Do naší diabetologické ambulance byl pacient odeslán
v roce 2014. Vstupní glykemie byla 14,9 mmol/l a HbA1c 104
mmol/mol. Pacient byl nasměrován k nutriční terapeutce,
a protože se nebránil injekční aplikaci léčiva a byl naopak na-
kloněn moderním lékům, byl do kombinace k perorálním an-
tidiabetikům přidán lixisenatid. Volba lixisenatidu byla cílena
na úpravu vysoké ranní lačné glykemie a na glykemie po sní-
dani, které byly v glykemickém profilu nemocného nejvyšší.
V prvních dvou týdnech byl lixisenatid podáván v dávce 10 μg
s.c. ráno, následně pak 20 μg s.c. ráno. Pacient důsledně moni-
toroval glykemie, začal s pravidelnou pohybovou aktivitou –
plaváním a chůzí. V lednu 2015 se dostavily úspěchy v podobě
redukce váhy o 9 kg, glykemie se pohybovala v hladinách 6 až
8 mmol/l, HbA1c klesl na 65 mmol/mol. Snížili jsme v kombi-
nační léčbě diabetu gliklazid na 60 mg 1–0–0 tbl., ale snaha
o zvýšení dávky metforminu 1 000 mg na 1–1–1 tbl. se nezda-
řila, protože pacient vyšší dávku než 2 000 mg/den netoleroval
(GIT problémy). Snížení tělesné hmotnosti a dobré výsledky
kompenzace diabetu, lipidů i hypertenze zvýšily sebevědomí
pacienta a byly současně i podnětem pro snahu o další zlepšení
výsledků.
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V červnu 2015 klesla hmotnost pacienta na 118 kg (BMI
39,43 kg/m2), nedařilo se však posunout kompenzaci diabetu
k lepším výsledkům. Z tohoto důvodu byla v září 2015 změ-
něna strategie léčby diabetu. Gliklazid jsme vysadili, ponechali
jsme metformin 1 000 mg 1–0–1 tbl. a lixisenatid 20 μg s.c.
ráno a do kombinace jsme přidali inzulín glargin 300 U/ml
(Toujeo 300 U/ml) v dávce 20 U s.c./noc.

Poslední návštěva pacienta v naší poradně proběhla v pro-
sinci 2015. Pacient během tří měsíců nové léčebné strategie po-
stupně navýšil dávku inzulínu Toujeo 300 U/ml na 34
U s.c./noc, v kombinaci zůstal metformin 1 000 mg 1–0–1 tbl.
a lixisenatid 20 μg s.c. ráno. HbA1c klesl na 58 mmol/mol, hod-
nota glykemie před jídly se ustálila na hladině 5,5 až 6,5
mmol/l, po jídlech nepřesahuje 9 mmol/l. Hmotnost pacienta
je 119 kg při výšce 173 cm (BMI 39,76 kg/m2).

Závěr
Zvolená kombinační léčba obézního pacienta s diabetes

mellitus 2. typu i v souladu s jeho afinitou k modernímu způ-
sobu léčby vedla nejen k redukci váhy a zlepšení parametrů
kompenzace diabetu, ale zvýšila také jeho sebevědomí a úspěš-
nost pacienta v oblasti profesní i rodinné.
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Toujeo 300 U/ml – první zkušenost

Kateřina Urbancová
Diabetologická interní ambulance s.r.o., Ostrava

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika demonstruje první zkušenosti s novou formou inzulínu glar-
gin – Toujeo 300 U/ml.

Summary:
Toujeo 300 U/mL – the first experience
The presented case report demonstrates the first experience with the novel form 
of insulin glargine – Toujeo 300 U/mL.

Urbancová, K. Toujeo 300 U/ml – první zkušenost. Kazuistiky v diabetologii 14, 1: 19–21, 2016.

Klíčová slova
 diabetes mellitus 2. typu
 inzulín glargin
 Toujeo 300 U/ml

Keywords
 type 2 diabetes 

mellitus
 insulin glargine
 Toujeo 300 U/mL

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, na němž
se podílí různou měrou jak porucha sekrece inzulínu, tak in-
zulinorezistence. Moderní terapie cukrovky se přizpůsobuje
individuálním potřebám pacienta. Základním cílem je dosáh-
nout přiměřenými prostředky co nejlepší kompenzace diabetu
a minimalizovat případná přidružená rizika léčby. Inzulín je
fyziologickým způsobem terapie, dostal se do druhé linie in-
tenzifikace léčby hned za metformin a není již lékem poslední
volby. Pokud to pacientův stav nemoci umožňuje, začínáme in-
zulinoterapii bazálním inzulínem. Tato varianta je pacienty
velmi dobře přijímána pro jednoduchý inzulínový režim pod-
kožní aplikace 1x denně obvykle ve večerní době, která výrazně
nenarušuje běžný denní režim diabetika. Aplikace je v sou-
časné době téměř bezbolestná a díky jednorázovým aplikáto-
rům maximálně snadná. Důležité je i natitrování bazálního in-
zulínu na dostatečně efektivní dávku. Optimální je samostatná
titrace pacientem s možností konzultace lékaře a časnou kon-
trolou v ambulanci. Možnou bariérou dostatečné titrace inzu-
línu může být objem dávky, pokud potřebujeme podat více de-
sítek jednotek inzulínu najednou. V takovém případě máme
možnost použít nově vyvinutou formu inzulínu glargin s vyšší
koncentrací – Toujeo 300 U/ml. Tímto inzulínem třikrát sni-
žujeme objem vpravené tekutiny. Přitom je zachován jeho bez-
pečnostní profil a dochází dokonce ještě k dalšímu snížení va-
riability glykemií ve srovnání s inzulínem glargin 100 U/ml.
Tuto skutečnost dokládají studie menším výskytem hypogly-
kemií při léčbě diabetu 2. typu. Výhodou je i flexibilita po -
dávání – plus minus tři hodiny během 24hodinového cyklu ap-
likace, bez zhoršení kompenzace diabetu.

Kazuistika
Čtyřiapadesátiletý pacient byl v říjnu 2013 odeslán do diabe-
tologické ambulance pro nedostatečnou kompenzaci diabetu.
Vstupní glykemie nalačno byla 9,1 mmol/l a glykovaný hemo-
globin 72 mmol/mol.

Pacient je vyučen kuchařem a se svým bratrem, který pra-
coval jako číšník, se před lety rozhodli zbudovat restauraci a sa-
mostatně podnikat.

Z rodinné anamnézy vyplývá, že diabetes měla jen pacien-
tova babička, která zemřela na komplikaci cukrovky – sepsi při
gangréně dolní končetiny.

Diagnóza diabetes mellitus byla stanovena již roku 2009,
kdy byla poprvé zachycena glykemie nalačno nad 7 mmol/l.
Terapie metforminem byla zahájena praktickým lékařem o dva
roky později – v roce 2011. Nebyla však pacientem tolerována
pro meteorismus, bolesti břicha a zejména průjem. Praktický
lékař proto metformin nahradil gliklazidem v dávce nejprve
30 mg, posléze 60 mg a nakonec 90 mg denně.

S terapií gliklazidem 90 mg přišel pacient poprvé do diabe-
tologické ambulance.

Kromě diabetu se deset let léčí na hypertenzi a dva roky
užívá atorvastatin pro hypercholesterolemii. Je též v péči ga-
stroenterologa, u kterého je dispenzarizován pro vředovou
chorobu gastroduodenální a dlouhodobě užívá lansoprazol
40 mg. Hypertenze je léčena betaxololem 20 mg a ramiprilem
10 mg.

Výše uvedenou terapií bylo dosaženo normotenze 120/75
mmHg, hladiny celkového cholesterolu 3,4 mmol/l, HDL-cho-
lesterolu 1,2 mmol/l, LDL-cholesterolu 2,51 mmol/l a triglyce-
ridů 1,76 mmol/l.
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Renální parametry, jaterní testy a hladina kyseliny močové
byly v normě. Vyjma dekompenzovaného diabetu byl pacient
metabolicky v mezích normy.

Na počátku diabetologické dispenzarizace, vzhledem k délce
trvání diabetu, byl odeslán k vyloučení diabetických kompli-
kací. Nebyla prokázána diabetická retinopatie ani periferní sen -
zomotorická polyneuropatie dolních končetin, mikroalbumin -
urie nepřesahovala normu a nebyly shledány ani známky
makrovaskulárních komplikací.

Hodnoty C-peptidu nalačno byly 698 pmol/l. Cílový glyko-
vaný hemoglobin byl vzhledem k věku a nepřítomnosti kom -
plikací doporučen co nejblíže fyziologickému stavu, tj. do 50
mmol/mol.

Úrovní BMI 32,7 kg/m2 by pacient patřil do kategorie obe-
zity II. stupně. Ve skutečnosti však jeho hmotnost souvisela
s velkým objemem svalové hmoty, který získal v mládí jako zá-
vodní vzpěrač, a který si díky rekreačnímu posilování udržel
i po ukončení sportovní kariéry. Nejdříve byl s pacientem pro-
brán jídelníček, byl seznámen s měřením glykemií glukome-
trem a proškolen v selfmonitoringu. V pacientových stravova-
cích zvyklostech byly shledány ještě značné rezervy, proto
terapie nebyla měněna. Kontrola byla domluvena do dvou mě-
síců.

Na další kontrole byla hodnota glykovaného hemoglobinu
64 mmol/mol a glykemie se dle glukometru pohybovaly mezi
8 až 12 mmol/l. Vysoká byla hned ranní glykemie nalačno,
která neklesala pod 9,8 mmol/l. Po měsíci, kdy si pacient více
kontroloval jednotlivá jídla a naučil se lépe upravovat velikost
porcí, nedocházelo již k extrémním postprandiálním vzestu-
pům.

Vzhledem k vysokým hodnotám ranní glykemie nalačno
a netoleranci metforminu byla pacientovi nabídnuta terapie
GLP-1 analogem liraglutid, který takový stav dobře ovlivňuje.
Pacient však s terapií liraglutidem zásadně nesouhlasil pro jeho
možné nežádoucí účinky – pokles apetitu a dyspeptické potíže
ve smyslu nauzey. Argumentoval tím, že „jeho život je příprava
jídla“. Jako hlavní kuchař zodpovídá za kvalitu a chuť jídla ve
své vlastní restauraci a jakékoli negativní ovlivnění jeho schop-
nosti degustovat jídlo a zajistit tak jeho nejlepší kvalitu je pro
něj nepřijatelné. Proto jako další lék vhodný k ovlivnění hyper-
glykemie nalačno byl doporučen inzulín. Tuto terapii pacient
akceptoval s podmínkou, že bude aplikovat inzulín pouze jed-
nou denně. Byl mu předveden jednorázový aplikátor Lantus
SoloStar. Aplikace se pacientovi zdála snadná, srozumitelná,
startovací dávka byla nastavena na 12 jednotek na noc. Dále
byl edukován ohledně titrace dávky na glykemii nalačno 5
mmol/l a byla důsledně provedena edukace prevence hypogly-
kemií. Doporučili jsme nezvyšovat dále dávku inzulínu, pokud
by glykemie kdykoli v průběhu dne klesala pod 4 mmol/l.

Titrace trvala dva měsíce a výsledná dávka byla 34 jednotek
inzulínu glargin (Lantus) na noc. Upravena byla i terapie gli-
klazidem na 60 mg v jedné ranní dávce. Na této terapii po třech
měsících, tedy celkově pět měsíců od zahájení inzulinoterapie,
v lednu 2014, dosáhl pacient glykovaného hemoglobinu 52
mmol/mol.

Vývoj hodnot glykovaného hemoglobinu: září 2013 – 72
mmol/mol, leden 2014 – 64 mmol/mol, v červnu 2014 již 52

mmol/mol, v září 2014 další pokles na 49 mmol/mol a v září
2015 konečný výsledek 46 mmol/mol. Dávka inzulínu glargin
(Lantus) byla během roku vytitrována na 46 jednotek/den.

Obr. 1: Vývoj HbA1c pacienta (mmol/mol)

Další úpravu terapie rozdělením na prandiální a bazální in-
zulín (vzhledem k velikosti celkové denní dávky) pacient od-
mítl. Souhlasil pouze s rozdělením na dvě dávky aplikované
bezprostředně po sobě do různých míst – jako prevenci lipo-
dystrofických kožních změn. Této komplikace se pacient obá-
val, a proto v okamžiku, kdy byl k dispozici inzulín Toujeo 300
U/ml a byla mu nabídnuta změna preparátu, tuto příležitost
přivítal. Byl velmi rád, že může snížit počet aplikací a od září
letošního roku neaplikuje Lantus ve dvou dávkách, ale Toujeo
300 U/ml pouze jediným vpichem v síle dvou původních dávek
inzulínu Lantus. Při poslední kontrole v prosinci 2015 si paci-
ent stále udržel výbornou hladinu glykovaného hemoglobinu
46 mmol/mol. S léčbou nemá žádné potíže a je nadmíru spo-
kojen.

Diskuse a závěr
V kazuistice jsme ukázali, jak je pro optimální volbu léčby dů-
ležité správně vyhodnotit fázi onemocnění. Délka trvání ne-
moci a stav, ve kterém pacient přichází, predikují, jaký způsob
léčby je vhodný a efektivní.

Zpočátku, když má pacient ještě dostatek vlastního inzulínu,
je lékem volby metformin. Tento volíme vždy, pokud jej pacient
dobře toleruje nebo není přítomna kontraindikace. Kombino-
vat nebo nahradit jej můžeme léky, které minimalizují riziko
hypoglykemie a nevyčerpávají sekreční rezervu pankreatu.
Mezi ně patří DPP-4 inhibitory, glitazony, GLP-1 analoga
anebo SGLT2 blokátory. Akarbóza je pro svůj malý efekt na po-
kles glykovaného hemoglobinu a časté nežádoucí účinky po-
užívána výjimečně.

Dnešní moderní léky jsou schopny zajistit dobrou kompen-
zaci diabetu a tím prevenci chronických diabetických kompli-
kací, pacient ale musí přijít včas. Malá rezervní sekreční kapa-
cita pankreatu musí být doplněna inzulínem. Volbou
inzulínového analoga minimalizujeme jak riziko vzniku hypo-
glykemie, tak možnost nárůstu hmotnosti pacienta.
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TOUJEO 300 U/ML – PRVNÍ ZKUŠENOST

Inzulín Toujeo 300 U/ml je efektivní léčebnou modalitou
s minimální variabilitou glykemií, s délkou účinku přesahující
24 hodin a inzulínem, díky němuž můžeme u pacientů s dia-
betes mellitus 2. Typu ve srovnání s inzulínem glargin 100
U/ml ještě snížit riziko hypoglykemie.

Malý objem, který je potřebný k vpravení i větších dávek in-
zulínu, je pacientem vnímán velmi kladně zejména ve smyslu
snížení počtu aplikací a jejich menší bolestivosti. Tuto skuteč-
nost potvrzuje i uvedená kazuistika.
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Inzulín glargin – Toujeo 300 U/ml 
u pacienta s nočními hypoglykemiemi

Robin Urbánek
Obezita – Ormiga, s.r.o., diabetologická ambulance, Zlín

Souhrn:
Do dispenzarizace diabetologické ambulance byl přijat 60letý muž. S diabetes mellitus
se léčí více než 10 let a poslední rok opakovaně udává noční hypoglykemie. Doposud
si 3x denně aplikoval premixovaný inzulín v celkové dávce 100 jednotek na den. Pa-
cient byl převeden na režim bazál-bolus a jako bazální inzulín byl zvolen glargin 300
U/ml. Po postupné titraci dávky se celková spotřeba inzulínu snížila na 60 jednotek
za den a zcela vymizely noční hypoglykemie.

Summary:
Insulin glargine – Toujeo 300 U/mL in a patient with nocturnal hypoglycemias
A dispensarization at the diabetes outpatient care was initiated in 60 years old patient.
He has been treated for diabetes for more than 10 years and he repeatedly reported
nocturnal hypoglycemia during the last year. He self-administered the premixed 
insulin thrice daily at a total daily dose of 100 Units so far. The patient was switched
to a basal-bolus regimen and glargine 300 U/mL was chosen as basal insulin. Following
the gradual dose titration the total consumption of insulin decreased to 60 units/day
and nocturnal hypoglycemias completely ceased.

Urbánek, R. Inzulín glargin – Toujeo 300 U/ml u pacienta s nočními hypoglykemiemi. Kazuistiky v diabetologii
14, 1: 22–23, 2016.

Klíčová slova
 premixovaný inzulín
 hypoglykemie
 inzulín glargin 300 U/ml

Keywords
 premixed insulin
 hypoglycemia
 insulin glargine 300 U/mL

Úvod
Hypoglykemie je nejčastější komplikací inzulínové terapie
a často bývá zásadním problémem, který brání dosažení cílo-
vých hodnot glykemie na lačno a po jídle, resp. adekvátní dlou-
hodobé kompenzaci diabetu. Ukazuje se, že zejména aplikace
premixovaných inzulínů je často spojena s hypoglykemiemi.
Problémem pak jsou zejména noční hypoglykemie, které ne-
musí být pacientem rozpoznány a zjistí je často až ráno po pro-
buzení na základě nepřímých známek. Tyto příznaky uváděl
také náš pacient s tím, že má problém se v noci probudit a si-
tuaci hned řešit. S předchozím diabetologem vyzkoušel už řadu
inzulínových režimů, ale bez většího efektu. Sám preferoval „co
nejméně“ aplikací inzulínu a už současný režim tří dávek pre-
mixovaného inzulínu se mu zdál příliš náročný. S pacientem
jsme podrobně probrali vztah hypoglykemií k současnému in-
zulínovému režimu. Souhlasil nakonec s intenzifikovaným in-
zulínovým režimem, jehož součástí bude i inzulín glargin 300
U/ml, který má odlišný farmakokinetický a farmakodynamický
profil a rovněž nízkou variabilitu ve srovnání s předchozí in-
zulínovou terapií. Postupně se snížila celková spotřeba inzulínu
a zcela vymizely noční hypoglykemie.

Z osobní anamnézy: diabetes mellitus 2. typu, arteriální hy-
pertenze 2. stupně, obezita 3. stupně, kombinovaná dyslipide-
mie.

Z lékové anamnézy: 50% insulinum lisprum/50% suspenze
insulinum lisprum isophanum 2x denně 30 jednotek, insuli-
num aspartum solubile/insulinum aspartum protaminatum
cristallinum 30/70 1x denně 40 jednotek, rosuvastatin 10 mg,
atenolol 100 mg, hydrochlorothiazid 25 mg, amlodipin 10 mg.

Kazuistika
Pacient byl přijat do naší ambulance v září 2015 po přestěho-
vání z jiného města. Do dnešního dne byl jeho diabetes léčen
premixovaným inzulínem, který si aplikoval 3x denně. Do po-
čátku roku 2015 si aplikoval premixovaný inzulín jen 2x denně
z důvodu své práce v terénu. Nakonec jej diabetolog přesvědčil,
že vzhledem ke špatné kompenzaci diabetu (HbA1c 90
mmol/mol) je nutné terapii upravit a přidal mu ještě jednu
dávku premixovaného inzulínu. Postupně se jeho spotřeba in-
zulínu zvýšila ze 70 na 100 jednotek denně. Kompenzace dia-
betu se sice zlepšila (HbA1c 80 mmol/mol), ale za současného
výskytu nočních hypoglykemií. Pacient měl problém je rozpo-
znat a zjistil je vždy až ráno nepřímo (bolesti hlavy, zpocené
pyžamo, živé sny). Už s předchozím diabetologem zkoušel
různě upravovat dávky inzulínu, ale bez většího efektu. Po po-
drobném vysvětlení nakonec souhlasil se změnou inzulínového
režimu, kterému se dlouhodobě bránil. Byl převeden na apli-
kaci preprandiálního inzulínu glulisin a bazálního inzulínu
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INZULÍN GLARGIN – TOUJEO 300 U/ML U PACIENTA S NOČNÍMI HYPOGLYKEMIEMI

glargin 300 U/ml. Současně byl do terapie přidán i metformin
2 000 mg/den. Pacient s námi dále komunikoval prakticky
každý druhý den, prostřednictvím mailu jsme společně upra-
vovali dávky při selfmonitoringu a během dvou měsíců se jej
podařilo nastavit na aplikaci 30 jednotek inzulínu glulisin a 30
jednotek inzulínu glargin 300 U/ml na den. Podařilo se tak sní-
žit spotřebu inzulínu o 40 jednotek na den a zcela vymizely
noční hypoglykemie. Během této doby byla změněna i nepříliš
metabolicky vhodná terapie hypertenze. Nově byl do terapie
nasazen kombinovaný preparát perindopril/amlodipin/inda-
pamid a současně přidán do terapie dyslipidemie i fenofibrát.

Po dvouměsíční titraci dávky inzulínu glargin 300 U/ml
bylo dosaženo denního profilu glykemií: ráno 6,2–8,8 mmol/l,
v poledne 6,8–9,5 mmol/l, večer 6,4–9,2 mmol/l, ve 22.00
hodin 8,8 mmol/l a ve 2.00 hodin 6,5 mmol/l. Hodnota HbA1c

poklesla na 68,5 mmol/mol. Současně se snížila hmotnost
o 3 kg. Krevní tlak byl 135/81 mmHg. HDL-cholesterol 1,1
mmol/l, LDL-cholesterol 2,0 mmol/l, celkový cholesterol 3,7
mmol/l a TG 1,3 mmol/l. Sám pacient udával po změně terapie
zlepšení své výkonnosti a zejména jej potěšila i postupně se lep-
šící kompenzace jak diabetu, tak ostatních metabolických pa-
rametrů.

Diskuse
Hypoglykemie jsou obávanou komplikací v léčbě diabetu, zej-
ména inzulínem. Brání často v dosažení terapeutických cílů
a těžké hypoglykemie mohou pacienta přímo ohrozit i na ži-
votě. Mezi časté problémy inzulínové terapie patří noční hy-
poglykemie. V našem případě bylo jejich příčinou podávání
premixovaných inzulínů, jejichž dávku jsme postupně zvyšo-

vali ve snaze o zlepšení kompenzace diabetu. Noční hypogly-
kemie vedly k celkové nevýkonnosti a dyskomfortu pacienta.
Po změně inzulínového režimu, typu inzulínu a díky častému
selfmonitoringu se podařilo pacienta nastavit na nový režim
bez výskytu hypoglykemií. Současně byla upravena i jeho do-
savadní terapie hypertenze a dyslipidemie. Během dvou měsíců
se takto výrazně zlepšila kompenzace diabetu a bylo dosaženo
terapeutických cílů i u ostatních atributů metabolického syn-
dromu.

Závěr
Změnou inzulínové léčby, resp. převodem pacienta z premixo-
vaných inzulínů aplikovaných 3x denně na režim bazál-bolus,
bylo dosaženo zlepšené kompenzace diabetu, vymizení hypo-
glykemií a celkového zlepšení zdravotního stavu. Výraznou roli
v nově nastaveném inzulínovém režimu sehrál inzulín glargin
– Toujeo 300 U/ml, který je právě díky svému farmakoterapeu-
tickému a farmakodynamickému profilu s nízkou variabilitou
přímo „předurčen“ k terapii diabetika s anamnézou hypogly-
kemií.

MUDr. Robin Urbánek
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Kotěrova 5546
760 01 Zlín
e-mail: obezita@obezita-vyziva.cz
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Život ohrožující hypoglykemie 
u nediabetika

Ondřej Pátek
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn:
Formou kazuistiky prezentujeme diferenciálně diagnostický postup při těžké hypo-
glykemii u pacienta, který není diabetikem léčeným inzulínem nebo inzulínovými se-
kretagogy.

Summary:
Life threatening hypoglycemia in a non-diabetic patient
Our case report presents a differential diagnostic procedure in a severe hypoglycemia
in a patient who did not suffer from diabetes nor was treated with insulin secretago-
gues.

Pátek, O. Život ohrožující hypoglykemie u nediabetika. Kazuistiky v diabetologii 14, 1: 24–25, 2016.
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Úvod
Hypoglykemie je častý nežádoucí důsledek léčby diabetiků in-
zulínem nebo inzulínovými sekretagogy při nerovnováze mezi
dávkou léku a aktuálním metabolickým stavem. U pacientů,
kteří nejsou diabetiky léčenými výše uvedenými léky, je hypo-
glykemie vždy závažným nálezem, vyžadujícím pozornost.
V diferenciální diagnostice hypoglykemie je potřeba postupo-
vat obezřetně, je nutné rychle vyloučit život ohrožující kritické
stavy (sepse, adrenální insuficience)1. Obtíž nastane u pacienta
s výraznou hypoglykemií, u kterého jsme vyloučili zjevné pří-
činy (jaterní selhání, renální selhání, sepse) a nejsou patrny jiné
patologické nálezy.

Kazuistika
Sedmdesátiosmiletý muž byl přijat na lůžko interní kliniky se
závažnou těžkou hypoglykemií. Nemocný nebyl diabetik, léčil
se s arteriální hypertenzí, před šestnácti lety prodělal kolekto-
mii pro karcinom sigmoidea, od operace je stolice derivována
kolostomií. Před sedmi měsíci prodělal epizodu ischemické ko-
litidy, konzervativně léčené na chirurgickém pracovišti. Byl sle-
dován pro urologem benigní hypertrofii prostaty. Týden před
hospitalizací byla lékařem primární péče zahájena antibiotická
terapie ofloxacinem pro infekci močového traktu.

Důvodem vyhledání lékařské pomoci byla rodinou pozoro-
vaná narůstající zmatenost. Dle rodiny trvala několik dní, zhor-
šovala se vždy večer. V bezvědomí nikdy nebyl. V den přijetí
byla zmatenost vystupňována, nemocný nebyl schopen ade-
kvátně odpovídat na dotazy nebo vykonávat příkazy. Rodinou
byla přivolána rychlá záchranná služba (RZS).

Již posádkou RZS byla zahájena léčba zjištěné hypoglyke-
mie, ve které bylo pokračováno na oddělení urgentního příjmu

a na lůžkovém oddělení. Potřeba glukózy byla enormní, zpo-
čátku bylo nutné kontinuální podávání 20% glukózy a bonusů
40% glukózy (prvních 24 hodin bylo parenterálně podáno přes
450 g glukózy), jen poté bylo dosaženo euglykemií.

Vstupně byly provedeny laboratorní odběry, signifikantní
pro našeho pacienta byla především extrémně zvýšená hladina
C-peptidu. Hladina inzulínu nebyla při přijetí vyšetřena. Po
několika dnech byl stav pacienta stabilizován, po prvních 24
hodinách se již poklesy glykemií neopakovaly. Následně byl
přeložen v rámci kliniky na naše oddělení. Postupně byl pře-
veden na parenterální podávání roztoků glukózy o nižších kon-
centracích. Po vysazení parenterálně podávané glukózy byl po-
nechán na běžné dietě. Poté již nebyly zaznamenány další
hypoglykemie, ani postprandiální.

Byli jsme postaveni před diagnostický problém. Důkladným
odběrem anamnézy jsme zjistili, že ačkoliv pacient není diabe-
tikem, jeho manželka byla diabetička 2. typu užívající perorální

Obr. 1: Vývoj glykemie a terapie v čase
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antidiabetika (PAD), jejichž název si pacient nepamatoval.
Vzhledem k časovému odstupu nebylo již možné odebrat krev
a moč pacienta, nicméně ve spolupráci s oddělením lékařské
chemie a biochemie se podařilo zajistit vzorek séra ze dne při-
jetí. Vzorek moči ze stejného dne nebylo možné vzhledem k ča-
sovému odstupu zachovat. Vzorek séra jsme odeslali do ústavu
toxikologie a soudního lékařství.

V rámci diferenciální diagnostiky jsme mohli, vzhledem ke
klinickému a laboratornímu nálezu, vyloučit většinu potenci-
álních diagnóz – sepsi, jaterní selhání, rozsáhlý nádor (non-
islet cell tumor hypoglycemia – NISCT), adrenální insuficienci.
Vzhledem k nálezu zvýšeného C-peptidu v diferenciální roz-
vaze zůstaly pouze dvě možnosti – užití PAD nebo nádor, pro-
dukující inzulín. Základní diagnostický test při podezření na
inzulinom je test s hladověním3,4. Na počátku testu byly pro-
vedeny odběry C-peptidu, inzulínu a kortizonu – všechny vy-
šetřené parametry byly v normě. Test trval celkem 34 hodin,
během kterých nebyla nikdy zaznamenána hypoglykemie, rov-
něž se u pacienta nerozvíjely příznaky svědčící pro hypoglyke-
mii. Důvodem pro předčasné ukončení testu bylo potvrzení
přítomnosti derivátů sulfonylurey v séru – vyšetřením GCMS
(plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie) séra pa-
cienta ze dne přijetí byla potvrzena přítomnost glimepiridu
a jeho metabolitů.

Po rozebrání situace a nálezů s pacientem, manželkou a dce-
rou pacienta bylo patrné, že mohlo dojít k neúmyslnému po-
zření PAD pacientem. Nemocný si nepamatoval názvy léků,
které měl užívat, nebo které užívala manželka.

Diskuse
Diferenciální diagnostika těžké hypoglykemie u nediabetika

může představovat problém, zvláště pokud není zjevné své-
volné užití inzulínu nebo PAD (například od rodinného pří-

slušníka). V rámci vyšetřování příčiny by mělo být odesláno
sérum a moč na toxikologické vyšetření při podezření na tuto
eventualitu. Při biochemickém vyšetření by měl být odebrán
současně C-peptid a inzulín. Výsledky vyšetření mohou velmi
rychle prokázat užití inzulínu (vysoký inzulín, nízký C-peptid),
nebo směřovat naše vyšetřování k odlišení užití sulfonylureo-
vých sekretagog či endogenní nadprodukce inzulínu (napří-
klad inzulinomy)5.

Refrakterní hypoglykemické stavy jsou často pozorovány
u osob po několikadenním alkoholovém excesu, vedoucím
k vyčerpání zásob glykogenu, rezultující v těžké hypoglykemie.
Anamnesticky jsme tuto možnost vyloučili, laboratorní nález
typický pro abusus alkoholu (elevace GMT) nebyl pří -
tomný2,4,9.

Poslední zvažovanou příčinou hypoglykemie u našeho paci-
enta byla vzácně popisovaná hypoglykemie v souvislosti s uži-
tím fluorochinolonů6,7,8. Hypoglykemické stavy v souvislosti
s chinolony jsou velmi dobře dokumentovány u diabetiků 2.
typu užívajících PAD – tento nežádoucí účinek byl příčinou sta-
žení gatifloxacinu, výskyt dysglykemií u diabetiků 2. typu je
znám u všech dostupných fluorochinolonů. V dostupné litera-
tuře jsou dokumentovány ojedinělé případy nediabetiků, u kte-
rých došlo po nasazení fluorochinolonů k rozvoji těžké hypo-
glykemie. Za příčinu hypoglykemie je považována blokáda
ATP-dependentního draslíkového kanálu beta-buněk pan-
kreatu, vedoucí k eventuální sekreci inzulínu. Tuto příčinu by-
chom považovali za možnou, pokud by se nepotvrdilo užití
PAD, případně pokud by 72hodinový test s hladověním byl také
negativní. Vzhledem k nemožnosti vyloučení této eventuality
jsme o této skutečnosti informovali lékaře primární péče.
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C-peptid (pmol/l) 5 025 670–1 470
AST (μkat/l) 0,36 0,16–0,63
ALT (μkat/l) 0,16 0,10–0,63
ALP (μkat/l) 1,16 0,88–2,35
GMT (μkat/l) 0,51 0,15–0,92
kreatinin (μmol/l) 80 55–96
urea (mmol/l) 6,8 2,9–8,2
CRP (mg/l) 2,3 0,0–5,0

laboratorní parametr zjištěná hodnota referenční hodnoty

Tab. 1: Laboratorní výsledky ze dne přijetí

AST – aspartátaminotransferáza, ALT – alaninaminotransferáza, ALP – alkalická fosfatáza
GMT – γ-glutamyltransferáza, CRP – C-reaktivní protein

C-peptid (pmol/l) 1 023 670–1 470
inzulín (mIU/l) 6,3 2,6–24,9
kortizon (ranní) (nmol/l) 562 118,6–618
glykemie (mmol/l) 5,3 4,6–6,4

laboratorní parametr zjištěná hodnota referenční hodnoty

Tab. 2: Vyšetření před zahájením testu s lačněním
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Léčba inzulínovou pumpou je jedním ze způsobů intenzivní
terapie inzulínem. Oproti klasickému způsobu terapie (bazál-
bolus) se jedná o dražší metodu léčby, jež je indikována přede-
vším u pacientů, kteří nedosahují terapeutického cíle a sou-
časně jsou diagnostikovány incipientní specifické pozdní
komplikace diabetu, u pacientů s dawn fenoménem nebo u la-
bilního diabetu s opakovanými hypoglykemickými příhodami,
zejména jestliže je pacient špatně rozpoznává. Základním před-
pokladem úspěchu léčby je motivace a spolupráce pacienta.
Cílů léčby, tedy především snížení rizika specifických pozdních
komplikací diabetu může být dosaženo pouze v případě, že je
terapie pravidelně monitorována. Na jedné straně je hodno-
cena výsledná kompenzace (glykovaný hemoglobin), na straně
druhé je prováděn monitoring samotným pacientem (selfmo-
nitoring), což je podmínkou využití potenciálu inzulínové
pumpy při pružné reakci na změněné podmínky, hyperglyke-
mii či hrozící hypoglykemii.

Autoři studie si dali za cíl zhodnotit kvalitu monitorování
terapie inzulínovou pumpou prostřednictvím četnosti moni-
toringu glykovaného hemoglobinu a spotřeby testovacích
prou žků pro selfmonitoring glykemie u pacientů léčených in-
zulínovou pumpou.

Reprezentativní vzorek pacientů tvořili pojištěnci naší nej-
větší zdravotní pojišťovny – VZP (která eviduje 63 % populace
ČR). Autoři identifikovali v tomto vzorku 4 002 pacientů, kteří
se v letech 2009–2014 léčili pomocí inzulínové pumpy. V roce
2014 to bylo 247 pacientů nově na pumpu nasazených a 3 794
pacientů, kteří byli léčeni pumpou po celý rok. Nejčastěji
(téměř 50 %) byla nově pumpa nasazena pacientům ve věku
20–39 let. 99,6 % pacientů léčených inzulínovou pumpou mělo
diabetes mellitus 1. typu.

V roce 2014 byla průměrná frekvence vyšetření glykova-
ného hemoglobinu 3,38/pacienta a glykovaný hemoglobin
mělo vyšetřeno nejméně jednou v tomto roce 98,5 % pacientů
léčených inzulínovou pumpou.

V roce 2014 byla průměrná spotřeba diagnostických prou -
žků pro testování hladiny glukózy na jednoho pacienta 879
kusů. Současně v tomto roce bylo předepsáno nejméně jedno

balení u 97,8 % pacientů. Průměrná spotřeba na jednoho pa-
cienta v roce 2014 kolísala podle kraje v rozmezí 587–1 030
kusů za rok u těch osob.

V České republice mohou být inzulínové pumpy indikovány
diabetology, nicméně indikace je potvrzena v Diabetologickém
centru. Následně je hrazení této léčby schvalováno revizním
lékařem zdravotní pojišťovny. Tento systém je na jedné straně
administrativní zátěží, nicméně slouží jako filtr, který zamezuje
neúčelnému plýtvání prostředky zdravotního pojištění. Uve-
dená studie prokazuje, že kvantitativní parametry kontroly te-
rapie inzulínovými pumpami jsou v ČR velmi dobré. Většina
nemocných je pravidelně sledována svým odborným lékařem
– diabetologem (3,38 vyšetření u jednoho pacienta v roce 2014)
a současně provádí pravidelný selfmonitoring (v průměru 2–
3x denně).

Obr. 1: Věková distribuce pacientů s diabetem léčených in-
zulínovou pumpou v roce 2014
Pacienti s diabetem léčení inzulínovou pumpou v roce 2014 v datech VZP a je-
jich věková distribuce. Nově léčení pacienti s diabetem inzulínovou pumpou
v roce 2014 (incidence pro rok 2014): N=247. Všichni pacienti s diabetem lé-
čení inzulínovou pumpou v roce 2014 (prevalence pro rok 2014): N=3 794.

Monitorování kompenzace diabetu 
u pacientů léčených inzulínovou pumpou 
v České republice

Rušavý, Z., Honěk, P., Dušek, L., Pavlík, T. Janíčková Žďárská, D., Kvapil, 
M. Monitorování kompenzace diabetu u pacientů léčených inzulinovou pumpou.
Vnitřní lékařství 61, 11, Suppl. 3: 39–43, 2015.
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Základními patofyziologickými poruchami, které způsobují
diabetes mellitus, jsou inzulínová rezistence a kvalitativní
a kvantitativní porucha sekrece inzulínu. U významné části pa-
cientů se připojuje relativní insuficience inkretinové osy. Hy-
perglykemie nalačno je obvykle korelátem inzulínové rezis-
tence jaterních buněk, která způsobuje zvýšenou produkci
glukózy hepatocyty v důsledku nedostatečné inhibice glykoge-
nolýzy a glukoneogeneze. Postprandiální hyperglykemie je při
standardní diabetické dietě způsobena insuficiencí sekrece in-
zulínu.

Bazální inzulínová analoga snižují primárně glykemii na-
lačno. Agonisté receptorů pro GLP-1 snižují primárně post -
prandiální vzestup glykemie (exenatid, lixisenatid), agonisté
GLP-1 receptorů s delším poločasem účinku snižují významně
také glykemii nalačno (liraglutid). Agonisté GLP-1 receptorů
snižují také tělesnou hmotnost. Premixované inzulíny snižují
glykemii nalačno i postprandiální exkurze glykemie. Podobně
účinkuje režim bazálního inzulínu s prandiálními bolusy, jehož
výhodou je jistá možnost individuálního nastavení jednotli-
vých dávek inzulínu.

Projekt PROROK (Prospektivní observační projekt vý-
znamu diference glykemie nalačno a postprandiální glykemie
pro odhad úspěšnosti terapie diabetu 2. typu) měl charakter
neintervenčního, prospektivního, multicentrického observač-
ního projektu s délkou trvání 6 měsíců, jehož cílem byla kvan-
tifikace významu rozdílu mezi glykemií nalačno a postprandi-
álně pro úspěšnost léčby agonisty GLP-1 receptorů (skupina
EG), resp. léčby inzulínem bazálním (skupina EB), premixo-
vaným (skupina EP) nebo kombinací bazálního a bolusového
inzulínu (skupina EIIT).

Projektu se účastnilo 77 diabetologických ambulancí. Do
projektu byli zařazeni pacienti, diabetici 2. typu, jejichž glyko-
vaný hemoglobin byl vyšší než 6 % (IFCC) a u nichž se ošetřu-
jící lékař rozhodl pro intenzifikaci jedním z výše uvedených
způsobů. Zaznamenána byla základní antropometrická a labo-
ratorní data, glykemie nalačno (FG) a postprandiálně (PPG),
glykovaný hemoglobin (HbA1c) a způsob léčby. Kontrolní data
byla zaznamenána po 3 a 6 měsících. Vstupním kritériím vy-
hovělo 4 561 pacientů.

Průměrné zlepšení glykovaného hemoglobinu bylo v celém
souboru 1,6 %, medián výsledného glykovaného hemoglobinu
byl 5,9 %, resp. 5,8 % (EG). Ačkoliv medián hmotnosti se v celé
skupině sledovaných osob nezměnil, poklesl medián hmotnosti
statisticky významně ve skupině osob léčené agonisty receptoru

pro GLP-1 ze 105 kg na 100 kg. Změna obvodu pasu v čase
u všech pacientů a u jednotlivých skupin odpovídala změně
hmotnosti.

Ačkoliv skupiny se na začátku liší v parametru glykemie na-
lačno, terapie volená diabetology dosáhla stejného konečného
výsledku. Medián změny glykemie nalačno byl v celém sou-
boru po 3 měsících -1,7 mmol/l a po 6 měsících -2,4 mmol/l
(p<0,001). Největší absolutní pokles byl podle očekávání ve
skupině pacientů léčených bazálním inzulínem (EB). Podobný
výsledek byl zaznamenán u vývoje glykemie postprandiálně
v čase u všech pacientů a u jednotlivých skupin. Medián změny
byl po 3 měsících -2,4 mmol/l, medián změny po 6 měsících
byl -3,3 mmol/l. Největší absolutní pokles byl zaznamenán ve
větvi léčené kombinací prandiálního a bazálního inzulínu
(IIT).

Autoři studie připomínají, že observační studie se dostávají
do popředí zájmu právě proto, že v doporučených postupech
pro terapii diabetu 2. typu jsou stále více akcentovány aspekty
individuálního výběru antidiabetika. Lékaři vybírali léčbu pro
neuspokojivě kompenzované pacienty dle vlastního uvážení
a projekt se tak přiblížil reálné praxi, ve které na rozdíl od ran-
domizovaných klinických studií může lékař volit terapii podle
individuálního profilu pacienta. Výsledky šestiměsíční obser-
vace potvrzují správnost individuální volby terapie. U skupiny
diabetiků lišících se na začátku hmotností, obvodem pasu, gly-
kemií nalačno a rozdílem mezi glykemií nalačno a postpran-
diálně vedla diferencovaně volená terapie ke stejnému koneč-
nému výsledku, přitom absolutní změna sledovaných
parametrů se lišila v jednotlivých skupinách.

Bazální inzulín sníží zejména glykemii nalačno. Agonisté
GLP-1 receptorů jsou v České republice hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění podle tzv. indikačního ome-
zení „P“. Limitem je krom jiných podmínek index tělesné
hmotnosti (BMI) vyšší než 35 kg/m2. Tato podmínka samoz-
řejmě ovlivňuje výběr pacientů, koreluje s nejvyšším BMI v této
skupině. Proto ve skupině EG byla významně vyšší hmotnost
i BMI. Agonisté GLP-1 receptorů snižují tělesnou hmotnost
pacientů, v souladu s tím byl ve sledovaném souboru zazna-
menán pokles mediánu hmotnosti o 5 kg. Změně hmotnosti
odpovídala změna obvodu pasu.

S postupnou progresí diabetu 2. typu se snižuje zejména po-
stprandiální sekrece inzulínu. Korelátem je vyšší exkurze gly-
kemie postprandiálně. V této fázi je nejúčinnější intervencí
prandiální inzulín. Tuto terapii (EIIT a EP) volili lékaři právě

Projekt PROROK ukazuje vliv individuálně 
volené terapie na kompenzaci diabetu 
v reálné praxi

Janíčková Žďárská, D., Piťhová, P., Pavlík, T., Kvapil, M. Výsledky projektu 
PROROK po 6 měsících intervence: vliv individuálně volené terapie 
na kompenzaci diabetes mellitus v reálné praxi. Vnitřní lékařství 61, 11, 
Suppl. 3: 44–49, 2015.
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u osob s nejvyšším rozdílem mezi glykemií nalačno a postpran-
diálně. Po šesti měsících léčby pak u těchto osob došlo k nej-
vyššímu absolutnímu poklesu mediánu rozdílu mezi glykemií
nalačno a postprandiálně.

Obr. 2: Vývoj glykovaného hemoglobinu v čase u všech pa-
cientů a u jednotlivých skupin
(EG: léčba agonisty receptrou pro GLP-1; EB: léčba inzulínem bazálním; EP:
léčba inzulínem premixovaným; EIIT: léčba kombinací bazálního a bolusového
inzulínu).

Obr. 3: Vývoj hmotnosti v čase u všech pacientů a u jednot-
livých skupin

Obr. 4: Vývoj glykemie nalačno v čase u všech pacientů
a u jednotlivých skupin
Ačkoliv skupiny se na začátku liší (p<0,001), terapie volená diabetology dosáhla
stejného konečného výsledku (EG: léčba agonisty receptrou pro GLP-1; EB:
léčba inzulínem bazálním; EP: léčba inzulínem premixovaným; EIIT: léčba
kombinací bazálního a bolusového inzulínu).

Obr. 5: Vývoj glykemie postprandiálně v čase u všech paci-
entů a u jednotlivých skupin
Ačkoliv skupiny se na začátku liší (p<0,001), terapie volená diabetology dosáhla
podobného konečného výsledku (EG: léčba agonisty receptrou pro GLP-1; EB:
léčba inzulínem bazálním; EP: léčba inzulínem premixovaným; EIIT: léčba
kombinací bazálního a bolusového inzulínu).

PROJEKT PROROK UKAZUJE VLIV INDIVIDUÁLNĚ VOLENÉ TERAPIE NA KOMPENZACI DIABETU …
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Syndrom diabetické nohy je velmi závažnou komplikací dia-
betes mellitus, na jejíž patogenezi se podílí kombinace snížení
periferní citlivosti při diabetické neuropatii, ischemie tkání při
postižení periferních tepen a na stagnaci či zhoršování ulcerace
se podílí často infekce. Léčba spočívá v kombinaci revaskula-
rizace (je-li potřeba), antibiotické léčby, odlehčení a trpělivé
lokální léčby. Vznik ulcerace je kritickým okamžikem, kdy
včasný a dostatečně aktivní léčebný zásah dokáže ulceraci zho-
jit, ale v případě opoždění zahájení či nedostatečně agresívní
léčbě může dojít k ohrožení končetiny. Poměrně často jsou sou-
částí léčby i malé chirurgické výkony na noze včetně amputace
části prstu či paprsku, které odstraní infikovanou tkáň a vedou
k záchraně končetiny. Vysoké amputace (= amputace dlouhé
kosti) naproti tomu jsou signálem rozsáhlého poškození a ne-
možnosti končetinu zachránit. Vysoký podíl amputací dlouhé
kosti tak může paradoxně znamenat riziko špatné péče, kdy se
pacient místo komplexní podiatrické péče podrobí přímo am-
putačnímu výkonu.

Cílem uvedené retrospektivní epidemiologické analýzy bylo
posoudit vývoj incidence vysokých amputací a drobných výkonů
na noze v letech 2010 až 2014 v reprezentativním vzorku popu-
lace pacientů s diabetes mellitus v České republice, vedených
v databázi Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
(VZP), u níž bylo v roce 2014 pojištěno 63 % populace ČR.

Ve zprávě ÚZIS o činnosti diabetologie za rok 2013 je uve-
dena prevalence pacientů se syndromem diabetické nohy
a provedenými amputacemi. V roce 2011 došlo ke změně vy-
kazování amputací, kdy souhrnné číslo vyjadřuje součet am-
putací pod kotníkem i nad kotníkem, proto došlo ke zdánli-
vému nárůstu amputací proti roku 2010. Podle dat ÚZIS je
prevalence syndromu diabetické nohy stacionární, s mírným
nárůstem amputací, ovšem bez rozlišení amputací nad a pod
kotníkem.

Z dat VZP je zřetelný mírný pokles amputací dlouhých kostí
i malých výkonů na noze v letech 2011 a 2012 proti roku 2010,
následovaný mírným vzestupem zpět na úroveň roku 2010
v roce 2013. Pokud ale tento počet porovnáme s výrazným ab-
solutním vzestupem pacientů se záznamem antidiabetické
léčby, je jasné, že procentuálně počet výkonů na noze klesá.

Z dat VZP lze i rozklíčovat zastoupení a počet jednotlivých
výkonů podle krajů České republiky. Největší počet výkonů byl
proveden v Praze a jihomoravském kraji, což jednoznačně sou-
visí se soustředěním závažnějších pacientů do velkých center
(v Praze funguje pět podiatrických poraden s návazností na
chirurgická pracoviště, v Brně dvě fakultní pracoviště). Abso-
lutně nejvyšší počty amputačních výkonů jsou však vykazo-

vány v ústeckém kraji, kde je na celý kraj jen jedna podiatrická
ambulance. Lze tedy usuzovat na to, že chirurgický výkon
v mnohých případech představuje jediný způsob léčby, nahra-
zující komplexní podiatrickou péči.

Na opačném pólu, velmi nízký až nulový počet především
malých výkonů na noze v karlovarském kraji znamená prav-
děpodobně odsun pacientů na jiná pracoviště.

Prezentovaná data se blíží údajům publikovaných výsledků
z jiných států. Srovnání je velmi obtížné, a to zejména pro od-
lišné metodiky.

Analýza je prvním zhodnocením vývoje výkonů na diabe-
tické noze v ČR. Je zřetelný setrvalý stav v počtu výkonů na
diabetické noze, a to jak vysokých amputací, tak drobných vý-
konů na noze. V kontextu s absolutním nárůstem pacientů, lé-
čených pro diabetes mellitus, je stacionární stav známkou re-
lativního poklesu, což je příznivé především v oblasti amputace
dlouhých kostí.

syndrom 
diabetické nohy 45 118 44 011 43 248 44 657
celkem
syndrom 
diabetické nohy 8 501 10 408* 10 425* 11 168*
s amputací

2010 2011 2012 2013

Tab. 1: Prevalence syndromu diabetické nohy dle databáze
ÚZIS v letech 2010–2013

*v roce 2011 došlo ke změně vykazování amputací, uvedená data jsou součtem
amputací pod kotníkem a nad kotníkem

Obr. 6: Provedené výkony na diabetické noze u pacientů se
záznamem antidiabetické léčby v datech VZP v letech 2010–
2013

Incidence amputací u pacientů s diabetes 
mellitus v České republice 2010–2014

Piťhová, P., Honěk, P., Dušek, L., Pavlík, T., Kvapil, M. Incidence amputací 
u pacientů s diabetes mellitus v České republice. Vnitřní lékařství 61, 11, 
Suppl. 3: 21–24, 2015
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Co je ještě „normální“ jídelní chování pacienta 
s diabetem 1. typu a co již ne?

Kateřina Štechová1, Jiří Koutek2

1Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2Dětská psychiatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn:
Poruchy příjmu potravy se u pacientů s diabetem 1. typu vyskytují častěji než v obecné
populaci. Porucha příjmu potravy u pacienta s diabetem dále zhoršuje jeho prognózu.
Článek popisuje dvě kazuistiky, v obou případech se jedná o pacientky mající t. č. sub-
klinickou formu poruchy příjmu potravy. Snažili jsme se poukázat na typické známky,
které by měly zdravotníky upozornit, že se jedná o tento problém, aby byla včas paci-
entům nabídnuta adekvátní odborná pomoc.

Summary:
What is still “normal” eating behavior in a patient with type 1 diabetes mellitus and
what is not “normal” any more?
Individuals with type 1 diabetes comparing to general population are at increased risk
of developing an eating disorder, the effects of which lead to an important worsening
of a patient´s prognosis. In this article two cases of type 1 diabetes patients suffering
from a subclinical from of eating disorder are described. Early detection of an eating
disorder in a diabetic patient is essential. The article highlights the signs and symptoms
to help healthcare professionals detect people at risk so they can encourage them to
accept appropriate help.

Štechová, K., Koutek, J. Co je ještě „normální“ jídelní chování pacienta s diabetem 1. typu a co již ne? Kazuistiky
v diabetologii 14, 1: 30–33, 2016.
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Úvod
Poruchy příjmu potravy (PPP) a diabetes je téma, kterému

je potřeba věnovat pozornost. Je tomu tak proto, že vedou ke
zhoršení kompenzace diabetu a zhoršují celkovou životní pro-
gnózu pacienta. PPP se u pacientů s diabetem 1. typu vyskytují
častěji než u osob bez diabetu. Co se týká PPP a diabetu, exis-
tuje zde zajímavý obousměrný vztah. Pokud pacient má PPP,
má do budoucna vyšší riziko vzniku diabetu, ale 2. typu.

Když se řekne porucha příjmu potravy, každý z nás si jistě
vybaví mentální anorexii (MA) a mentální bulimii (MB). Si-
tuace není ale tak jednoduchá. Existují pak totiž ještě tzv. psy-
chogenní přejídání a atypické formy PPP a poslední skupinou
PPP jsou abnormální jídelní postoje a chování. Dalším prob-
lémem je fakt, že jednotlivé formy PPP do sebe mohou přechá-
zet. V anamnéze osoby trpící MB se poměrně často totiž vy-
skytuje MA.

Výskyt MA u diabetičky byl poprvé popsán v roce 1973, MB
pak o 10 let později. Celkově počet PPP narůstá, přesná data
ale nemáme. Což je jistě i díky výskytu subklinických forem
těch to onemocnění a také tomu, že vyšetření psychiatrem
v naší společnosti stále ještě přináší jakýsi nesmyslný punc stig-

matizace. Navíc snahu dívek a mladých žen být štíhlá většina
lidí vnímá jako zcela normální. Ona ta snaha ale může nabýt
patologických rozměrů. U MA je kritickou hranicí BMI 17,5
kg/m2 a nesmíme zapomínat, že u postižených osob se rozvine
porucha vnímání svého tělesného schématu, čili se nedají pře-
svědčit, že jsou hubené. Tyto osoby se stále vnímají jako tlusté,
zejména v oblastech s typicky vyšším výskytem tuku u žen.
A tyto typicky perfekcionistické osoby se to snaží změnit.

PPP se častěji vyskytují u žen, v případě MA je poměr vý-
skytu ženy:muži asi 10:1. Jedná se o choroby multifaktoriální,
podílí se i genetická (polygenní) predispozice. Postihují častěji
určité osobnostní typy a spouštěcím momentem vzniku one-
mocnění je často psychicky zátěžová situace (např. rozvod ro-
dičů). Na jejich vzniku se jistě podílí tzv. westernizace tj. to, že
jsme neustále pod tlakem představy, jak má vypadat úspěšný
moderní člověk.

Léčba je svízelná, dosažení trvalé remise se ne vždy zdaří
a tyto choroby mohou skončit i fatálně. V léčbě se uplatňují an-
tidepresiva typu SSRI a pak různé psychologické techniky
(kognitivně behaviorální terapie a podobně). U diabetu existuje
jeden specifický způsob „purgingu“ tj. „očisty od přijaté ener-
gie“ a to je tzv. „zvracení přes ledviny“. Pacient aby anuloval
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důsledky své bulimické ataky nebo aby zhubl, si úmyslně ne-
aplikuje inzulín. Též se pro toto vžil pojem „diabulimie“.

Proč se ale PPP u pacientů s DM 1. typu vyskytují častěji
než u osob bez diabetu? Jednak sama choroba klade na paci-
enta dosti vysoké nároky. Dále si musíme uvědomit, že se stále
vše točí okolo diety, a to i u pacientů s diabetem 1. typu. V pří-
padě diabetu 1. typu bychom měli místo termínu dieta říkat
raději racionální strava, kdy by měl být vyrovnaný energetický
příjem a výdej. Nicméně i pacient s diabetem 1. typu může mít
nadváhu či může být obézní, pak je na místě jistě i energetická
restrikce. Na jídlo je ale i tak soustředěna větší pozornost než
u osob bez diabetu. Diabetické dítě například slýchá věty typu:
„Teď si sladké vzít nemůžeš, protože máš vyšší glykemii. Musíš
počkat“. Dítě ale nechce čekat, chce být jako ostatní.

Jana
První pacientku, říkejme jí Jana, mi předala kolegyně. Pře-

dala mi ji, protože slečna Jana trpí kromě diabetu 1. typu ještě
dalšími endokrinologickými problémy a pacientka chtěla cho-
dit jen k jednomu specialistovi a já se věnuji diabetologii i en-
dokrinologii.

Jana se narodila v roce 1989, je jí tedy 26 let. Pacientka pra-
cuje ve finanční oblasti, je svobodná, bezdětná. Děti ale mít ne-
chce, „nic jí neříkají“. Práce, která je časově velmi náročná, je
její životní prioritou.

Pro diabetes mellitus se léčí od 10 let věku (nyní tedy 16 let),
ve stejnou dobu jako diabetes jí byla diagnostikována chro-
nická lymfocytární thyroiditis. Začaly se u ní již rozvíjet chro-
nické diabetické komplikace, v roce 2013 jí byla diagnostiko-
vána lehká diabetická polyneuropatie, rovněž dobře nepoznává
hypoglykemie.

Podařilo se mi dohledat zprávy od dětského diabetologa
z doby před předáním do péče diabetologa pro dospělé. Z nich
vyplývá, že kompenzace diabetu (i otázka výživy) byla bez vět-
ších problémů až do roku 2005. Tehdy bylo pacientce 16 let.
V ambulantní zprávě z dubna 2007 se objevuje informace, že
za období září 2005 až duben 2007 pacientka zhubla z 58,7 kg
na 44,3 (její výška je 165 cm). Došlo tedy k poklesu BMI z 21,7
kg/m2 na 16,4 kg/m2. Pediatr stav tehdy uzavřel jako výsledek
nutriční restrikce. Pacientka měla četné hypoglykemie a bylo
proto nutné výrazně redukovat dávku inzulínu (její tehdejší
léčba diabetu byla 5 jednotek inzulínu Actrapid k hlavním jíd-
lům a večer 6 jednotek inzulínu Insulatard (tj. 0,47 IU/kg). Zá-
roveň pediatr vyslovil podezření na rozvoj mentální anorexie
u pacientky. Situace byla probrána i s matkou pacientky. Ve
zprávě je konstatováno následující: „Jana t. č. odmítá jakékoli
vyšetřování a na svůj stav nemá odpovídající náhled. Vzhledem
k věku nelze psychologickou ani psychiatrickou péči vynuco-
vat, nicméně pokud by se její přístup ke svému stavu změnil,
jsem kdykoliv ochoten zprostředkovat odbornou pomoc.“

Pak následovalo předání pacientky do péče diabetologa pro
dospělé. Do doby, než jsem se s Janou seznámila (rok 2015),
byla situace stále víceméně stejná, byť se podařilo, že její tělesná
hmotnost stoupla a udržela se okolo 50 kg (tj. BMI 18,5 kg/m2).
Kompenzace diabetu vyjádřená hodnotou HbA1c je zobrazena
v obr. 1.

Aktuální stav je takový, že pacientka váží 55,5 kg (BMI tedy
20,1 kg/m2), aplikuje 1x denně inzulín glargin (Lantus), večer
16 U. Dále podává k jídlu glulisin (Apidra) s tím, že CIR (Car-
bohydrate to Insulin Ratio) je 2 IU na 12 g sacharidů (z dětství
je zvyklá počítat výměnnou sacharidovou jednotku jako 12 g
sacharidů). V počítání sacharidů ale velmi chybuje, její denní
příjem sacharidů je cca 120 g. Celková denní dávka inzulínu
odpovídá tedy 0,7 IU/kg. Systematicky neprovádí selfmonito-
ring. Fyzicky se cítí v normě. Stěžuje si na problémy v práci
a stupňující se blíže nespecifikované problémy v rodině. Aktu-
ální HbA1c je 84 mmol/mol.

Jana ale není příliš spolupracující ani v otázce léčby hypo-
thyreózy. Má užívat levothyroxin (Euthyrox) střídavě 112 μg
a 150 μg. Nicméně na této pro ni jistě dostatečné substituční
dávce bylo TSH 60 mIU/l (horní hranice normy je 4,8 IU/l).
Po vysvětlení toho, že je léky opravdu nutné brát, se TSH na
nezměněné substituční dávce zcela normalizovalo.

Dalším problémem je, že pacientka trpí poruchou menstru-
ačního cyklu. Bez externího přívodu hormonů je frekvence
menstruačního krvácení velmi nízká (menstruovala jednou za
3–5 měsíců). Její gynekoložka jí předepsala medroxyprogeste-
ron (Provera), ta jí však nevyhovovala. Nyní užívá hormonální
antikoncepci ethinylestradiol+drospirenon (Jangee) 0,02
mg/3 mg a je spokojená. Pacientka ale konstatuje, že nejdůle-
žitější pro ni je, aby nepřibírala na hmotnosti.

K veškerým návrhům se staví negativně. Glukózový senzor
by ji stigmatizoval, nemohla by mít přiléhavé šaty. Inzulínovou
pumpu by nikdy nechtěla (tu bych jí ale ani nenabízela vzhle-
dem k jejím psychickým problémům). Vyšetření gynekologem,
který má zkušenosti se sledováním pacientek s poruchami
menstruačního cyklu a stanovení hormonálního profilu od-
mítla. Psychiatr ani psycholog podle ní vůbec nepřipadá
v úvahu atd.

Pacientka je v kontaktu negativistická, vztahovačná, jednání
s ní je nepříjemné, reaguje podrážděně. Komunikační prob-
lémy vyústily až ve stížnost pacientky na práci naší ambulance

CO JE JEŠTĚ „NORMÁLNÍ“ JÍDELNÍ CHOVÁNÍ PACIENTA S DIABETEM 1. TYPU A CO JIŽ NE?

Obr. 1: Průběh glykovaného hemoglobinu (pro zachování
kontinuity vše vyjádřeno v %)

HbA1c (%; IFCC)

HbA1c (% v IFCC)
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v tom smyslu, že jí nechceme vyjít vstříc. Chtěla totiž realizovat
ambulantní kontrolu buď ráno mezi 6 a 7 hodinou, nebo večer
okolo 20 hodiny. „Práce je důležitější, přece se nebude kvůli
cukrovce omezovat a přizpůsobovat. Z práce nemůže odejít,
měla by problémy se šéfem a to tedy rozhodně nechce.“ Vy-
světlení, jakou máme standardní ordinační dobu, odmítla. Zá-
roveň ale odmítla se obrátit na privátního specialistu s přísluš-
nou, pro ni vhodnou, ordinační dobou. Důvod byl ten, že není
ochotná za lékařskou péči (byť nadstandardní) platit. Přistou-
pila nakonec na kompromis, že bude chodit na kontroly okolo
7:30, ale nesmí mít moc práce.

Obávám se, že prognóza této pacientky není dobrá. Evi-
dentně trpí poruchou příjmu potravy, v době předání z dětské
diabetologie splnila i diagnostická kritéria pro plně manifesto-
vanou formu mentální anorexie (restriktivní typ). Nyní je
patrně ve fázi subklinické. Na zvýšení psychického tlaku rea-
guje tak, že začne hubnout a zhorší se jí dále kompenzace dia-
betu. To je patrně i vysvětlení prudkého zhoršení HbA1c v roce
2009. Základní problém je ale určitě hlubší. Jsou to patrně
problémy v rodině, které opakovaně zmínila jako velmi zá-
važné. Blíže ale nechtěla nic specifikovat. Vzhledem k tomu, že
nemá absolutně náhled na svůj zdravotní stav (přesto, že je jistě
inteligentní) a k jejímu postoji, kdy odmítá jakoukoliv pomoc,
se obávám, že pro ni nelze nic dalšího udělat.

Zatímco Jana je ukázkou typu pacienta, kterého důvěrně
znají psychiatři specializující se na pacienty s MA, druhá paci-
entka, říkejme jí Karolína, je typickým pacientem z našich (dia-
betologických) ambulancí.

Karolína
Karolína je o rok starší než Jana (narozena 1988), je jí tedy
téměř 28 let. Je svobodná, bezdětná. Studuje 6. ročník medi-
cíny. Pro diabetes je léčena od 15 let (tj. 9 let), DM 1. typu má
i její bratr. Jinak je zdráva. Je bez chronických diabetických
komplikací. Je aktuálně léčena inzulínovou pumpou. Denní
dávka inzulínu je 0,6 IU/kg. Její kompenzace diabetu je dlou-
hodobě neuspokojivá, aktuální HbA1c je 80 mmol/mol. Paci-
entka je hraničně obézní (BMI 30,8 kg/m2). Nesportuje a je ku-
řačka (kouří okolo 5 cigaret/den). Pacientka se zúčastnila
studie zaměřené na detailní rozbor jídelních zvyklostí našich
pacientů léčených inzulínovou pumpou. Typický den je zobra-
zen na následujícím obrázku.

Myslím, že komentář není třeba. Na moji otázku, proč jí
sladké při hyperglykemii nebo proč má tak velké porce (plný
talíř italských noků se slaninou, plný talíř rizota atd.) a jí mi-
nimálně zeleniny, byla odpověď následující: „Protože mi to
chutná, je to moje radost a cukrovkou se nenechám omezovat.“
Když jsme diskutovaly její pravidelnou večerní konzumaci al-
koholu (většinou pivo, někdy víno), dověděla jsem se, že „přeci
když jde večer do hospody s kolegy ze studijního kroužku, ne-
může si nějaké to pivo nedat…“.

Její prognóza je diskutabilní. Myšlence psychologického vy-
šetření se, na rozdíl od Jany, zuřivě nebrání, ale teď na ně nemá
čas, čekají ji státnice. Základem je, dle mého názoru, neakcep-
tace nemoci. Chce být „normálnější“ než její „normální“ kole-

gové, aby si dokázala, že ji diabetes neomezuje. Když oni pijí
alkohol – bude s nimi „držet basu“ nebo je ještě předčí. Záro-
veň je pohodlná, dosti poživačná, jídlo jí poskytuje potěšení.
Ve výsledku ignoruje reálné riziko, kterého si, jako nastávající
lékařka, musí být vědoma.

Diskuse – jak to vidí psychiatr?
Pravděpodobně ani Jana ani Karolína v současné době ne-
splňují všechna diagnostická kritéria poruchy příjmu potravy.
Zároveň se u obou projevuje jídelní chování, které odpovídá
subklinické formě onemocnění. Zatímco u Jany jsou přítomny
příznaky restriktivní formy mentální anorexie, u Karolíny mů-
žeme pozorovat spíše chování typické pro mentální bulimii,
i když bez následného zvracení. Málokterá komorbidita vede
k takovému potencování nemoci, jako je kombinace diabetu
a poruchy příjmu potravy. Jana chce zhubnout a kontrolovat
svoji váhu, což vede k tendenci omezovat stravu. V situaci, kdy
si aplikuje stanovenou dávku inzulínu, tím vzniká nebezpečí
těžkých hypoglykemických stavů. Pacientky s touto komorbi-
ditou si často aplikují inzulín a následně si vyvolávají zvracení.
Jak je v kazuistice uvedeno, pokles příjmu potravy vede k po-
klesu dávky inzulínu. Pacientky mají v této situaci často pocit,
že se vlastně tímto způsobem „léčí“, vždyť již nepotřebují ta-
kové dávky léku.

Karolína má tendenci nedodržovat správný jídelní režim
při diabetu, přejídá se, má nadváhu. Nechce se nechat omezo-
vat nemocí. Problémem diabetu je to, že pozornost je zamě-
řena na jídlo, na nutnost dodržování dietních opatření. K tě-
lesnému onemocnění přistupuje fenomén „zakázaného
ovoce“. Proto také velké množství diabetiků, zejména v mlad-
ším věku, má s dodržováním diabetického režimu problémy.
Situaci lze přirovnat k situaci alkoholika odsouzeného k doži-
votní abstinenci. Uvedené zacházení s jídlem a inzulínem vede
k rozkolísání hladiny cukru v krvi a tím je zpětně negativně

Obr. 2: Karolínin jídelníček a data z RT-CGM a inzulínové
pumpy, její typický den
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ovlivněna psychika nemocných. Situace Karolíny je příkladem
toho, jak dobrá inteligence a vzdělání, (Karolína je medičkou
v 6. ročníku), nepostačuje a nakolik je důležité emoční vyla-
dění.

Závěr
Kombinace diabetu a poruchy příjmu potravy prudce zvy-

šuje nebezpečí následných zdravotních komplikací, které hrozí
při onemocnění diabetem. Vede k nespolupráci s lékařem
a využívání symptomů jedné choroby k posilování symptomů
choroby druhé. Diabetolog by měl na vyšší výskyt PPP u dia-
betiků myslet a včas doporučit odbornou psychologicko-psy-
chiatrickou péči. Měl by se aktivně zajímat o celkové duševní
rozpoložení pacienta a měl by být informován o jeho práci,
rodinném zázemí. Diabetolog se musí zajímat o pacienta jako
o celého člověka, ne jen o jeho glykemie a glykovaný hemo-
globin.
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Anotace
Jste unavení z věčného přesvědčování pacientů, aby se více hýbali, méně a zdravěji jedli? Doporučte jim,
aby nahlédli do knihy Milana Kůtka. Třeba se nechají inspirovat. V současné době je velice moderním
sportem běh. Běh s holemi neboli Nordic running je zdravější a bezpečnější než normální běh. Runnin-
gové hole zajišťují větší stabilitu v terénu, pohyb s nimi šetří především kolena a bederní páteř (proto jej
mohou úspěšně praktikovat i senioři a sportovkyně v období těhotenství). Díky většímu výdeji energie
jej využijí jak sportovci (včetně mládeže) v tréninku, tak jedinci s nadváhou pro efektivní hubnutí. Autor
přichází také s novým pojetím kondiční chůze s holemi, které je přirozenější než nordic walking. O svých
zkušenostech s nordic runningem hovoří v knize řada známých osobností, např. Miloš Škorpil, Barbora
Špotáková, Dalibor Gondík nebo prof. Jan Pirk.

Milan Kůtek
NORDIC RUNNING – 
Běh s holemi jako zdravější a efektivnější 
způsob běhání
První kniha na světě o celoročním běhání s holemi, novém fenoménu, za nějž autor knihy, Milan Kůtek, získal evropské ocenění. Nordic
running, jak sám autor metodu pojmenoval, šetří především kolena a záda a je zdravější a bezpečnější než normální běh. Nordic running
je vhodný pro profesionální i rekreační sportovce (od 15 do 100 let).

K dostání u všech dobrých knihkupců a na www.smartpress.cz.
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Instilační podtlaková terapie: efektivní součást 
léčby závažného syndromu diabetické nohy

Hana Poláková
Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Souhrn:
Uvedená kazuistika poukazuje na možnost řešení komplikovaného případu syndromu
diabetické nohy (přítomnost multirezistentního bakteriálního kmenu a osteomyelitidy)
pomocí instilační podtlakové terapie. V tomto případě se jednalo o jednu z nejpodstat-
nějších součástí komplexní terapie. NPWTi (negative pressure wound therapy with in-
stillation) trvala 40 dní, protože šlo o závažný, končetinu vitálně ohrožující chronický
defekt, jehož hojení podléhá odlišným zákonitostem než u rány akutní. Díky instilaci
došlo ke zvládnutí velmi těžkého lokálního nálezu a umožnění jeho následného doho-
jení pomocí moderních obvazových materiálů v relativně krátké době pěti měsíců od
transmetatarzální amputace. Tím byla minimalizována invalidizace pacienta při zacho-
vání maximální možné délky končetiny se zajištěním plné soběstačnosti.

Summary:
Negative pressure wound therapy with instillation: the effective part of treatment
of a severe diabetic foot syndrome
The presented case report shows the option of the management of the complicated
diabetic foot syndrome (a presence of multi resistant bacteria and osteomyelitis) using
the negative pressure wound therapy with instillation. It was one of the most substan-
tial parts of the complex therapy in this patient. NPWTi (negative pressure wound
therapy with instillation) lasted for 40 days as it was a severe chronic defect that re-
presented a life threatening condition for the leg and its recovery process proceeded
under different principles than in an acute wound. Thanks to the instillation the very
severe local finding was controlled and it was subsequently cured using modern dres-
sing materials in a relatively short time of 5 months from the transmetatarsal ampu-
tation. This way not only minimized the patient’s disability, it also maintained the ma-
ximal possible length of the leg and ensured full self-sufficiency.

Poláková, H. Instilační podtlaková terapie: efektivní součást léčby závažného syndromu diabetické nohy. Ka-
zuistiky v diabetologii 14, 1: 34–36, 2016.

Klíčová slova
 syndrom diabetické nohy
 instilace
 multirezistence
 osteomyelitida

Keywords
 the diabetic foot syndrome
 instillation
 multi resistance
 osteomyelitis

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou chronickou
komplikací diabetu, která je i dnes často diagnostikována až ve
stadiu ulcerací nohou. Ty vznikají v důsledku těžkého postižení
multifaktoriální etiologie. Jedná se především o osové odchylky

v postavení dolních končetin, neuropatii, mikro- a makroan-
giopatii, Charcotovu osteoartropatii a změny v kostním meta-
bolismu. V případě takto těžkých komplikací je potřeba dlou-
hotrvající komplexní terapie. Její výsledek je často velmi nejistý
i přes využití všech dostupných a nejmodernějších léčebných
metod.

Kazuistika
Jedná se o obézního, 130 kg vážícího pacienta, narozeného
v roce 1951. Dlouhodobě se léčí s arteriální hypertenzí, ische-
mickou chorobou srdeční, stav po non STEMI v roce 2008 při
nemoci tří tepen, řešenou revaskularizací angiograficky, s po-
ruchami srdečního rytmu v anamnéze. Dále je přes 10 let sle-
dován pro diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi ve
smyslu polyneuropatie, nefropatie – CKD 3. stupně, angiopatie.

Wagner F. William (1917) – americký ortoped. Ještě před dokončením stu-
dií narukoval do armády, protože USA vstoupily do 2. sv. války. Studia do-
končil v roce 1953 na University of Southern California. Po povinné praxi
si zařídil soukromou ortopedickou praxi, ve které se časem specializoval na
postižení nohou a kotníku a stal se autoritou v problematice diabetické nohy.
V roce 1982 založil Wagner Foot and Ankle Institute. V roce 2000 se stal
ortopedem roku Neufeldské společnosti. Klasifikaci ran, jež je dnes nejčas-
těji označována jeho jménem, publikoval v Foot Ankle v roce 1981. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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V roce 2013 byla provedena amputace 4. a 5. prstu pravé dolní
končetiny pro syndrom diabetické nohy (Wagner 4).

12. června 2015 pacient přišel k vyšetření pro recidivu SDN,
vyvolávajícím faktorem bylo zabodnutí špendlíku do palce
pravé dolní končetiny. V oblasti 1. prstu se nacházel nekrotický
defekt o velikosti malé mince. Rychle došlo k rozvoji flegmo-
nózních změn, pro které byl 17. června 2015 pacient vyšetřen
v chirurgické ambulanci. Byla nasazena antibiotická perorální
terapie (klindamycin) a provedeno ultrazvukové vyšetření ar-
terií dolních končetin, které neprokázalo závažnou poruchu
prokrvení dolních končetin. Rentgenové vyšetření skeletu nohy
bylo zatím bez známek osteomyelitidy. Terapie lokálního ná-
lezu byla prováděna denně antiseptickým krytím terénní služ-
bou v místě bydliště. Ke stabilizaci však nedocházelo, stav na-
opak nadále progredoval. Byla přítomna počínající vlhká
gangréna palce a docházelo k rozvoji septického stavu, dopro-
vázeného dekompenzací diabetu, progresí renální insuficience
a výraznou elevací zánětlivých markerů. Pacient byl proto 3.
července 2015 přijat k hospitalizaci. Po parenterální antibio-
tické terapii (nadále klindamycin) a po kompenzaci vnitřního
prostředí došlo k ústupu projevů systémové zánětlivé reakce.
Ale ke zklidnění lokálního nálezu na pravé dolní končetině
(PDK) nedocházelo. Naopak – gangrenózní změny se rozšířily
přes meziprstí i na 2. prst PDK. Rentgenovým vyšetřením byla
prokázána progredující osteomyelitida 1. a 2. prstu a 1. meta-
tarsu. Kultivačními vyšetřeními byla potvrzena MRSA poziti-
vita, pro kterou byla provedena změna antibiotické terapie (na
perorálně podávaný cotrimoxazol). Jediným pozitivem v daný
okamžik bylo, že angiografické vyšetření neprokázalo žádnou
poruchu prokrvení dolních končetin. Nález byl chirurgem in-
dikován k amputačnímu řešení. Pacientovi byla navržena am-
putace v bérci, ten ale souhlasil pouze se zákrokem transmeta-
tarzálně. V této úrovni pak byla 12. srpna 2015 končetina
amputována. Zákrok byl komplikován přítomností absceso-
vého ložiska v oblasti planty a v pochvě extenzoru pro třetí prst.
Pahýl byl ponechán k hojení sekundárně. Byl přítomen roz-
sáhlý, 4 cm hluboký kapsovitý defekt plantárně se sondovatel-
ným skeletem v obou laterálních pólech dehiscence. Zároveň
přetrvávala MRSA pozitivita a proto bylo pokračováno v dlou-
hodobé léčbě perorálním cotrimoxazolem. Pro MRSA poziti-
vitu a závažný lokální nález byla 27. srpna 2015 nasazena in-
stilační podtlaková terapie (NPWTi), obrázek 1 a 2. Instilace
byla prováděna pravidelně ve dvouhodinových intervalech po
dobu 10 minut, abychom zabránili vzniku biofilmu a výrazně
snížili riziko selhání podtlakové terapie vzhledem k multire-
zistenci. K proplachu jsme použili superoxidovaný roztok
Aqvi tox D. Již při následujícím převazu (obrázek 3) bylo patrné
výrazné zlepšení defektu. Byla přítomna čistá granulační tkáň
v celém rozsahu dehiscentního pahýlu. Proto bylo v této terapii
pokračováno v následujících čtyřiceti dnech. Během tohoto ob-
dobí došlo k přegranulování skeletu, výrazné regresi defektu
(obrázek 4) a k úplnému uzavření kapsy plantárním směrem.
Po vysazení NPWTi byl 6. října 2015 uskutečněn přechod na
lokální terapii alginátem se stříbrem (obrázky 5 a 6). Tento ma-
teriál byl volen s ohledem na dlouhodobou MRSA pozitivitu
a možnou výměnu materiálu v tří až čtyřdenním časovém in-
tervalu se zabráněním zbytečné manipulace s defektem. Po na-

Obr. 1: Stav defektu při nasazení NPWTi 27. 8. 2015

Obr. 2: Způsob nasazení NPWTi 27. 8. 2015

Obr. 3: Vyčištění defektu a masivní granulace při druhém
převazu 31. 8. 2015

Obr. 4: Výrazné zmenšení defektu při převazu 15. 9. 2015
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stavení lokální léčby byl pacient propuštěn. Převazy doma byly
pravidelně prováděny terénní službou. Při kontrole 18. pro-
since 2015 byl defekt téměř dohojen, velikost byla 4 x 0,5 cm
(obrázek 7). Na další návštěvu v lednu 2016 se pacient bohužel
nemohl dostavit. Je hospitalizován pro plicní embolii vzniklou
30. prosince 2015.

Závěr
NPWTi je velmi efektivní a relativně novou metodou, která
by měla patřit mezi dostupné a používané postupy v léčbě zá-
važných případů SDN. Její nespornou výhodou, právě díky
principu instilace, je rozšíření indikací podtlakové terapie
a výrazné snížení rizika jejího selhání. Lze ji proto použít
u stavů doprovázených přítomností multirezistentních bakte-
rií, osteomyelitid, imunodeficitů a nekróz (za předpokladu
pravidelného débridementu). Výše uvedené stavy často dopro-
vází SDN v pokročilých stadiích a ve všech je právě klasická
NPWT kontraindikována.

MUDr. Hana Poláková
Geriatrické centrum
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
530 02 Pardubice
e-mail: hana.polakova@nemocnice-pardubice.cz

Obr. 5: Stav defektu při ukončení NPWTi 6. 10. 2015 Obr. 7: Téměř dohojený defekt 18. 12. 2015

Obr. 6: Přechod na terapii moderními obvazovými materiály
(Silvercel) 6. 10. 2015
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Technologie v diabetologii – 19. ročník

Silvie Lacigová
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Ve dnech 8.–10. října 2015 proběhl v Darovanském dvoře
u Plzně již 19. ročník kongresu, věnovaného technologiím
v diabetologii.

Jako spoluzakladatel akce si neodpustím konstatovat, že
přestože velikost i význam přerostl charakter lokálního setkání
skupiny nadšenců kolem profesora Rušavého, atmosféra zůs-
tala stále velmi příjemná a přátelská.

Dávno je doba, kdy náplní hlavních workshopů byla edu-
kace v obsluze pumpy nebo dokonce glukometrů. Většina
z nás, a hlavně našich nepostradatelných sester, zvládá obsluhu
kontinuálních senzorů a chytrých pump. Přesto je stále o čem
diskutovat.

Program 19. ročníku byl opět nahuštěný od časného rána
do pozdního večera. Posluchač žasl, co všechno technologie
v medicíně dokážou. Od metod odsávání žaludečního obsahu
za účelem redukce hmotnosti (prof. M. Haluzík) jsme se během
dvou dnů dostali až k technologiím, které „měří“ ženský or-
gasmus (MUDr. Z. Pastor). Maximum prostoru bylo ale věno-
váno technologiím v monitoraci glykemií a způsobům, jak po-
mocí těchto prostředků zlepšit kompenzaci diabetu našich
nemocných.

Tak jako každý internista si za léta praxe vytvoří určitý jed-
noduchý, ale všezahrnující algoritmus k hodnocení EKG, je
nutné si podobný algoritmus vytvořit i pro hodnocení výsledků
kontinuálního monitorování glykemií. Se svými zkušenostmi
se s námi podělil MUDr. Jan Šoupal, Ph.D, i zahraniční host
letošního ročníku, stejně sympatický Pratik Choudhary z Kings
College z Londýna.

Nové technologie vyžadují i novou edukaci a to nejen našich
pacientů, ale i nás, „diabetologických profesionálů“. To si ti více
konzervativní neradi připouštějí. Edukátoři i lékaři musí roz-
poznat, zda před sebou mají „běžného člověka“ nebo jaderného
fyzika a dle toho, ale i jiných indicií, vést edukaci (doc. K. Šte-
chová, MUC. K. Picková). Je dobře, že Česká diabetologická
společnost má svou edukační i psychologickou sekci. Je stále
co zlepšovat!

I přes stále dokonalejší funkce inzulínových pump jejich
účinek mine cíl, pokud nebudou naši nemocní znát přesně
obsah sacharidů v jídle. O tom, že to není tak snadné, nás pře-
svědčily naše kolegyně, které nás pozvaly na imaginární večeři
a ještě nás při tom zkoušely (doc. K. Štechová a Mgr. V. Ha-
vlová).

Kongres byl doplněn několika přehlednými přednáškami.
Na téma aterogenní dyslipoproteinemie, se kterou se na am-
bulanci denně setkáváme, promluvila profesorka Rosolová. Již
léta je zdůrazňována kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik,
ve které nyní s bezpečností „vede“ empagliflozin (MUDr.

V. Tuka, doc. M. Prázdný). Retrospektivní deset let trvající stu-
die věnovaná léčbě nemocných s diabetes mellitus 1. typu pro-
kázala, že i přes zlepšení v komplexní léčbě diabetu počet
komplikací narůstá. Pro mortalitu je nejzávažnější komplikací
kardiovaskulární autonomní neuropatie (doc. S. Lacigová). Do
programu se vešla i problematika okolo řízení motorových vo-
zidel, kterou má na starost MUDr. J. Brož, a nejvíce diskuto-
vané právnické otázky z posledního roku, hlavně na téma mož-
nosti, resp. nemožnosti předpisu PZT v ambulanci (Mgr.
O. Novák, Mgr P. Panýr). Velice zajímavý byl blok přednášek,
které si všímaly vlivu fyzické aktivity na sval ve stáří, na vztah
sarkopenie a osteoporózy a vlivu fyzické aktivity na inzulíno-
vou rezistenci na úrovni mitochondrií. Nové studie se naštěstí
neodklonily od základního kréda, že „nejzdravější“ je zdravý
životní styl včetně dostatku fyzické aktivity až do stáří (prof.
Rušavý, MUDr. L. Brunerová a MUDr. J. Gojda).

Partnerské farmaceutické firmy, bez kterých si organizaci
tak velkého kongresu neumíme představit, prezentovaly pro-
střednictvím známých diabetologických řečníků některé no-
vinky, které se buď již začaly používat (např. bazální analog in-
zulínu Toujeo 300 U/ml, inzulínová pumpa MiniMed 640G)
nebo na které nedočkavě čekáme. K těm očekávaným patří
Xultophy, první fixní kombinace bazálního inzulínu degludek
s analogem GLP-1, liraglutidem. Nový lék je určen k léčbě ne-
mocných s diabetes mellitus 2. typu. Nejen že fixní kombinace
usnadní život nemocného tím, že na aplikaci „svého léku“ bude
myslet jen 1x denně, ale první studie prokázaly, že lze dosáh-
nout lepší kompenzace, s menším počtem hypoglykemií a niž-

Obr. 1: Mezi vystavovateli nechybělo tradičně ani Naklada-
telství GEUM
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ším váhovým přírůstkem. Všichni diabetologové mají již dobré
zkušenosti s použitím liraglutidu. Bazální analog degludek stále
čeká na schválení. Jeho profil účinku i bezpečnost je lepší než
u dosud používaných bazálních inzulínů, proto se zdá tato fixní
kombinace jako ideální.

Potřebnou dávku inzulínu bude nutné vytitrovat přímo pa-
cientovi „ na míru“. Xultophy bude distribuován v předplně-
ném peru. V 1 ml roztoku Xultophy je 100 jednotek inzulínu
degludek a 3,6 mg liraglutidu. Přípravek Xultophy je schválen
pro použití s perorálními antidiabetiky (například metformi-
nem, pioglitazonem a deriváty sulfonylurey). Předepisuje se
v případě, že tyto léky (používané samostatně nebo s bazálním
inzulínem) dostatečně nekontrolují hladiny cukru v krvi. Je sa-
mozřejmostí, že pokud byl v původní kombinaci bazální inzu-
lín, musí být před zahájením léčby přípravkem Xultophy po -
dávání bazálního inzulínu ukončeno. Při přechodu z léčby
bazálním inzulínem se doporučuje počáteční dávka přípravku
Xultophy o velikosti 16 dávkovacích jednotek (16 jednotek in-
zulínu degludek a 0,6 mg liraglutidu).

Pokud nemocný neměl v původní kombinaci bazální inzu-
lín, začínáme s přípravkem Xultophy opatrněji. Doporučená

počáteční dávka přípravku Xultophy je 10 dávkovacích jedno-
tek (10 jednotek inzulínu degludek a 0,36 mg liraglutidu).
Pokud byly v původní kombinaci deriváty sulfonylurey, je třeba
zvážit snížení dávky derivátů sulfonylurey. Určitě je nezbytné
nemocného poučit o nutnosti časté monitorace glykemií.

Podvečer kongresu již tradičně patřil prezentaci posterů,
kterou mistrně moderuje MUDr. M. Žourek se svými neúpros-
nými stopkami. Technologickou tematiku zpestřily kazuistiky,
které někteří autoři přetransformovali do divadelního vystou-
pení jednoho herce (MUDr. V. Česák). Velice oceňuji
MUDr. Janu Havelkovou, ambulantní diabetoložku ze Znojma,
která dokázala, že i mimo kliniky mohou vzniknout zajímavé
postery.

Večery, také již tradičně, patřily neformální zábavě a hlavně
tanci. Edukovaní posluchači přednášek vědí, jak zdravý je
pohyb po celodenním sezení na přednáškách.

Příští rok se uskuteční již 20. ročník. Těch dvacet let uteklo
jako pestrý film, který bych si ráda zase někdy přehrála. Úroveň
přednášek, samozřejmě hlavně přednášejících, se zvýšila. Nej-
více mě ale těší, že ta přátelská atmosféra z prvních let stále pře-
trvává.

Za všechny organizátory, v čele s prof. Rušavým, vás zvu na
20. ročník, který se uskuteční na stejném místě, v hotelu Da-
rovanský dvůr, ve dnech 6.–8. října 2016.

Pozn.: přívoz přes Berounku zajištěn.

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Diabetologické centrum, 
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
e-mail: lacigova@fnplzen.cz

Publikováno se souhlasem původního vydavatele, DiaZpravodaj
(41. vydání) – www.diazpravodaj.cz

Obr. 2: Prof. MUDr. Martin Haluzík přednáší o nových tech-
nologiích v léčbě obezity
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ATTD 2016 aneb jak nemít hyperglykemii 
po milánských špagetách – reportáž

Kateřina Štechová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Letos se již po deváté konal kongres věnovaný technologiím
v diabetologii – ATTD neboli „Advanced Technologies &
Treat ments for Diabetes“. Tentokrát se konference konala v ital-
ském Milánu a sešlo se na ní více než 2 600 účastníků z deva-
desáti zemí celého světa.

Jedním ze zásadních přínosů této konference je, že šíří po-
vědomí o technologiích mezi odborníky zabývajícími se dia-
betem a jistě tak přispívá ke zmírnění strachu z technologií
a k jejich většímu používání. Technologie jsou v současnosti
asi opravdu jedinou reálnou nadějí, jak se může pacient s dia-
betem 1. typu přiblížit normoglykemii, ale zdá se, že mohou
pomoci nejen pacientům s diabetem 1. typu, ale i 2. typu.

Jenom si musíme dát pozor na jednu věc. Konference uká-
zala, že i léčba (možná je výstižnější cizí slovo management)
diabetu se posouvá do virtuálního světa. Glukometr již lze
přímo napojit na chytrý telefon, chytrý telefon se stává přijí-
mačem pro CGM (Continuous Glucose Monitoring), rodič
může online sledovat glykemii svého dítěte atd. O tom za
chvilku. Jen se mi v souvislosti s tím vkrádá trochu kacířská
myšlenka, aby to nebylo v duchu známého úsloví o ohni. O tom
se říká, že je „dobrý sluha, ale zlý pán“. V souvislosti s techno-
logiemi tím nemám pochopitelně na mysli oheň, ale chytrý te-
lefon. V rámci pobytu v Milánu jsem se byla podívat na střeše
slavné katedrály. Šla jsem tam brzy ráno, abych nemusela čekat
dlouhou frontu. To se mi vyplatilo. Nejprve jsme byli všeho
všudy na střeše dómu pod zrakem zlaté Madony čtyři návštěv-
níci, než se přihnala první skupina japonských turistů. Pocho-
pitelně vyzbrojených nejmodernějšími chytrými telefony. Jako
o závod pořizovali jedno selfie za druhým, brebentili a mezitím

ještě stihli kontrolovat, co je nového na sociálních sítích. Vím
to, protože jsem neodolala a nezdvořile jsem nakoukla, co si to
tak nutně prohlíží na telefonu a co je zajímavějšího než vzdá-
lené panoráma Alp v ranním oparu. Došla jsem k závěru, že
své mobilní telefony (mnohé velikosti menšího pádla) neod-
kládají asi ani když spí, a možná i ze spaní se připojují na soci-
ální sítě… Pokud by jim někdo ten přístroj vzal – asi by měli
značně „amputovaný“ pocit. Tím jsem jenom chtěla říci, že je
potřeba si dát pozor na závislosti (všech druhů), závislost na
technice nevyjímaje. Tím se ale od malého zamyšlení dostávám
přímo zpátky k programu kongresu, kde k mé velké radosti byl
věnován dostatečný prostor i psychologickým aspektům. Ne že
by bylo něco nového v psychologické problematice, ale nové je
to, že se o ní hovoří čím dál více a že se zdůrazňuje, že bez ní
to nepůjde. 

Měření glykemie, CGM
A jak je to s těmi novinkami? Na první místo bych asi zařadila
implantabilní senzor Eversense, který vydrží být funkční až de-
vadesát dní. Představila ho firma Senseonics. Jeho zavedení
a vyjmutí vyžaduje malou incizi, celý zákrok má trvat cca pět
minut. Senzor funguje na principu fluorescence a je, zdá se,
uspokojivě přesný (podle dosavadních výsledků ze studie PRE-
CISE, která byla prováděna s tímto senzorem). Senzor se kali-
bruje dvakrát denně. Zevně na kůži se nasadí transmiter (ten
se musí denně 15 minut nabíjet) a data jsou přenášena do chyt-
rého telefonu. Větší klinické studie určí, jaký bude mít senzor
komerční osud, firma má aktuálně zažádáno o značku CE
(Conformité Européenne). Je tím ale naznačena budoucnost
senzorů, kde je jasná snaha, aby vydržely co nejdéle. Eversense
nebyl ale jediný dlouhodobý senzor, který byl vystavován na
letošním ATTD.

Implantabilní senzor s životností 180 dní představila firma
Biomicro ze Singapuru, nicméně zde klinické zkoušky ještě ne-
začaly a firma hledá partnery pro další klinický výzkum. Sen -
zor má velikost zrnka rýže a firma má vymyšlený bezdrátový
přenos signálu do chytrých hodinek. Nevím ale, jak je to s přes-
ností tohoto senzoru. Na webových stránkách firmy o tom není
ani zmínka a špatně anglicky hovořící zástupce firmy mi na
přímý dotaz na přesnost senzoru nebyl schopen odpovědět.

Kalifornská firma GlySens představila také implantabilní
sen zor, který by měl vydržet pracovat dokonce rok a půl (Ec-
lipse ICGM System) a měl by být uspokojivě přesný. Tato firma
hledá nyní klinické partnery pro další testy, které by navázaly
na preklinický vývoj systému. Senzor pracuje na enzymatickém
principu a je zajímavé, že systém vyžaduje kalibraci pouze jed-
nou za dva týdny.

Obr. 1: Milán kongresový
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Kalibrace ale není vůbec nutná v případě systému FreeStyle
Libre, který též, stejně jako senzor Eversense, dostal na konfe-
renci velký prostor. To sice není úplná novinka a navíc už je
v některých zemích komerčně dostupný (v České republice
zatím bohužel ne). Připomenu krátce pro ty, kteří nevědí, v čem
tento systém spočívá. Je to glukózový senzor, který vydrží až
14 dní a není nutné ho kalibrovat. Data jsou sbírána průběžně,
nejsou ale průběžně zobrazována. Na to musí člověk „přejet“
nad transmiterem nasazeným na senzor „čtečkou“ (ve vzdále-
nosti 1–4 cm, lze i přes oblečení). Je to tedy spíše čtečka než
kontinuální monitorace. Systém není konstruován na glyke-
mické alarmy, které by nutily uživatele situaci řešit. Na druhou
stranu se člověk může velmi jednoduše změřit, když potřebuje,
a žádné alarmy ho neruší. Systém si pamatuje hodnoty za po-
sledních osm hodin, a pokud tedy člověk nechce nějaká data
ztratit – musí se „oskenovat“ nejdéle za osm hodin. Firma se
chystá uvést na trh i aplikaci pro mobilní telefony (pouze ty ob-
sahující Android), tzv. LibreLink, která by umožnila použít
chytrý telefon jako čtečku. Jistě si tento systém najde své spek-
trum uživatelů a určitě nebude malé.

Nemohu samozřejmě nezmínit Dexcom, kdy přichází sys -
tém G5, který umožňuje jako přijímač použít chytrý telefon
(seznam kompatibilních zařízení je na webových stránkách
firmy). Prostřednictvím tohoto systému je možná i kontrola
(např. dítěte) na dálku nebo si data může snadno prohlédnout
lékař (pokud mu pacient poskytne kód). Firma totiž představila
Dexcom CLARITY Cloud Based Reporting Software, kdy jsou
data odesílána do „cloudu“ a z něj jsou pak dostupná.

Britští autoři ve své přednášce představili tzv. GlucoSense,
tj. neinvazivní glukometr, který snímá koncentraci glukózy
v kapilárách prstu pomocí nového fotonického skleněného sen -
zoru, který by měl být, zdá se, přijatelně přesný. Nicméně je
 potřeba vyvinout menší a stabilní platformu.

Co se týká CGM, kromě výše již zmíněných senzorů se ře-
šily i vyloženě praktické aspekty jako je úhrada senzorů, pro-
tože jejich cena je jednou ze zásadních překážek masivnějšího
rozšíření této technologie, jejíž benefit je přitom již jasně do-
kázán a se zlepšující se přesností senzorů postupně odpadají
technické zábrany jejího většího používání.

Klinické zkoušky byly zahájeny i s hybridním systémem, tzv.
SPIDIMANem (Single-Port Insulin Infusion for Improved
Diabetes Management), což je kombinace infuzní kanyly
a dvou senzorů – jeden je glukózový, druhý měří změny oxy-
genace ve tkáni. Jeho autoři, rakouští vědci, teď plánují opti-
malizaci procedury kalibrace systému a standardizaci jeho vý-
roby.

V každém případě je důležitá standardizace zobrazování vý-
sledků glykemické monitorace (ať už se jedná o jakýkoliv způ-
sob) a zde se opravdu jako nejlepší jeví tzv. AGP (Ambulatory
Glucose Profile), o němž hovořil jeho „otec“ Dr. Richard Ber-
genstal.

Inzulinoterapie
Co se týká dávkování inzulínu – samozřejmě se hovořilo
o pumpě MiniMed 640G, která je vybavena funkcí SmartGuard
(prediktivní zastavení) a kterou máme již téměř rok na našem
trhu. Ve fázi klinického testování je už i její následovnice, která
nese označení 670G. A to už je pumpa konstruovaná jako hy-
bridní uzavřená smyčka (CL – z closed loop nebo též AP, tj. ar-
tificial pankreas). Hybridní znamená, že bazály bude mít „na
starosti“ pumpa (bude dávkovat podle glykemie) a bolusy zase
pacient. Také je potřeba pumpu informovat o tom, že člověk
plánuje nějakou fyzickou aktivitu. Pumpa bude umět ale pra-
covat i „po staru“, tj. ne v módu CL.

Věc, která mne opravdu nadchla a týká se inzulinoterapie,
je ultrarychlý inzulínový analog. Označuje se FIAsp (fast-ac-
ting insulin aspart, NovoNordisk). Princip spočívá v tom, že
přidání nikotinamidu vede k rychlejšímu formování mono-
merů inzulínu, které rychleji přestupují z místa aplikace do
krve. V krvi se tak tento inzulín objeví dvakrát rychleji než
„klasický“ analog. Brzy se očekává publikování výsledků třetí
fáze klinických testů s tímto inzulínem. Vývojem takových in-
zulínů se zabývají i další farmaceutické firmy. Například Eli
Lilly ve spolupráci s firmou Adocia vyvíjí tzv. BioChaperone
Lispro, kde je obsažena knihovna polysacharidů napodobují-
cích vlastnosti heparinu a tento „doprovod“ by měl tedy lispru
pomoci dosáhnout o 30 % dřívější nástup účinku a až o 69 %
silnější metabolický efekt. To je nadějné nejen z hlediska zlep-
šení efektu úplné CL, kdy to prostě bez rychlejšího inzulínu ne-
půjde.

Dále se na konferenci prezentovaly firmy vyrábějící inzulí-
nové patch pumpy. Kromě dobře známého produktu OmniPod
se mi moc líbí, zejména jako řešení pro pacienty s diabetes mel-
litus 2. typu, PAQ od firmy CeQur. Samozřejmě přesnost dáv-

Obr. 2: Milán turistický
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kování a možnost volby inzulínových dávek je nesrovnatelně
menší než u „klasických“ inzulínových pump. Nicméně ovlá-
dání je jednoduché a jistě ho zvládne i starší člověk, který na-
příklad hůře vidí. Ani jedno takové zařízení bohužel není na
našem trhu.

V souvislosti s vývojem CL byla diskutována také další té-
mata. Byl to například přesun studií z nemocničního prostředí
nebo prostředí speciálních „táborů“, pořádaných pro výzkum
efektu CL, do reálných podmínek každodenního života, nebo
využití CL přístupu v péči o těhotné diabetičky. Velmi se dis-
kutoval psychologický aspekt používání CL, z technických věcí
pak to, zda systém má nebo nemusí obsahovat glukagon (tzv.
bihormonální přístup). Dále jsou zkoušeny různé senzory jako
snímače pohybu (akcelerometry) nebo detektory žvýkání, aby
bylo možné informovat systém CL o pohybu či příjmu po-
travy.

V souvislosti s novinkami týkajícími se aplikace inzulínu
bych zmínila ještě francouzskou firmu Biocorp, která nyní
hledá strategického partnera, aby mohl být uveden v život je-
jich velmi zajímavý nápad s digitálními nástavci na inzulínová
pera. Dokonce vyvinuli i vlastní digitální inzulínové pero Da-
taPen, které je kompatibilní s klasickými 3 ml inzulínovými
cartridgemi (nejmenší nastavitelná dávka je 0,5 IU). Stan-
dardně používaná inzulínová pera opatřená takovým digitál-
ním nástavcem komunikují, stejně jako DataPen, s mobilním
telefonem a je možné tak zobrazovat údaje o aplikovaných dáv-
kách. Firma vyvinula i aplikaci pro mobilní telefon s názvem
Diabetes Monitor. Propojení je samozřejmě bezdrátové, přes
bluetooth.

Aplikace a zase aplikace
Na konferenci bylo k vidění několik aplikací umožňujících sběr
dat a analýzy a i poskytujících různá doporučení. Také byla sa-
mozřejmě tato problematika diskutována v rámci přednášek
i posterů. S aplikacemi pro chytré telefony se opravdu doslova
roztrhl pytel. Stejně tak se objevují tzv. Serious Games čili edu-
kační hry, které mají mít pozitivní vliv i na pacientův žebříček
hodnot a chování. To je samozřejmě využitelné i v prevenci,
například hra „Gustavo in Gnam‘s Planet“, cílená na adoles-
centy, přináší znalosti o zdravé stravě a má zlepšovat životní
návyky. Tyto hry mají již dokonce vlastní odborný časopis –
Games for Health Journal.

Aplikací pro chytré telefony, které se nějak vztahují k dia-
betu, je nyní na světě více než tisíc, řada z nich je volně ke sta-
žení. Jsou zde ale dva problémy. Aplikace musí být konstruo-
vána opravdu profesionálně, a to nejen z technického, ale
samozřejmě i lékařského hlediska. Například aplikace pracující
s databází potravin, kde jsou chyby v nutričním složení, je na
nic. Pokud aplikace slouží jako rádce pro pacienta, je to ještě
složitější a pouze dvacet aplikací na světě má za sebou robustní
testování k ověření jejich skutečného medicínského přínosu.
Pokud je aplikace dobrá, stejně tu zůstává další problém. A tím
druhým problémem je, aby aplikaci pacienti opravdu používali.
Pacient si aplikaci nainstaluje, chvíli ho baví ji používat, ale pak
poleví. A tím jsme zpátky u problematiky lidského faktoru
a psychologie.

„Různé“ další zajímavosti
Na konferenci byly diskutovány i další zajímavé věci. Například
Dr. Sperling přednesl přednášku s názvem „Is type 1 diabetes
mellitus an autoimmune disease?“ V této přednášce se zabýval
myšlenkou, že beta buňky jsou možná spíše než nevinné oběti
„zlého“ imunitního systému nějak predisponovány, aby byla ak-
tivována jejich apoptóza, čili aby vlastně spáchaly sebevraždu.

Dále se dost mluvilo o glykemické variabilitě s tím, že vý-
hradně „HbA1c-centrický“ model hodnocení kompenzace dia-
betu není optimální. Mluvilo se o tom, že glykemická variabi-
lita může ovlivňovat stabilitu aterosklerotických plátů dokonce
i u osob bez diabetu.

Zaujal mne i software představený americkými autory, který
má sloužit ke kvantifikaci obezity pomocí třírozměrného ske-
nování.

Američané v přednášce představili autoinjektor s glukago-
nem Xeris, kdy není nutná rekonstituce prášku pomocí in-
jekční vody. Tento nový roztok by měl mít dobrou stabilitu při
pokojové teplotě a samozřejmě je uživatelsky hodnocen jako
snáze aplikovatelný.

Profesor Garg hovořil mimo jiné na téma použití některých
léků, které vnímáme jako typicky „dvojkové“, u pacientů s dia-
betes mellitus (DM) 1. typu. Poslední publikace na toto téma
se zaměřují na použití duálního SGLT1 a SGLT2 inhibitoru so-
tagliflozinu jako doplňující terapie u pacientů s DM 1. typu.
Publikované výsledky jsou slibné, ale jistě si musíme počkat na
větší studie a profesor Garg se netajil svým názorem, že je
v tomto ohledu poněkud skeptický.

Doslova vodou na můj mlýn pak bylo slyšet, že základem
stále zůstává počítání sacharidů, bez toho ani hybridní uza-
vřená smyčka nebude dostatečně efektivní a úplná uzavřená
smyčka je pro praktickou aplikaci stále spíše věcí budoucnosti.
Záleží ale pochopitelně i na dalších složkách stravy a co je ještě
horší, reakce každého člověka (ve smyslu glykemické odpo-
vědi) na stejné jídlo – je prostě různá.

Nicméně právě moderní technologie umožňují, aby pacient
díky nim svým reakcím porozuměl a vyvaroval se do příště
opakování stejných chyb. Jen tak bude mít dobrou glykemii
a nejen po milánských špagetách.

P.S. Příští rok se bude jubilejní 10. ATTD konat v termínu 15.–
18. února 2017 v Paříži.
P.P.S. Abstrakta sdělení jsou, stejně jako tzv. Yearbook a archiv
e-posterů, dostupná prostřednictvím webových stránek kon-
ference (www.attd2016.com).

Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: katerinastechova@seznam.cz

Dedikace – podpora projektem IGA MZČR 15-25710A (P08
panel).



42 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2016

upoutávka

53. kongres ERA-EDTA
21.–24. května 2016
Vídeň, Rakousko

Prezidenti kongresu:
Gert Mayer, Rakousko
Andrzej Wiecek, Polsko

Předseda vědeckého výboru:
Prof. Danilo Fliser (Německo)

Hlavní téma kongresu:
„Od velkých dat k individuální terapii – biostatistika se setkává s molekulární medicínou.“ Vídeňský kon-
gres se zaměří na nové cesty, jak se v blízké budoucnosti mohou změnit výzkumné metodiky, a jak to
může prospět právě nefrologii.

Informace:  www.era-edta2016.org

                                   

Změňme budoucnost pacientů s diabetem
(cyklus seminářů)

V průběhu ledna a února proběhl v šesti krajských městech ČR
cyklus seminářů s názvem Změňme budoucnost pacientů s dia-
betem. Pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní
kliniky 2. LF UK v Praze-Motole ji pořádala Diabetická aso-
ciace ČR a IHETA.

Tým přednášejících se, až na výjimky, obměňoval v závi-
slosti na místu konání, nicméně základ programu semináře ur-
čeného diabetologům a internistům v praxi byl stejný pro celý
cyklus.

Měli jsme možnost navštívit seminář realizovaný v Hradci
Králové 15. února 2016. Po úvodním slovu doc. Aleny Šmahe-
lové nás MUDr. Tomáš Doležal seznámil se základy farmakoe-
konomického modelování ve zdravotnickém systému a uvedl
konkrétní příklady z oblasti diabetologie. Zatímco údaje na
straně nákladů zdravotnického systému jsou zřejmé a zahrnují
jak náklady přímé, tedy výdaje za léky a zdravotnickou péči,
tak nepřímé (ztráty systému v důsledku pracovní neschopnosti
a další), údaje na straně přínosu léčby se liší od standardních
ekonomických modelů. Pro jejich vyjádření nepostačuje po-
chopitelně pouhé finanční vyjádření, je třeba modelů, které
kombinují prodloužení délky života a jeho kvalitu. Jedním z ta-
kových modelů je QALY, tedy Quality Adjustment Life Year,
měřítko, které vyhodnocuje počet roků prožitých v dobrém
zdravotním stavu. Protipólem je koeficient DALY, tedy Dis -
ability Adjusted Life Year, který zohledňuje dobu strávenou
v celkové tělesné neschopnosti způsobené nemocí a předčasné
úmrtí.

Farmakoekonomicky se dá modelovat např. přínos nových
farmaceutik pro zdravotnický systém jako celek a vyhodnotit
také jejich ekonomický přínos. Ve většině případů je to možné
v podobě vyjádření v podobě zvýšení QALY, zčásti i přímo ve
finančním vyjádření. Příkladem takové analýzy je třeba práce
Kruntorádové a kolektivu2, která identifikovala náklady zdra-
votnického systému na hypoglykemické stavy u diabetiků. Au-
toři spočítali, že náklady mírné, středně závažné a závažné hy-
poglykemie činí 165, resp. 3 216 resp. 22 468 Kč. Většinu těchto
nákladů tvořily náklady přímé (76–85,1 %). Ve spojení s inci-
dencí a prevalencí hypoglykemií u diabetiků (v závislosti na
typu onemocnění i stavu kompenzace a léčby) se pak již dají
snadno počítat náklady zdravotnického systému na hypogly-
kemie celkově. V případě příchodu nového farmaka se pak dá,
je-li prokázáno snížení rizika hypoglykemie oproti stávající
léčbě, relativně přehledně modelovat, zda léčba přinese zdra-
votnickému systému úspory finanční i vyjádřit zlepšení v rámci
QALY.

Takovou studií byl např. projekt POET, který analyzoval
přímé roční náklady na léčbu diabetes mellitus 2. typu v pod-
mínkách běžné klinické praxe v ČR, které vznikly v souvislosti
se zahájením léčby bazálním inzulínem NPH nebo glargin
v kombinaci s PAD. Oba tyto inzulíny snižovaly glykovaný he-
moglobin i glykemii nalačno, nicméně léčba inzulínem glargin
byla spojena s významně nižším výskytem dokumentovaných
symptomatických hypoglykemií (glargin 0,84 příhod na paci-
enta a rok léčby vs 1,053 příhod na pacienta a rok u NPH in-
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zulínu). Analýza výdajů ukázala, že zahájení léčby inzulínem
glargin je dražší v ceně samotné farmakoterapie, naopak nižší
náklady má v souvislosti s poskytováním zdravotnických pro-
středků, pomůcek a zdravotnických výkonů a pochopitelně
právě i v nákladech spojených s nižší incidencí hypoglykemie.

Zajímavý komentář k relevanci klinických studií v klinické
praxi měl ve své přednášce prof. Kvapil. Zmínil, že jen málo
významných klinických studií v diabetologii poslední doby
ukazuje na podstatné snížení mortality, přestože dokumentují
úspěšné užití nových terapeutik v praxi. Tyto výsledky ale ne-
korespondují zcela s daty z veřejných registrů, např. VZP, které
obrážejí reálnou praxi péče o diabetiky v praktických podmín-
kách, a které ukazují významné prodloužení délky života dia-
betiků v posledních letech. Jedním z pravděpodobných vysvět-
lení je tzv. "trial population", tedy skutečnost, že vylučovací
kritéria randomizovaných klinických studií významným způ-
sobem ovlivňují vzorek reálné populace pacientů. Vedle stan-
dardních dat EBM z klinických studií tak nesmíme zapomínat
ani na analýzu dat z veřejných registrů, protože nám přináší
podstatné informace o výsledcích léčby z reálné praxe.

Doc. Martin Prázný se ve své přednášce zaměřil na význam
glykemické variability, a to jak variability krátkodobé, repre-
zentované variabilitou glykemie, tak i dlouhodobé v podobě
variability HbA1c. Představil některé základní indexy k hodno-
cení variability glykemie, např. MAGE (mean amplitude of gly-
cemic excursions) nebo CONGA (continuous overlapping net
glycemic action), ADRR (average daily risk range).

Aktuálně se předpokládá, že v patogenezi chronických
komplikací diabetu hraje významnou úlohu trvalá hypergly-
kemie, která je zdrojem aktivace oxidačního stresu. V někte-
rých studiích na zvířecích modelech a tkáňových kulturách lid-
ských buněk bylo prokázáno, že zvýšená glykemická variabilita
vede k aktivaci oxidačního stresu. Na potvrzení v klinických
studiích u diabetiků se teprve čeká. Dalším patogenetickým
mechanismem, kterým zvýšená glykemická variabilita může
poškozovat organismus, může být i reaktivní zvýšení kontra-
regulačních hormonů při hypoglykemii. Každopádně krátko-
dobá variabilita glykemie koreluje s rizikem hypoglykemie.

Snížení krátkodobé glykemické variability u diabetiků není
snadné a vždy musí předcházet snaze o těsnou kompenzaci dia-
betu, jinak bude pacient ohrožen hypoglykemiemi. Řada no-
vých léků má potenciál snižovat glykemickou variabilitu, za
příklad uvedl autor přednášky inhibitory DPP-4 nebo kombi-
naci bazálního inzulínu a GLP-1 mimetik (vůči IIT i vůči in-
zulinoterapii premixovanými inzulíny).

Seminář pak uzavřela prezentace kazuistiky, ve které
MUDr. Jana Jiráčková představila nesnadné hledání vhodné
terapie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu a hypoglyke-
miemi.
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ENDOKRINOLOGIE
příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii

Polyglandulární autoimunitní syndromy – 
Carpenterův syndrom

Michal Krčma
Endokrinologická ambulance, I. interní klinika, FN Plzeň

Souhrn:
Pacient s diabetes mellitus 1. typu má vyšší riziko vývoje některých dalších autoimu-
nitních nemocí. Nejzávažnějším z hlediska léčby i včasné diagnostiky, ale vzácným
onemocněním, je periferní hypokortikalismus, pro nějž se při současném výskytu
s diabetes mellitus 1. typu a autoimunní tyroiditidou používá název Carpenterův syn-
drom. Text se na základě kazuistiky věnuje nejčastějším problémům při diagnostice
a léčbě současně probíhajícího autoimunního diabetes mellitus a adrenalitidy.

Summary:
Polyglandular autoimmune syndromes – Carpenter’s syndrome
Patients with the type 1 diabetes mellitus are at a higher risk of other autoimmune
dis orders. A peripheral hypocortisolism is a rare but the most severe disease both in
terms of the treatment and early diagnostics, and if it occurs in a combination with
the type 1 diabetes mellitus and autoimmune thyroiditis it is called the Carpenter’s
syndrome. Based on a case report the paper deals with the commonest problems in
a diagnosis and a treatment of simultaneous autoimmune diabetes mellitus and adre-
nalitis.

Krčma, M. Polyglandulární autoimunitní syndromy – Carpenterův syndrom. Kazuistiky v diabetologii 14, 1
– Endokrinologie: 44–46, 2016.

Klíčová slova
 autoimunita
 diabetes 1. typu
 Addisonova nemoc
 hypokortikalismus
 Carpenterův syndrom

Keywords
 autoimmunity
 type 1 diabetes mellitus
 Addison’s disease
 hypocortisolism
 Carpenter’s syndrome

Úvod
Autoimunitní nemoci obecně představují z hlediska diagnos-
tiky a léčby určité úskalí. Plně vyvinutá choroba většinou za-
hrnuje triádu klinických symptomů, laboratorních nebo
obecně morfologických změn, potvrzujících diagnózu a pří -
tomnosti autoprotilátek. Diagnostické obtíže mohou činit
formy, kdy nejsou přítomny protilátky, naopak někdy dochází
k nadměrné léčbě pacientů, kteří mají pouze detekovatelné
protilátky v krvi, ale skutečným onemocněním netrpí.

Konečně v posledních letech stoupá pozornost věnovaná
onemocněním subklinickým, tedy asymptomatickým stavům,
kdy již lze detekovat jistou klinicky nevýznamnou hormonální
poruchu v přítomnosti protilátek. Vždy je třeba zvažovat na
jedné straně prospěch pacienta z léčby, ideálně potvrzený stu-

diemi respektujícími zásady EBM (Evidence-based medicine)
a možné iatrogenní nežádoucí efekty léčby včetně zbytečné me-
dikalizace „zdravého pacienta“. Občas se v ambulanci setkávám
s docela štíhlými mladými pacientkami (především) s vysokou
stresovou zátěží, jimž někdo ve shonu všedního dne ambulance
stanovil hladinu kortizolu kvůli obtížnosti dále zhubnout, aniž
by měly jiné příznaky hyperkortikalismu. Laboratoř přinese
pochopitelně lehce nadnormální kortizolemii a pacientka bývá
„protažena“ různými grafickými a dalšími vyšetřeními a dále
psychicky stigmatizována.

Jinou situací je screening autoimunit u pacientů s již zná-
mou autoimunitou. Obecně platí, že u vzácnějších onemocnění
se provádí paušálně screening častějších autoimunit, zatímco
u častých autoimunit (např. tyreoidálních) je vhodné vyšetřovat
pacienty na přítomnost vzácnějších nemocí teprve při symp-
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tomech. Velmi často léčba jedné autoimunity ovlivňuje léčbu
onemocnění ostatních, a přestože je dnešní medicína super-
specializována do mnoha odborností, pacienti profitují z péče
ideálně jedním specialistou, optimálně dobře spolupracujícími
specialisty v rámci jednoho pracoviště. Spojení endokrinologie
a diabetologie v jeden atestační obor jde v témže duchu.

Polyglandulární autoimunitní postižení jsou relativně
vzácná a lze je rozdělit do dvou hlavních klinických jednotek,
autoimunitní polyglandulární syndrom (APS) 1. a 2. typu,
z nichž se postupem času dle některých autorů vydělily další
dva subtypy (tab. 1). Někteří autoři však APS 3. a 4. typu za-
hrnují pod APS 2. typu, což je vhodnější, neboť se u těchto typů
mohou časem objevit i další autoprotilátky. Detailní popis na-
lezených genetických odchylek (v případě APS 1. typu mono-
genního postižení) přesahuje rámec tohoto textu.

Duplicitou, zřejmě nejrizikovější z hlediska tíže onemocnění
i spolupráce a edukace pacienta, je kombinace autoimunního
diabetu a autoimunní adrenalitidy, Carpenterův syndrom. Obě
nemoci mají jisté paralely (tab. 2) a pro pacienta jejich kombi-
nace představuje značnou zátěž.

Kazuistika
Sedmačtyřicetiletý muž docházel do naší ambulance pro dia-
betes mellitus 1. typu diagnostikovaný v 19 letech a autoimunní
tyroiditidu diagnostikovanou ve 40 letech. Fyzikální nález byl
bez abnormalit s výjimkou stacionárního vitiliga. Od roku 2009
byl léčen inzulinovou pumpou (aspart) s intermitentním po-
užíváním kalkulátoru bolusů, již od počátku používal výměnné
jednotky (VJ) (40 – 10 – 40 – 15 – 40 – 15 g sacharidů v jídlech)
s určitými úpravami do ±2 VJ (20 g). Pacient byl dlouhodobě
normostenický (177 cm, 64 kg), rekreační sportovec. Kompen-
zace diabetu a lipidogram byly ve výborných mezích, byl evi-
dován malý počet hypoglykemií změřených i vnímaných.
V létě 2013 pacient začal postupně sám snižovat dávku inzu-
línu, cítil se více unavený, což přičítal na vrub vyšší pracovní
zátěže. Již při předešlé kontrole v srpnu 2013 s ohledem na po-
zitivitu protilátek proti 21-hydroxyláze a hodnotu ranní korti-

zolu 370 nmol/l bylo naplánováno provedení ACTH stimulač-
ního testu. Než mohl být test z důvodu pacientovy pracovní
vytíženosti proveden, dostavil se začátkem listopadu 2013
k mimořádné kontrole pro svalovou slabost, námahové bolesti
dolních končetin, únavnost a zvýšení počtu hypoglykemií. Zá-
roveň poklesla celková denní dávka inzulínu na 14 jednotek
denně (8 jednotek bazální dávka, 6 jednotek bolusové dávky).

Laboratorní nález prokázal rozvoj již jednoznačného adre-
nálního hypokortikalismu (náhodný kortizol 41 nmol/l, adre-
nokortikotropní hormon – ACTH 961 ng/l) a byla ambulantně
zahájena léčba hydrocortisonem, zprvu ve vyšší dávce a s po-
stupným poklesem na chronickou substituci 27,5 mg/den ve
třech dávkách (20 mg – 5 mg – 2,5 mg), která respektuje fyzio-
logické zákonitosti. Klinický stav pacienta se velmi rychle upra-
vil, vývoj laboratorních parametrů shrnuje obrázek (obr. 1). Za
zmínku stojí spontánní úprava hladiny tyreotropního hor-
monu (TSH), aniž by byla zvyšována dávka tyroxinu; sekun-
dární elevace TSH je u neléčené (podléčené) Addisonovy ne-
moci obvyklý nález a bylo by chybou reagovat zvyšováním
tyroidální substituce nebo dokonce zahajováním léčby do-
mnělé hypotyreózy. Stav pacienta si zatím nevyžádal substituci
mineralokortikoidů. Léčba vedla k přechodnému zhoršení
kompenzace diabetu (vzestupu glykovaného hemoglobinu až
nad 70 mmol/mol), především kvůli prakticky úplnému vymi-
zení hypoglykemií.

Souběžná léčba diabetu 1. typu a hypokortikalismu klade
na pacienta zvýšené nároky na edukaci i selfmonitoring, někdy
je obtížné rozhodnout, zda např. noční hypoglykemie jsou způ-
sobeny příliš nízkou dávkou kortikoidu nebo naopak příliš vy-
sokou dávkou inzulínu. Nepomáhá ani složitý monitoring
léčby hypokortikalismu – rozhodující je vždy klinický stav pa-
cienta a laboratorní parametry jsou spíše podružné. Předávko-
vání glukokortikoidem lze odhalit občasným změřením od-
padu kortizolu za 24 hodin, poddávkování by mohla
signalizovat příliš vysoká hladina ACTH, ale je řada pacientů,
u nichž ani lehce nadměrná léčba nevede k supresi ACTH do
normálních hodnot běžných u zdravé populace. Odchylky
v mineralogramu se objevují až při závažnější hormonální dys-

POLYGLANDULÁRNÍ AUTOIMUNITNÍ SYNDROMY – CARPENTERŮV SYNDROM

patofyziologie protilátkami zprostředkovaná destrukce žlázy

průběh progresivní a nevyléčitelné onemocnění

závislost na substituci stupňující se potřeba, někdy s krátkou „honey-moon“ periodou, trvalá

úpravy léčby pacientem podle jídla, pohybu, fyzické zátěže, podle fyzické i duševní zátěže
interkurentního onemocnění a interkurentního onemocnění

vynechání aplikace ketoacidóza Addisonská krize

monitorace léčby pacientem selfmonitoring 0

monitorace léčby zdravotníkem glykovaný hemoglobin, rozhodující je klinický stav 
variabilita (ACTH), odpady kortizolu

k vyšší morbiditě nejvíce přispívá „hyperglykemie“ a ostatní komponenty „hyperglykemie“ a ostatní komponenty 
metabolického syndromu metabolického syndromu

mortalita v mladším věku s hypoglykemií asociovaná Addisonská krize
náhlá srdeční smrt, ketoacidóza

diabetes mellitus 1. typu Addisonova nemoc

Tab. 1: Paralely mezi autoimunní adrenalitidou a autoimunním diabetes mellitus



46 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2016

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

POLYGLANDULÁRNÍ AUTOIMUNITNÍ SYNDROMY – CARPENTERŮV SYNDROM

balanci. Léčbu neusnadňuje ani farmakodynamika používa-
ných preparátů; ideální lék by měl maximum účinku krátce po
požití a postupný pokles hladiny, která by ale měla přetrvávat
24 hodin. Léčbou třemi dávkami hydrocortisonu se snažíme
fyziologický cirkadiánní rytmus napodobovat, alternativou pro
některé pacienty může být i léčba jednou dávkou prednisonu.
Zlepšení přinese snad očekávatelné schválení preparátů s mo-
difikovaným uvolňováním, které jsou v některých zemích EU
již dostupné. Bariérou bude jistě vysoká cena, o dva řády vyšší,
než je současná léčba.

Ohledně screeningu Addisonovy nemoci u diabetiků 1. typu
zatím nepanuje zcela shoda, většinou doporučení navrhují
u bezpříznakových nemocných stanovovat protilátky proti 21-
hydroxyláze v pětiletém intervalu, event. současně s ranním
sérovým kortizolem. Při rozpacích pak provedení ACTH sti-
mulačního testu.
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AIRE gen polygenní HLA vázaný polygenní HLA vázaný polygenní HLA vázaný

mírná převaha žen 3x častější u žen častější u žen po 30. roce věku častější u žen
80 % hypoparatyreóza 80 % tyreopatie = tyreopatie + jiná endokrinopatie = tyreogastrický syndrom 
65 % Addisonova nemoc 60 % DM 1. typu než Addisonova nemoc (tzn. DM 1. typu, (AI tyroiditia + AI gastritida)
<20 % DM 1. typu 40 % Addisonova nemoc hypogonadismus, AI gastritida, vitiligo…)
11 % hypogonadismus
10 % tyreopatie

slizniční kandidóza

AI gastritida, AI hepatitida, celiakie, alopecie, vitiligo, 
revmatická onemocnění (SLE, Sjögrenův syndrom, 
revmatoidní artritida), myastenia gravis

APS 1. typu APS 2. typu APS 3. typu APS 4. typu

Tab. 2: Klasifikace autoimunních polyglandulárních syndromů

Zkratky: AI – autoimunitní, DM – diabetes mellitus, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – revmatoidní artritida

Carpenter George (1859–1910) – britský lékař. Popis syndromu byl auto-
rem publikován v podobě kazuistických sdělení v roce 1909.

(zdroj informací: archiv redakce)

Addison Thomas (1793–1860) – anglický lékař. Vystudoval v Edinburghu.
Pracoval v Londýně, z  lékařské problematiky se věnoval anatomii plic,
pneumoniím a další problematice, např. chronické nedostatečnosti funkce
nadledvin – dnes je pokládán především za zakladatele endokrinologie.

(zdroj informací: archiv redakce)

Sjögren Henrik (1899–1986) – švédský oftalmolog. Vystudoval medicínu
na Karolinska institutet v roce 1922, 1961 profesorem na univerzitě v Gö-
teborgu. Syndrom, který dnes nese jeho jméno, popsal v roce 1933 v práci
„Zur Kenntnis der keratoconjunctivitis sicca“.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. 1: Vývoj některých laboratorních parametrů během
rozvoje a léčby adrenální dysfunkce
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Primární hypotyreóza jako projev 
intoxikace kobaltem

Dagmar Langová
Endokrinologická ambulance, Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín

Souhrn:
Mezi nejčastější příčiny hypotyreózy patří destrukce parenchymu štítnice autoimun-
ními protilátkami (TPOAb a TgAb), dále léčebné výkony na štítné žláze (operace,
léčba radiojódem) a zevní aktinoterapie štítnice a jejího okolí (nejčastěji při hemato-
logických či ORL malignitách).

Z lékových je nejznámější porucha funkce štítné žlázy při medikaci amiodaronem,
sledování tyreoidálních funkcí se doporučuje i při podávání dalších léků (lithium, in-
terferon).

V této kazuistice demonstrujeme primární hypotyreózu jako důsledek intoxikace
kobaltem při prasknutí Cr-Co náhrady kyčelního kloubu (tj. PHACT – prosthetic hip-
associated cobalt toxicity). Hypotyreóza se strumou byla součástí komplexu dalších
příznaků. Po substituční léčbě bylo dosaženo eutyreózy a normalizace objemu štít-
nice.

Summary:
Primary hypothyreosis as a symptom of cobalt intoxication
A destruction of thyroidal parenchyma by the autoimmune antibodies (TPOAb and
TgAb), therapeutical interventions on the thyroid gland (surgery, a treatment with ra-
dioiodine) and the external actinotherapy of the thyroid gland and its surrounding
area (most often in hematologic or ENT malignancies) belong among the commonest
causes of hypothyreosis.

A treatment with amiodarone is the best known cause of drug induced thyroidal
impairment, but the monitoring of thyroid function is recommended during the tre-
atment with other drugs as well (e.g. lithium, interferon).

Our paper demonstrates the primary hypothyreosis caused by the intoxication with
cobalt after the rupture of Cr-Co hip prosthesis (i.e. PHACT – prosthetic hip-asso-
ciated cobalt toxicity). Hypothyreosis with struma was the part of the complex of other
symptoms. The substitution treatment resulted in both the normalization of thyroidal
function and the normalization of the thyroidal volume.

Langová, D. Primární hypotyreóza jako projev intoxikace kobaltem. Kazuistiky v diabetologii 14, 1 – příloha
Endokrinologie: 47–49, 2016.

Klíčová slova
 hypotyreóza
 náhrada kyčelního kloubu
 intoxikace kobaltem
 PHACT

Keywords
 hypothyreosis
 hip replacement
 cobalt intoxication
 PHACT

Úvod
Hypotyreóza jako nežádoucí efekt kontaktu s kobaltem byla
pozorována v 50. a 60. letech minulého století jako vedlejší úči-
nek léčby anemií – preparát kobaltu byl v této indikaci použí-
ván pro svůj vliv na erytropoézu.

V letech 2008–2009 byla studována populace 249 mužů
v továrně na výrobu kobaltu v severní Belgii – bylo zjištěno, že
dávky pod biologickým limitem, tj. pod 15 μg Co/g kreat.
v moči, nevykazují nežádoucí účinky na erytrocyty ani na štít-
nou žlázu.

V ortopedickém písemnictví se však objevují závažné kazu-
istiky artroprostetického kobaltismu. Syndrom se označuje

jako PHACT – prosthetic hip-associated cobalt toxicity, a je
popisován u osob s implantovanou kovovou protézou kyčel-
ního kloubu s obsahem kobaltu. Klinické projevy nacházíme
po 3–72 měsících od operace (medián 19 měsíců) jako důsle-
dek poškození implantátu s proniknutím Co mimo hlavici.
V literatuře jsou popisovány dysfunkce štítné žlázy (hypoty-
reóza), projevy kardiální (kardiomyopatie), neurologické
(různé neuropatie), poruchy visu a sluchu, kognitivní dys-
funkce, slabost, vertigo, polycytemie.

Hladiny kobaltu nad 7 μg/l vedou k neurologickým a kar-
diálním projevům, hodnoty nad 20 μg/l jsou indikací k ope-
rační revizi artroplastiky. Symptomatickou léčbou je zvýšení
exkrece kobaltu podáváním chelátu DMPS (2,3-dimerkapto-
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1-propansulfonát). Včasná diagnóza a léčba vede k regresi po-
tíží s výjimkou hluchoty, byl však popsán i fatální průběh –
úmrtí na kobaltem indukovanou kardiomyopatii u 46letého
muže (sérové hladiny Co dosahovaly až 6 521 μg/l).

V databázi PubMed (MEDLINE) jsme nalezli článek J. Wise
z Lancetu 2014, kdy mu ke správné diagnóze pomohla epizoda
televizního seriálu Dr. House – viz článek Cobalt intoxication
diagnosed with the help of Dr House5.

Dle písemnictví se v ortopedických kruzích zvažuje rutinní
monitorování sérových hladin Co a Cr u osob s metal-on-
metal kyčelními náhradami4.

Kazuistika
Demonstrujeme případ 55letého muže s PHACT. Pacient měl
v anamnéze tabakismus a hyperlipoproteinemii, jinak se záva-
žněji neléčil. V roce 2002 prodělal komplikovaný úraz, po němž
mu byla implantována totální endoprotéza pravé kyčle. Po 8 le-
tech, tj. v lednu 2010, došlo k poúrazové nekróze hlavice (s
jejím rozlomením), pacient se proto podrobil replantaci endo-
protézy a její náhradě za Cr-Co typ TEP.

Poúrazové období bylo velmi komplikované – se vznikem
flebotrombózy pravé dolní končetiny s masivní plicní emboli-
zací, selháním pravé komory a šokem, pacient byl proto léčen
trombolýzou. Následně trpěl chronickou žilní insuficiencí
pravé dolní končetiny se sekundárními lymfedémy.

Do naší endokrinologické péče se dostal v březnu 2011 pro
nově zjištěnou primární hypotyreózu s klinickými projevy
myx edému (vstupní TSH 76 mU/l, FT4 pod 5,0 pmol/l), bez
laboratorní pozitivity protilátek TPOAb i TgAb. Ultrasonogra-
ficky byla patrna difúzní struma 84 ml (norma pro muže je do
22 ml), hypoechogenní parenchym, bez uzlových, resp. ložis-
kových změn. Již v době našeho prvního kontaktu byla u paci-
enta přítomna těžká percepční hypakúze nejasné etiologie, ve
fázi vyřizování bylo sluchadlo. Dále byl pacient dispenzarizo-
ván neurologem pro etiologicky nejasnou těžkou symetrickou
distální neuropatii s chabou paraparézou a cerebellárním syn-
dromem a vyšetřován kardiologem pro etiologicky nejasné
arytmie a pokles ejekční frakce levé komory. Jako příčina byla
zvažována kardiomyopatie (následně v roce 2013 prodělal
i elektrickou kardioverzi pro paroxysmus fibrilace síní).

V endokrinologické ambulanci byla zahájena obvyklým re-
žimem tyreoidální substituce a během pěti měsíců jsme dosáhli
eutyreózy (lab. TSH 1,3 mU/l při týdenní dávce 600 μg levo-
thyroxinu), sonograficky došlo během 12 měsíců k normalizaci
objemu štítnice (na 18 ml), obraz hypoechogenního paren-
chymu zůstával bez ložiskových změn.

Protože si pacient ambulantně stěžoval na progredující aty-
pické bolesti v zádech a pánvi, byl přijat na naše interní oddě-
lení k došetření za hospitalizace. Až tehdy, v srpnu 2014, byla
stanovena správná příčina všech jeho obtíží – intoxikace ko-
baltem při PHACT. Rentgenologicky byla již zjevná patologie
s výraznou lokální kostní reakcí v oblasti pravého trochanteru
a pravého acetabula. Ortoped provedl cílenou punkci, kterou
získal nezvykle tmavou tekutinu. Toxikologicky v ní byl stano-
ven vysoký obsah kobaltu a chromu. Ošetřující internista zva-
žoval podání chelátů, konzultované pracoviště pracovního lé-

kařství v Praze to vzhledem k sérovým hladinám kobaltu ne-
doporučilo. Porušená náhrada kyčelní byla v září 2014 vyňata.

Následně došlo u pacienta k poklesu spotřeby levothyro-
xinu, z původních 600 μg postupně na 450 μg týdně, po po-
slední kontrole v září 2015 zůstává dávka 450 μg týdně. Vzhle-
dem k literárním údajům očekáváme možnost další redukce
substituční dávky, event. plné vysazení tyreoidální substituce
v čase.

Závěr
V rámci etiologie primární hypotyreózy při negativních, resp.
nezvýšených hladinách antityreoidálních protilátek je nutno
zvažovat i jinou než autoimunitní etiologii. Pátráme po anam-

Obr. 1: Pravá kyčel po operaci 2010

Obr. 2: Pravá kyčel v srpnu 2014 
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néze zevní radioterapie, aktuálních i dříve užívaných lécích
a dle výše zmíněné kazuistiky i po prodělaných ortopedických
operacích. Substituční léčba hypotyreózy je standardní, na pří-
čině poruchy nezávisí. Preparáty levothyroxinu dosáhneme eu-
tyreózy a tím většinou kompletního vymizení obtíží, pramení-
cích z hypotyreózy.
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(Pozn.: sdělení bylo prezentováno jako poster na XXXVIII. en-
dokrinologických dnech s mezinárodní účastí, 15.–17.10.2015,
Špindlerův Mlýn.)
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