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Editorial

Novinky v diabetologii – výzva autorům

Diabetologie je jedním z oborů, který má to štěstí, že je cílem 
řady inovací a  výzkum přichází s  množstvím nových postupů, 
léků i technických pomůcek. Možná ale nejde ani tak o štěstí, jako 
o výsledek zvýšeného úsilí lékařů a farmaceutů, vedených vidinou 
pandemie diabetu 2. typu po celém světě a miliónů diabetiků při-
bývajících v celém vyspělém světě.

I v České republice je tento trend znát. Jen na letošních Luhačo-
vických dnech bylo představeno hned několik nových antidiabetik. 
O těch vstupujících na český trh referuji v samostatné zprávě, daleko 
více je však těch, které se aktuálně vyvíjejí, zkoušejí a testují v klinic-
kých studiích. Totéž platí o technice určené k aplikaci inzulínu, měření glykemie či glykovaného hemoglobinu. Obrovský boom 
zaznamenává také oblast hojení chronických ran, významná pro terapii diabetické nohy, novinky jsou v oblasti terapie retinopatie 
i dalších komplikací. Rádi bychom, abyste se formou kazuistiky podělili o své zkušenosti právě s těmito novinkami – vždyť kde 
jinde může být výměna zkušeností užitečná, než tam, kde je dosud zkušeností málo! Prosím neváhejte napsat kazuistiku ze své 
praxe na téma nové postupy a léky v diabetologii. Naskýtá se jistě řada námětů a otázek. Ať již se jedná o vhodnost výběru paci-
enta, kombinace s jinými léky, zapojení do denního režimu pacienta, motivace pacienta, nezbytnost edukace, selhání léčby a jeho 
důvody, nežádoucí účinky a další. Budeme se těšit na vaše příspěvky – rád osobně odpovím na jakékoliv vaše dotazy k možnosti 
publikovat kazuistiku z Vaší praxe. Kontakt na mne naleznete v tiráži časopisu.

V minulém čísle jsem měl to potěšení informovat o edukačním grantu, který jsme obdrželi pro lékaře v praxi a díky němuž máte 
možnost získat předplatné našeho časopisu pro letošní rok zdarma. Zájem nás překvapil, a přestože limit 600 lékařů (kteří splnili 
podmínky – tj. doručovací adresa v ČR, práce v diabetologické praxi a vyplnění registrace na našich internetových stránkách www.
geum.org) byl vyčerpán, podařilo se nám dodatečně zajistit doplnění grantu i pro další zájemce – nad tento limit. Formulář k regis-
traci je tak na našem webu ještě k dispozici, a pokud jste se dosud nestihli zaregistrovat, máte tak možnost stále ještě učinit.

Předpokládám, že většina z Vás zaregistrovala, že jsme v loňském roce uvedli nový časopis věnovaný kazuistikám v angiologii. 
Pokud Vás problematika cévního a lymfatického systému zajímá, doporučuji jej také Vaší pozornosti. Podrobnosti najdete na 
našich internetových stránkách, kde jsou umístěny souhrny dosud publikovaných příspěvků všech našich časopisů.

Do rukou dostáváte druhé letošní řádné číslo. Na podzim připravíme ještě dvě standardní čísla s kazuistikami a aktualita-
mi z klinických studií, tradiční suplementum věnované příspěvkům z konference Syndrom diabetické nohy a prosincové shrnu-
jící ročníkové resumé (obsah ročníku). Na podzim vydáme hned několik knih a pro zájemce o angiologii bude v říjnu k dispozici 
také samostatně vydané číslo Kazuistik v angiologii.

S přáním hezkého léta
Karel Vízner – šéfredaktor

VÝZVA AUTORŮM
Možnosti farmakoterapie diabetu a jeho komplikací v posledních letech obohatila celá řada nových léků a terapeutických postu-
pů. Jedním z důležitých cílů časopisu Kazuistiky v diabetologii je přinášet zkušenosti z praxe českých a slovenských lékařů právě 
nad novinkami v terapeutické praxi a umožnit tak diskusi a výměnu zkušeností.

Věříme, že se na stránkách našeho časopisu postupně objeví kazuistiky dokumentující užití farmakoterapeutických novinek, 
které v letošním roce vstupují do lékařské praxe a na farmaceutický trh. A že jich v letošním roce nebude málo! Nová inzulínová 
analoga, gliptiny, inkretinová mimetika, dapagliflozin…  Redakce má zájem pochopitelně o všechny aspekty této terapie, tedy jak 
o vhodné užití těchto léků, tak o jejich limity a omezení. V redakci velmi uvítáme vaše zkušenosti v podobě kazuistik, minikazu-
istik, sdělení z praxe. Prosím neváhejte nám text poslat do redakce.
K některým významnějším novinkám bychom rádi připravili samostatná nebo specializovaná suplementa, jako tomu již bylo 
i v minulých letech. Mezi takové bude patřit i Bydureon, exenatid k aplikaci jednou týdně. Tento přípravek je již nyní k dispozici 
v praxi slovenských lékařů a v letošním roce bude dostupný i v České republice. Zcela nová forma dávkování přináší jistě celou 
řadu otázek (edukace pacienta, nastavení dávkování, výběr vhodného pacienta, limity terapie a nevhodné osoby atd.), které by 
bylo vhodné společně diskutovat nad konkrétními případy našich pacientů. Budete-li mít zájem podělit se o své zkušenosti, pro-
sím neváhejte je sepsat v podobě kazuistiky a poslat do redakce. Ocení to jistě nejen redakce, ale i všichni vaši kolegové v praxi.
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Pacient s ischemickou chorobou dolních končetin 
a nemožností další revaskularizační léčby

Jaroslav Brotánek
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn:
Kazuistika představuje polymorbidního nemocného, u  kterého došlo k  mani-

festnímu rozvoji ischemické choroby dolních končetin. Vzhledem k neukázněnému 
životnímu stylu pacienta a nakupení rizikových faktorů aterosklerózy došlo po pře-
chodném úspěchu endovaskulární revaskularizace k opětovnému zhoršení ischemie 
dolních končetin. Další revaskularizační zákrok již nebyl technicky možný. Po nasa-
zení léčby sulodexidem se stav pacienta výrazně zlepšil, došlo k významnému prod-
loužení klaudikačního intervalu. Rovněž se jednoznačně vylepšila i celková kvalita 
života nemocného.

Summary:
A patient with ischemic disease of lower extremities without the option of further 
revascularization treatment

The case report presents a  polymorbid patient who developed a  manifest is-
chemic disease of lower extremities. After a  temporary success of endovascular 
revascularization a recurrent worsening of ischemia of lower extremities occurred 
due to patient’s undisciplined lifestyle and a cumulation of risk factors of atheroscle-
rosis. An additional revascularization procedure was not technically possible. The 
patient’s condition has significantly improved after the initiation of the treatment 
with sulodexide, the claudication interval has been significantly prolonged. The pa-
tient’s general quality of life has also significantly improved.  

Klíčová slova:
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � revaskularizace
 � diabetes mellitus

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � revascularization
 � diabetes mellitus

Úvod
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je řazena 

do skupiny kardiovaskulárních onemocnění, která jsou hlav-
ní příčinou morbidity a mortality v dnešním vyspělém světě. 
Hlavní příčinou nemoci bývá aterosklerotické postižení (až 
90 %) (Bulvas et al. 2009). ICHDK je navíc významným indi-
kátorem systémové aterosklerózy. Aterosklerotický proces ne-
bývá omezen pouze na jednu oblast cévního řečiště. U pacien-
tů s ICHDK se ischemická choroba srdeční (ICHS) vyskytuje 
zároveň ve více než 50 % případů. Souběžné postižení mozko-
vých tepen má až 40 % nemocných (Maděrová 2008). Celkové 
riziko úmrtí těchto pacientů je zvýšeno třikrát, kardiovaskulár-
ní mortalita je až šestinásobná (Indráková et Kalinová 2009). 

Záludnost onemocnění spočívá i  v  tom, že mnohdy probíhá 
asymptomaticky a  pacienti pak nejsou řádně sledováni a  lé-
čeni. Závažnost onemocnění dokumentují i následující data – 
v Evropě a Severní Americe onemocnění postihuje asi 27 mi-
lionů lidí (t. j. 16 % populace starší 55 let) (Musil 2007). Jeho 
prevalence stoupá s věkem. Mezi 40 a 75 lety se mění z 2,4 % 
na 22 %. U čtvrtiny osob, trpících klaudikacemi, se potíže ča-
sem zhorší a méně než 10 % z nich bude potřebovat amputaci 

(Bulvas et al. 2009; Dormandy et al. 1989; Hertzer 1991). Počet 
nemocných v České republice, u kterých je ročně amputována 
končetina mimo trauma, se odhaduje na 3 000 (Bulvas et al. 
2009). Mezi hlavní rizikové faktory ICHDK patří věk, pohlaví, 
kouření, diabetes mellitus, hypertenze a hypercholesterolemie. 
Kouření navyšuje riziko až šestkrát. Dalším významným rizi-
kem je diabetes mellitus. U diabetiků vzrůstá možnost vzniku 
ICHDK 2–4krát (Criqui et al. 1997) a riziko amputace končeti-
ny je u diabetika až 20krát vyšší než u nediabetika. ICHDK má 
krom zdravotního postižení i dopad v sociální oblasti, protože 
může vést k trvalé invalidizaci nemocných.

Kazuistika
V naší kazuistice popisujeme případ 68letého muže. Paci-

ent, bývalý číšník, se již 15 let léčí pro diabetes mellitus. Zpo-
čátku byl léčen pouze dietou, nyní užívá perorální antidiabeti-
ka – metformin (Glucophage 850 mg) 2x denně. Před několika 
lety prodělal krvácení z vředu duodena, které bylo s vysokou 
pravděpodobností v  souvislosti s  užíváním kyseliny acetyl-
salicylové (Anopyrin). Ta mu byla nasazena po prodělané  
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angioplastice koronární tepny – ramus interventricularis an-
terior (RIA), kterou musel podstoupit pro nestabilní anginu 
pectoris. Pacient se dále léčí s  hypertenzí, již léta bere ACE 
inhibitor ramipril (Piramil 5  mg) 2x denně a  beta-blokátor 
metoprolol (Egilok 50 mg) 2x denně. Po vysazení kyseliny ace-
tylsalicylové mu byl doporučen clopidogrel, ale byl ho nucen 
vysadit, protože po něm měl dyspeptické obtíže. Vzhledem 
k jeho profesi a rodinné zátěži má výrazné varixy na obou dol-
ních končetinách.

Co se týká jeho rodinné anamnézy, otec byl diabetik a pro-
dělal opakovaný infarkt myokardu, při posledním skonal. 
Matka měla diabetes mellitus, hypertenzi a  varixy dolních 
končetin. Dcera pacienta má rovněž varikózní komplex na 
obou nohách. Nemocný se též nezříkal neřestí. Možná k tomu 
inklinovala i jeho profese. Když chodil do zaměstnání, kouřil 
okolo třiceti cigaret denně a vypil asi osm piv denně, výjimkou 
nebyla ani konzumace tvrdého alkoholu. V penzi počty zredu-
koval asi na dvě piva a deset cigaret denně. Odlivku destilátu si 
dal jen o víkendu s přáteli v restauraci.

Pacient náhle začal pozorovat klaudikační potíže. Bolesti 
se objevovaly v obou lýtkách po asi 150 m chůze. Nemocný se 
domníval, že potíže jsou způsobené tím, že má ploché nohy 
a křečové žíly, proto se na vyšetření nikam nedostavil. Při pra-
videlné kontrole na diabetologii se o potížích nezmínil. Pro-
blémy trvaly zhruba jeden rok, pak se začaly rapidně zhoršo-
vat. Klaudikační interval se zkrátil asi na 20–30 m, v noci měl 
pacient občas i klidové bolesti. Vyhledal proto ošetření u prak-
tického lékaře. Ten nemocného po prohlídce ihned doporučil 
na vyšetření na naše pracoviště. Dle data na písemném odesíla-
jícím doporučení bylo jasné, že pacient ještě několik dnů s ná-
vštěvou našeho pracoviště otálel. Zlom však nastal v okamžiku, 
kdy se mu na palci pravé nohy od otlaku boty objevil bolestivý, 
mokvající defekt, velikosti do jednoho centimetru, který se mu 
nedařilo zahojit.

Lékař naší ambulance v přijímací zprávě popsal v somatic-
kém nálezu obézního malého muže (165  cm a  87  kg – BMI 
32 kg/m2) s vysokým krevním tlakem (160/100 mmHg) a te-
povou frekvencí 66 pulzů/min. Nález na hlavě, krku a hrud-
níku byl v  mezích normy. Břicho bylo špatně vyšetřitelné 
vzhledem k obezitě typu jablka. Byla hmatná játra, která přesa-
hovala o dva prsty žeberní oblouk. Dolní končetiny byly již na 
první pohled bledé, při palpaci periferně chladné. Pulzace byly 
hmatné pouze v tříslech, kde nad tepnami byl slyšitelný šelest. 
V  průběhu vena saphena magna byl oboustranně na stehně 
a lýtku patrný varikózní komplex. Na bříšku palce vpravo, pod 
nehtem, byl defekt o velikosti asi sedm milimetrů, s mokvají-
cím středem a začernalým lemem v okolí. Palec měl do polo-
viny lividní zbarvení.

Ještě v ambulanci bylo provedeno dopplerovské vyšetření 
tepen dolních končetin. Ultrazvuk prokázal kritickou ischemii 
pravé nohy (kotníkový systolický tlak zde byl 40 mmHg). Na 
levé noze byl naměřen kotníkový tlak 55 mmHg. Pacientovi na 
základě tohoto vyšetření a klinického nálezu bylo ihned nabíd-
nuto přijetí do nemocnice.

K  velkému překvapení však nemocný hospitalizaci od-
mítl. I  přes důkladné vysvětlení závažnosti stavu a  poučení 

o nezbytnosti invazivního vyšetření žádal podepsání reversu. 
Doslova se domníval, že mu k vyléčení musí stačit jen tablet-
ky. Co nyní zbývalo ambulantnímu lékaři? Nasadil pacientovi 
naftidrofuryl (Enelbin retard) 3x2 tbl a ticlopidin (Ticlid) 2x1 
tbl a odeslal ho do péče ambulantního specialisty.

Stav nemocného se však radikálně horšil. Po několika 
dnech byl přivezen rychlou záchrannou službou pro výrazné 
klidové bolesti pravé nohy, horečky 38 ºC a třesavky. Defekt na 
palci se zvětšil, kolem bylo výrazné horké zarudnutí, které se 
šířilo na dorsum nohy. Rovněž se objevilo i cyanotické zbar-
vení druhého prstu. Přivolaný chirurg provedl lokální ošetře-
ní defektu a  vyslovil podezření na pravděpodobnou nutnost 
amputace palce. Před tím ale rovněž požadoval angiografické 
vyšetření. V  laboratorních výsledcích nemocného v krevním 
obrazu byla patrna výrazná leukocytóza (20x109/l) se značným 
posunem doleva v  diferenciálním rozpočtu a  mírná chudo-
krevnost s hemoglobinem 113 g/l. Anemie měla charakter, kte-
rý nacházíme při chronickém onemocnění. Biochemická sta-
novení prokazovala značně zvýšené CRP (236 mg/l), známky 
zhoršené funkce ledvin (kreatinin 161 µmol/l, urea 15,2 mmo-
l/l). Na těchto hodnotách se podílela velkou měrou i dehydra-
tace pacienta. Zvýšeny byly i jaterní enzymy – AST 3,28 µkat/l, 
ALT 2,96 µkat/l, GMT 4,48 µkat/l, bilirubin 35 µmol/l (zde ne-
bylo možno jednoznačně odlišit, do jaké míry se na zvýšení 
podílel septický stav, a co bylo patologické již v předchorobí 
v souvislosti s abúzem alkoholu) a glykemie 19,4 mmol/l.

Pacientovi byla podána antibiotika, Augmentin intrave-
nózně, infúze a  diabetes byl kompenzován inzulínem. Ur-
gentně byla provedena CT angiografie tepen obou dolních 
končetin. Toto vyšetření prokázalo významné stenózy arteria 
femoralis superficialis (AFS), arteria poplitea (AP) a obliteraci 
jedné z bércových tepen vpravo. Vlevo byla patrna významná 
stenóza arteria poplitea a difúzní sklerotické změny všech bér-
cových tepen. Na angiologicko-chirurgickém semináři byl pa-
cient indikován k angioplastice AFS a AP vpravo v první době, 
následně elektivně k plastice AP vlevo.

Při výše uvedené terapii došlo ke zlepšení stavu pacienta, 
klinicky i  laboratorně ustoupily známky zánětu, vylepšily se 
rovněž renální funkce. Pacient bez komplikací zvládnul angio-
plastiky na tepnách pravé dolní končetiny. Po nich a antibio-
tické léčbě došlo k regresi velikosti defektu na palci a ústupu 
lividního zbarvení druhého prstu. I přes tyto veškeré úspěchy 
se ale defekt palce zcela nezhojil a proto byl nemocný nucen 
podstoupit amputaci palce.

Po propuštění z  chirurgie se cítil dobře, bolesti v  pravé 
končetině ustaly, rána se zhojila per primam. S odstupem času 
byla úspěšně provedena angioplastika tepny na druhé noze. 
Do medikace byly pacientovi přidány statiny – atorvastatin 
40 mg 1x denně. Byla provedena i změna beta-blokátoru, mís-
to metoprololu byl podán bisoprolol (Concor) 5 mg denně 
a  vzhledem k  vyššímu krevnímu tlaku byl nasazen blokátor 
kalciových kanálů amlodipin (Agen) 5 mg denně.

Při laboratorních kontrolách se však nečekaně u  nemoc-
ného vyvinula leukopenie a  trombocytopenie. Nález s  vy-
sokou pravděpodobností  souvisel s  terapií ticlopidinem. Po 
jeho vysazení došlo k  úplné normalizaci krevního obrazu  
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a hematologické vyšetření neprokázalo jiné onemocnění. Při 
následných ambulantních kontrolách v ordinaci angiologa měl 
pacient jen malé obtíže. Pozoroval klaudikace pouze při rychlé 
chůzi do kopce. Krevní tlak měl zcela v normě. Zároveň však 
bylo patrné, že mu evidentně otrnulo. Opět více kouřil a s di-
etou se rozhodně nezatěžoval. Hladina celkového cholestero-
lu byla i  přes terapii statinem 5,7  mmol/l, LDL-cholesterolu 
3,8 mmol/l a HDL-cholesterolu 0,9 mmol/l. Zvýšeny byly i tri-
glyceridy – 2,5 mmol/l. Ani diabetolog nemohl být spokojen, 
glykemie se pravidelně pohybovaly kolem 10 mmol/l.

Výsledky nezodpovědného chování nemocného na sebe 
nedaly dlouho čekat. Klaudikace vpravo se začaly výrazně 
zhoršovat, významně limitovaly pacienta, objevovaly se i  při 
pomalém přecházení po bytě. Nepomáhalo ani opětovné nasa-
zení naftidrofurylu (Enelbin retard). Kontrolní angiografické 
vyšetření pravé dolní končetiny bylo nesmlouvavé – oblitera-
ce obou bércových tepen a difúzní aterosklerotické postižení 
třetí artérie – nález zcela nevhodný k  rekonstrukčnímu zá-
kroku. Nyní bylo problematické i léčebné rozhodování. U pa-
cienta nebylo možno podat antiagregační léčbu, ze které by 
jistě profitoval. Proto jsme přistoupili k  nasazení sulodexidu 
(Vessel Due F) v dávce 2-0-2. Po několika týdnech léčby došlo 
k prodloužení klaudikačního intervalu na asi 50 m. Nemocný 
pochopil závažnost situace a začal mnohem lépe spolupraco-
vat. Přestal kouřit a dodržoval dietní opatření. Při ústupu klau-
dikací opatrně zahájil intervalový svalový trénink. Při léčbě 
docházelo k dalšímu zlepšení stavu, klaudikace se nyní obje-
vovaly až po 100 m. Výrazně se vylepšily i hodnoty glykemie 
a parametry lipidového spektra. Nasazené léky pacient dobře 
snášel. Jak se u něj vylepšily tělesné potíže, došlo i ke zlepšení 
jeho psychického stavu.

Diskuse
Naše kazuistika prezentuje pacienta, u  kterého význam-

né nakupení rizikových faktorů aterosklerózy vedlo ke vzni-
ku manifestního kardiovaskulárního onemocnění. Nejprve 
v  podobě akutní formy ischemické choroby srdeční. Teprve 
následně a  s  odstupem času se klinicky projevila obliterující 
ateroskleróza končetinových tepen. Případ nás upozorňuje na 
fakt, že rizikoví pacienti, kteří již prodělali kardiovaskulární 
onemocnění v kterékoliv lokalizaci cévního systému, mohou 
mít latentní postižení tepen i v jiné části těla. Proto je nutné po 
doposud skrytém postižení cíleně pátrat a při jeho nálezu ho 
adekvátně sledovat a léčit.

Klinický případ dále popisuje pacienta, u  kterého již ne-
bylo možno provést žádný revaskularizační zákrok. Při běžné 
konzervativní léčbě byly jeho potíže výrazné a málo ovlivni-
telné. Navíc nežádoucí efekty vyloučily z podávané medikace 
antiagregační léky. V této situaci se osvědčilo podání preparátu 
sulodexidu (Vessel Due F).

Sulodexid patří mezi látky ovlivňující krevní srážlivost. 
Chemicky se řadí do skupiny glykosaminoglykanů. Jsou v něm 
zastoupeny dvě složky – 80 % středně molekulárního heparinu 
a  20  % dermatansulfátu. Látka má afinitu k  antitrombinu  III 
a heparin kofaktoru II. Vede k inhibici aktivovaného faktoru X 

a  trombinu. Rovněž způsobuje snížení hladiny fibrinogenu 
a ovlivňuje tkáňový aktivátor plasminogenu (t-PA). Má i repara-
ční a ochranný vliv na endotelie (Strojil 2006; Harenberg 1998).

Příznivý vliv sulodexidu v  léčbě ICHDK prokázaly různé 
studie. Nejznámější je zřejmě sledování, které provedl Coccheri 
a jeho spolupracovníci (Coccheri et al. 2002). Jednalo se o ran-
domizovanou, multicentrickou, placebem kontrolovanou stu-
dii, která probíhala ve 28 centrech po dobu dvou let. V aktivně 
léčené skupině bylo pacientům nejprve zahájeno intravenózní 
podávání sulodexidu po dvacet dnů, následně byli převedeni 
na tabletovou formu. Zde dostávali 100 mg sulodexidu denně, 
rozděleně do dvou dávek. Sledovaným primárním end-poin-
tem bylo zdvojnásobení bezbolestné klaudikační vzdálenosti. 
Tohoto cíle dosáhlo 23,8  % pacientů léčených sulodexidem 
oproti 9,1 % nemocných v placebové větvi. Dalším sledovaným 
cílem bylo zdvojnásobení maximální klaudikační vzdálenosti. 
I zde byly výsledky podobné (25,9 % pacientů léčených versus 
6,3 % na placebu). Studie nebyla primárně nastavená, aby hod-
notila výskyt, respektive ovlivnění závažných kardiovaskulár-
ních příhod. Ukázalo se však, že u pacientů léčených sulodexi-
dem byl jejich výskyt dvakrát nižší než ve skupině placebové.

Zajímavé výsledky přinesla i meta-analýza dříve provádě-
ných studií se sulodexidem (Gaddi et al. 1996). V  této práci 
byly zahrnuty výsledky celkem 19  klinických randomizova-
ných studií, které sledovaly vliv sulodexidu na léčbu ICHDK. 
Z nich především vyplynulo, že u pacientů s obliterujícím ate-
rosklerotickým onemocněním dolních končetin a klaudikace-
mi po 70 dnech aktivní léčby došlo k prodloužení klaudikační-
ho intervalu o 36 % proti nemocným, kterým bylo podáváno 
placebo. Rovněž ve skupině nemocných, léčených sulodexi-
dem, bylo prokázáno signifikantně méně případů zhoršení 
symptomů ICHDK. Analýza dále prokázala, že u léčených ne-
mocných dochází i k pozitivním metabolickým změnám. Byla 
zjištěna změna koncentrace fibrinogenu, který poklesl o 13 %. 
Dále došlo ke snížení hladiny triglyceridů o  28  % a  zvýšení 
HDL-cholesterolu o 24 %.

Za snižování hladiny triglyceridů je zřejmě odpovědná ak-
tivace lipoproteinové lipázy (Strojil 2006). Vzhledem k tomu, 
že ICHDK se velmi často vyskytuje u pacientů s diabetes mel-
litus, je jasné, že se výzkum zaměřil i tímto směrem. U diabe-
tiků dochází k výraznému urychlení aterosklerotického proce-
su, a to jak makroangiopatie, tak i mikroangiopatie. Na rozvoji 
vaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus se často 
podílí endotelová dysfunkce, zvýšená agregabilita trombocytů 
a hyperkoagulační stav (na podkladě zvýšení faktoru VIII, fib-
rinogenu a snížení fibrinolytické aktivity krve). Diabetes bývá 
často provázen dyslipidemií, kdy nemusí být zvýšena pouze 
hladina cholesterolu, ale mnohdy nacházíme i zvýšení hladin 
triglyceridů a snížení HDL-cholesterolu (tzv. aterogenní dysli-
pidemie) (Rosolová et al. 2013). Provedené studie u diabetiků 
s ICHDK sledovaly jednak klinickou symptomatologii, jednak 
laboratorní změny. V jedné z nich byl sulodexid podáván pa-
cientům s diabetes mellitus a ICHDK II.–III. stadia klasifikace 
dle  Fontaina. Kromě klinického zlepšení nemocných u  nich 
došlo i ke snížení hladiny celkového cholesterolu a triglyceridů 
(Piva et al. 1985). Další studie prokazovaly obdobné výsledky, 
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Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení Simona 
Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil jako asistent profe-
sora Burga. V roce 1835 získal místo na pražské polytechnice, kde byl později ustano-
ven profesorem. V roce 1843, na návrh Františka Palackého, se stal členem Královské 
české společnosti nauk. Na půdě této společnosti popsal ve své přednášce „O barev-
ném světle dvojhvězd“ efekt, který je dnes označován jako dopplerův jev a významně 
využíván také v medicíně. Později působil mj. v nově zřízeném Fyzikálním ústavu při 
Vídeňské univerzitě.

Fontaine René (1899–1979) – francouzský chirurg. Studoval medicínu ve Štrasburku. 
Byl žákem Reného Leriche, po němž převzal v roce 1941 katedru klinické chirurgie na 
štrasburské univerzitě. S jeho jménem je spojena funkční klasifikace chronické formy 
ischemické choroby dolních končetin; spolu se spolupracovníky ji publikoval v roce 
1954. Na ni navazují novější varianty, jako je klasifikace Rutherfordova.

(zdroj informací: archiv redakce)

některé navíc zjistily i  pokles fibrinogenu (Lasierra-Cirujeda 
et al. 2010).

U diabetiků má sulodexid značný vliv i na mikroangiopatii. 
Ta vede často ke vzniku nefropatie, která se zpočátku manifes-
tuje mikroalbuminurií, posléze pak proteinurií. Při podávání 
sulodexidu dochází ke snížení mikroalbuminurie. Ve studii Di.
N.A.S. sulodexid v maximální dávce 200 mg denně po čtyřech 
měsících podávání snížil mikroalbuminurii o 40 % a makroa-
lbuminurii o 45 % (Gambaro et al. 2002). Výsledky vycházely 
obdobně u diabetiků 1. i 2. typu. Efekt léčby byl přídatný k po-
dávání inhibitorů ACE a sartanů.

V  České republice bylo provedeno sledování, které hod-
notilo ovlivnění tuhosti cévní stěny u diabetiků při podávání 
preparátu Vessel Due F. Tuhost cévní stěny byla zvolena jako 
rizikový faktor makro- i  mikroangiopatie. Hodnocena byla 
pomocí indexu kotník-paže a CAVI (cardio-ankle vascular in-
dex). Sulodexid statisticky významně snížil parametry tuhosti 
cévní stěny (Matuška 2010).

Nepopiratelný vliv sulodexidu je i v léčbě diabetické retino-
patie, samostatně u lehkých forem, nebo jako podpůrná léčba 
při ošetření sítnice laserem (Strojil 2006).

Prezentovaná kazuistika se zaměřila na postižení v oblasti 
tepenného systému. Nesmíme rozhodně opomenout i další lé-
čebné indikace sulodexidu, které se týkají použití v oblasti lé-
čení chronické žilní insuficience, bércových vředů, žilní trom-
bózy a ICHS (Roztočil 2013).

Závěr
V  dnešní široké paletě antitrombotických léků sulodexid 

zaujímá zvláštní pozici, která je dána jeho kombinovaným 
složením a působením na různých etážích koagulační kaská-
dy. Jeho výjimečnost spočívá i v tom, že však nepůsobí pouze 
antikoagulačně. Svým komplexním efektem vede k pozitivní-
mu ovlivnění endotelií a regresi endotelové dysfunkce, což se 
zvláště pozitivně projevuje u diabetiků při zlepšování hlavně 
mikroangiopatických komplikací. Na tomto jevu se jistě podílí 
i příznivé ovlivnění lipidogramu snížením hladiny celkového 
cholesterolu, triglyceridů a zvýšení HDL-cholesterolu. Sulode-
xid je lékem, jehož podávání nevyžaduje laboratorní kontroly. 
Při léčbě je pacienty dobře snášen, případné nežádoucí účin-
ky bývají mírné nebo přechodné. V případě sulodexidu máme 
k dispozici preparát, který je možno užít v široké škále vasku-
lárních klinických indikací pro naše pacienty.
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Seznam zkratek
ICHDK – ischemická choroba dolních končetin
ICHS – ischemická choroba srdeční
RIA – ramus interventricularis anterior
ACE – angiotenzin konvertující enzym
BMI – body mass index
AST – aspartátaminotransferáza
ALT – alaninaminotransferáza
GMT – gamaglutamyltransferáza
AFS – arteria femoralis superficialis
AP – arteria poplitea
t-PA – tkáňový aktivátor plasminogenu
CAVI – cardio-ankle vascular index
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Polymorbidní pacient s ischemickou chorobou 
dolních končetin

Silvia Adámková
IKEM, Praha

Souhrn:
V tomto příspěvku uvádím kazuistiku pacienta s ischemickou chorobou dolních 

končetin (ICHDK) v klaudikačním stadiu s  intolerancí naftidrofurylu a jen s pře-
chodnou úlevou po revaskularizačním výkonu, po němž došlo ke zhoršení renálních 
funkcí v terénu diabetické nefropatie. Pacient byl z tohoto důvodu kontraindikován 
k další endovaskulární intervenci a byl mu nasazen sulodexid, který pacient dobře 
toleroval a po němž nakonec došlo k významnému ústupu klaudikačních obtíží.

Summary:
Polymorbid patient with the ischemic disease of lower extremities 

In this paper a case report of a patient with the ischemic disease of lower extremi-
ties in the stage of claudication and the intolerance of naftidrofuryle and only a tem-
porary relieve after the revascularization procedure, which resulted in a worsening 
of renal functions, and with the underlying diabetic polyneuropathy, is presented. 
Additional endovascular intervention was therefore contraindicated in this patient 
and the treatment with sulodexide was initiated, which was very well tolerated and 
resulted in a significant reduction of the claudication symptoms.

Klíčová slova:
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � klaudikace

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � claudications

Kazuistika
61letý muž, s anamnézou diabetes mellitus léčený PAD od 

roku 2000, s diabetickou retinopatií a nefropatií, chronickou 
renální insuficiencí – CKD III.  st., arteriální hypertenzí od 
roku 1992, ischemickou chorobou srdeční, po prodělané PCI 
RIA v roce 2012, t.č. bez syndromu námahové anginy pecto-
ris, s postischemickou dysfunkcí levé srdeční komory (EF LK 
40 %), NYHA II, dyslipidemií léčenou statiny od roku 2010, 
byl vyšetřen na cévní ambulanci IKEM pro dva roky progre-
dující lýtkové bolesti pravé dolní končetiny při chůzi, které jej 
nutily zastavit po 200 metrech.

Jedná se o nekuřáka s pozitivní rodinnou anamnézou stran 
kardiovaskulárních onemocnění, kdy otec zemřel na infarkt 
myokardu v 50 letech.

Pacient je v částečném invalidním důchodu, přivydělává si 
jako pracovník strážní služby, obtížemi se cítí být limitován. 
Obtíže jej omezují jak v běžném životě, musel vynechat oblí-
bený sport (hrával tenis), tak v pracovním životě (jako strážný 
potřebuje dělat obchůzky).

Dlouhodobě užíval metformin 1  000 mg 1-0-1, kyselinu 
acetylsalicylovou 100 mg 1-0-0, perindopril 5 mg 1-0-0, amlo-
dipin 5 mg 1-0-0, metoprolol 100 mg 1-0-1, atorvastatin 20 mg 
0-0-1.

Při vyšetření měl pacient TK 160/90 mmHg, tepovou frek-
venci 68/min, BMI 29 kg/m2, pulzace vlevo hmatné do perife-
rie, na PDK pulzace hmatná pouze v třísle na arteria femoralis, 
distálněji nehmatné, ankle brachial index (ABI) na PDK 0,7, 

na LDK 1,1. Ultrazvukovým vyšetřením cév bylo vysloveno 
podezření na těsnou stenózu v  oblasti femoropopliteálního 
přechodu vpravo, nicméně s dobrou kolaterální rezervou. Na 
treadmillu celkově ušel 174 metrů, počáteční bolest v oblasti 
pravého lýtka udával po 154 metrech.

Laboratorní vyšetření ukázalo hodnoty kreatininu 
180 µmol/l, glykemie 7,5 mmol/l, celkový cholesterol 4,6 mmo-
l/l, LDL-cholesterol 2,4 mmol/l, HDL-cholesterol 1,1 mmol/l.

Pacient byl edukován o  nutnosti intervalového tréninku, 
do dlouhodobé medikace mu byl přidán naftidrofuryl v dávce 
600 mg denně ve třech dílčích dávkách. Na kontrolní vyšetření 
byl pozván za tři měsíce.

Pacient však přišel na neplánovanou kontrolu již za 14 dní 
s  tím, že při užívání naftidrofurylu má nauzeu a dyskomfort 
v epigastriu, proto jej sám vysadil a  jeho další užívání si ne-
přeje.

S  ohledem na stále limitující klaudikace byl následně in-
dikován na CT angiografii tepen PDK, kde byl nález těsné 
ulcerované stenózy distální arteria femoralis superficialis a vý-
znamných stenóz arteria tibialis anterior. Byla indikována 
a  provedena perkutánní transluminální angioplastika arteria 
femoralis superficialis vpravo s  implantací stentu Sinus 6/40. 
Do chronické medikace přidán clopidogrel 75 mg 1-0-0.

Po perkutánní transluminální angioplastice měl pacient 
jen přechodnou úlevu od bolesti pravé dolní končetiny, po 
měsíci opět udával klaudikace po 150 metrech. Na treadmillu 
celkově ušel 168  m, kdy zastavil pro bolesti pravého lýtka.  
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Počáteční bolest v  oblasti pravého lýtka udával po 124 me-
trech. Kontrolním ultrazvukem a  následnou CT angiografií 
PDK zjištěna okluze stentovaného úseku arteria femoralis 
superficialis se zachovalou kolaterální rezervou. Po CT an-
giografii bylo při kontrolním laboratorním vyšetření zjištěno 
zhoršení renálních funkcí, kreatinin 325 µmol/l (na zhoršení 
je možný vliv kontrastní látky v  terénu preexistující renální 
insuficience). S ohledem na jen přechodný krátký efekt angio-
plastiky a renální insuficienci bylo rozhodnuto o konzervativ-
ním postupu.

Vzhledem k  intoleranci naftidrofurilu byl do chronické 
medikace přidán sulodexid v dávce 500 LSU denně ve dvou 
dílčích dávkách. Pacient byl pozván za tři měsíce na kontrol-
ní vyšetření. Při plánované kontrole pacient udával zmírnění 
obtíží v  pravé dolní končetině. Prodloužení klaudikačního 
intervalu mu umožnilo více chodit, následně se mu podařilo 
i zhubnout, při kontrole měl BMI 27 kg/m2. Sám udával klau-
dikační interval cca 350 metrů, objektivně na treadmillu ušel 
380 metrů, počáteční bolest v oblasti pravého lýtka udával po 
345 metrech. Současně s redukcí hmotnosti došlo k zlepšení 
kompenzace diabetu, kontrolní glykemie 6,8 mmol/l, rovněž 
lepší kompenzaci arteriální hypertenze – TK 140/85 mmHg 
a  mírnému zlepšení lipidogramu – celkový cholesterol 4,2 
mmol/l, LDL-cholesterol 2,1 mmol/l, HDL-cholesterol 1,2 
mmol/l.

Závěr
Přidáním sulodexinu do farmakoterapie u polymorbidní-

ho pacienta s povšechnou aterosklerózou a s vysokým rizikem 
progrese nefropatie při opakované endovaskulární intervenci 
jsme dosáhli zlepšení kvality života a to jak zlepšením pohyb-
livosti, tak i ovlivněním jeho některých rizikových faktorů kar-
diovaskulárních onemocnění.
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Diabetik 2. typu s ischemickou chorobou  
dolních končetin

Markéta Galovcová
Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Souhrn:
V  kazuistikách popisujeme případ dvou pacientů s  ischemickou chorobou dolních 

končetin, u nichž jsme včasnou a správně vedenou léčbou dokázali zmírnit subjektivní 
obtíže, a prokázat zlepšení objektivního nálezu, a to bez nutnosti chirurgického zákroku.

Summary:
A patient with the type 2 diabetes mellitus and the ischemic disease of lower ex-
tremities

We describe a  case of two patients with the ischemic disease of lower extremities, 
in whom the prompt and properly managed treatment resulted in the improvement of 
subjective complaints as well as a proof of the improvement of objective finding without 
a need of surgical procedure.

Klíčová slova:
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � klaudikace
 � sulodexid

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � claudications
 � sulodexide

Úvod
Termín ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je 

používán k  označení klinických projevů špatného prokrvení 
končetinových tepen, ve většině případů na podkladě atero-
sklerotického procesu. Projevy ICHDK závisí na závažnosti 
postižení – od asymptomatických forem přes klaudikace až po 
kritické ischemie, které bývají doprovázeny klidovými bolest-
mi či vznikem tkáňového defektu (Herber 2011). Počet pacien-
tů s ICHDK stále stoupá, v České republice onemocní ICHDK 
přibližně každý pátý člověk ve věku nad 65 let, ve věku nad 
80 let dokonce každý druhý. Mezi nejrizikovější pacienty patří 
kuřáci a diabetici, u kterých se ICHDK vyskytuje až 20x častěji 
než u nediabetiků. Pacienti s ICHDK mají vyšší riziko vzniku 
infarktu myokardu a mozkových příhod, celkově se dožívají asi 
o 10 let méně než zdraví jedinci. Prognóza pacientů se zhoršuje 
v závislosti na závažnosti postižení, až 30 % pacientů s typický-
mi klaudikacemi umírá do 5 let od stanovení diagnózy a až 25 
% osob s výrazným postižením tepen dolních končetin, tedy 
kritickou ischemií, se bohužel nedožije jednoho roku (Roztočil 
2011).

Kazuistiky
Případ první

Muž (75 let) v  rodinné anamnéze – otec v  69 letech ze-
mřel na cévní mozkovou příhodu, matka v 79 letech zemřela 
na karcinom střev, obě pacientovy děti jsou zdravé. Z osobní 
anamnézy: prodělal běžné dětské choroby, neabsolvoval žádné 
operační zákroky. Ve 32 letech prodělal perikarditis po chřip-
ce, 15 let se léčí pro hypertenzi, dyslipidemii a diabetes mellitus 
2. typu – perorální antidiabetika. Dále je v anamnéze chronic-

ká ischemická choroba srdeční (ICHS), stav po perkutánní ko-
ronární intervenci ramus marginalis sinister II a vložení stentu. 
Již 20 let pacient nekouří, dříve 25 cigaret denně.

Pacient přišel do naší ambulance pro klaudikace ve steh-
nech bez stranové dominance po vzdálenosti asi 50 m. Po zasta-
vení obtíže rychle ustupují. Nemocný neguje bolesti v lýtkách.

Výsledky objektivního vyšetření: body mass index (BMI) 
32 kg/m2, dolní končetiny (DKK) mírně prosáklé na bércích, 
bez trofických změn. Pulzace: AF +/+, AP +/+, AP +-/+, ADP 
-/-, ATP -/-, třísla bez šelestu. Dopplerovské vyšetření na pravé 
dolní končetině (PDK) bylo nekompletní, na levé dolní kon-
četině (LDK) ukázalo hodnoty 118/143  mmHg, paže  135/56 
mmHg, puls 66/min. Na běžeckém pásu se pacient zastavuje 
po 140 m pro dušnost, současně se objevily nelimitující bolesti 
pravého stehna.

Na duplexní sonografii pánevních tepen: distální abdomi-
nální aorta a bifurkace nepřehledné pro pneumatózu, distální 
úseky arteria iliaca communis (AIC) a  arteria iliaca externa 
(AIE) bilaterálně s trifázickým uniformním signálem bez jetu 
a aliasingu. Závěrem vyšetření bylo možno konstatovat, že byla 
sonograficky prokázaná významná stenóza arteria femoralis 
superficialis (AFS) distálně vlevo, pánevní tepny bez prokaza-
telné stenózy při špatné vyšetřitelnosti. Mediokalcinóza bérco-
vých tepen vpravo, suspektně, významné sklerotické postižení 
bércových tepen bilaterálně.

Do terapie jsme zařadili redukci tělesné hmotnosti, inter-
valový trénink, po dohodě s  pacientem zatím konzervativní 
postup. Medikace doplněna o sulodexid.

Po šesti měsících při kontrole pacient udává výrazné 
zlepšení subjektivních obtíží a zmenšení klaudikačního in-
tervalu.
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Případ druhý
Muž (56 let) v  rodinné anamnéze – otec zemřel v  65 le-

tech na cévní mozkovou příhodu, matka zemřela v 74 letech na 
gangrénu při diabetes mellitus. Pacient prodělal běžné dětské 
nemoci a v mládí frakturu nosu. Tři roky byl léčen pro dyslipi-
demii, od mládí kouří 20 cigaret denně. Přibližně dva roky po-
ciťoval pacient  při chůzi  bolesti  v  pravém lýtku  a  chodidle, 
které ho nutily k  zastavení. Nyní udává výrazné zhoršení se 
zkrácením klaudikačního intervalu.

Objektivně jsou obě dolní končetiny symetrické, bez oto-
ků, pulzace na levé DK do periferie, vpravo hmatný pulz v třísle, 
distálněji nehmatný, slyšitelné šelesty nad arteria iliaca a arte-
ria femoralis vpravo. Ankle-brachial index (ABI) vpravo 0,53, 
ABI vlevo 0,81. Při chůzi na pásu se projevila bolest  v  pra-
vé dolní končetině po 120 m, pacient zastavil po 150 m.

Angiografií bylo vpravo zjištěno významné zúžení arteria 
iliaca externa, provedena perkutánní transluminární angiopla-
tika (PTA) s přidáním Evolution stentu, vlevo normální nález. 
Femoropopliteální bypass vpravo byl technicky možný – při ob-
tížích.

Po provedeném výkonu došlo k výraznému zlepšení sta-
vu nemocného. Medikace byla dále doplněna o sulodexid. 
Při následné kontrole byly zjištěny klaudikace po 5–10 mi-
nutách,  cca 500–800  m  při  volnější  chůzi – vpravo.  ABI 
vpravo 0,6, ABI vlevo 0,9. Pacient nadále kouří 10–15 ciga-
ret denně.

Závěr
Nejúčinnější léčbou ICHDK je provedení revaskularizace, 

která je však indikována pouze při negativním efektu farmako-

terapie, nebo při výrazné limitaci nemocného. V léčbě klaudi-
kací však máme k dispozici omezené portfolio vazoaktivních 
preparátů s  různě prokázanou účinností. Nejvyšší účinnosti 
dosáhneme včasnou, správně zvolenou léčbou – nejlepší efekt 
lze obvykle očekávat u  pacientů s  krátkou anamnézou one-
mocnění, u  nichž dochází k  subjektivnímu zlepšení do šesti 
měsíců. Důležitou roli hrají i dobrá spolupráce pacienta a do-
savadní zkušenosti lékaře. Pro něj by zjištění ischemické cho-
roby DK mělo být pádným důvodem k okamžitému zahájení 
prevence rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací. Spo-
čívá v  těsné kontrole krevního tlaku, antiagregační a hypoli-
pidemické léčbě s cílovými hodnotami LDL-cholesterolu pod 
2,0 mmol/l, a samozřejmostí je také redukce tělesné hmotnosti 
u obézních pacientů a omezení kouření (Roztočil 2011).
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Použití inzulínu glargin v graviditě  
u diabetičky 1. typu

Miroslava Hudcová
Interní a diabetologická ambulance, Poliklinika Chrudim

Souhrn:
Kazuistika popisuje rozdíly v  terapii ve dvou graviditách u  diabetičky 1.  typu. Diabe-

tes mellitus (DM) 1. typu byl u pacientky spojen s tyreotoxikózou Graves-Basedowova typu 
v rámci sdružených autoimunitních chorob.

Summary:
The use of insulin glargine in a pregnant patient with the type 1 diabetes mellitus

The case study describes differences in therapy in two pregnancies in type 1 diabetic pa-
tient. Diabetes mellitus (DM) type 1 in the patient is associated with Graves-Basedow thyreo-
toxicosis type within the associated autoimmune diseases.

Hudcová, M. Použití inzulínu glargin v graviditě u diabetičky 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 12, 2: 
13–14, 2014.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � tyreotoxikóza
 � inzulinoterapie

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � thyreotoxicosis
 � insulinotherapy

Úvod
Gravidita u pacientek s diabetem 1. typu zvyšuje nároky na 

selfmonitoring s aktuální úpravou inzulinoterapie, protože ne-
dostatečná metabolická kompenzace DM je spojena s vyšším 
rizikem komplikací gravidity, jako je spontánní potrat, vrozené 
vývojové vady, akcelerace nebo naopak retardace růstu plodu, 
poruchy psychomotorického vývoje či náhlé úmrtí plodu in-
trauterinně. Při snaze o těsnou kompenzaci diabetu pak hrozí 
vyšší riziko hypoglykemií.

Kazuistika
Pacientka narozená v roce 1977 je léčena pro DM 1. typu 

od roku 1986 (od svých 9 let). Od roku 2006 je popisována 
distální diabetická neuropatie, ve stejném roce byla zjištěna 
neproliferativní diabetická retinopatie a  glaucoma. V  roce 
2008 pacientka podstoupila operaci syndromu karpálního tu-
nelu. V srpnu 2008 se manifestovala tyreotoxikóza Graves-Ba-
sedow a autoimunitní tyreoiditida.

Pro přehled doplňujeme následnou gynekologickou 
anamnézu: první gravidita byla neplánovaná, zjištěna v  čer-
venci 2009 – missed abortion. Druhá gravidita byla dokončená 
– porod 1. března 2011, děvče 3 040 g. Třetí gravidita dokonče-
ná – porod 5. srpna 2013, chlapec 4 070 g.

Pacientku mám ve své péči od roku 2008, kdy bylo pacient-
ce 29 let. Spolupráce s pacientkou byla problematická, selfmo-
nitoring nebyl dostatečný, aplikace inzulínu nebyla zcela pravi-
delná, stejně tak i životospráva. K navrhovaným doporučením 
se stavěla odmítavě. V  srpnu 2008 po zjištění hyperfunkce 
štítné žlázy byla nasazena terapie tyreotoxikózy, kompenzace 

diabetu byla provázena výraznou labilitou při nepravidelném 
režimu, nedostatečném selfmonitoringu a tyreotoxikóze. Opa-
kovaně byla navrhována terapie inzulínovou pumpou, kterou 
pacientka odmítla. Vzhledem k  věku pacientky, bylo nutné 
předpokládat možnost gravidity (byť ji pacientka opakovaně 
popřela). Bylo ji navrženo i radikální řešení tyreotoxikózy ope-
rací, aby v případě gravidity byla stabilizovaná hladina hormo-
nů štítné žlázy, pacientka i tento zákrok odmítla.

Nemocná byla opakovaně upozorněna na nevhodnost gra-
vidity z  důvodu špatné, labilní kompenzace DM (glykovaný 
hemoglobin 7 %, 70 mmol/mol), dále medikace NovoRapid + 
Lantus (v roce 2008 nebyl povolen v graviditě dle SPC), dále 
léčené tyreotoxikóze carbimazolem, který je také kontraindi-
kován v graviditě.

Přesto v  červenci 2009 pacientka neplánovaně otěhotněla. 
Byla provedena aktuální změna medikace: carbimazol změněn 
na propylthiouracil (Propycil), který byl během prvního trimest-
ru vysazen pro zklidnění tyreotoxikózy, dále byl vysazen Lantus, 
změna na Insulatard + NovoRapid 4x denně. Pacientka byla ode-
slána do diabetologického centra. Při gynekologickém vyšetření 
byl zjištěn uterus bicornis. V říjnu 2009 v 17. týdnu gravidity do-
šlo ke spontánnímu potratu z důvodu gynekologické anomálie.

Po potratu pacientka změnila názor, a  začala plánovat další 
graviditu. V březnu 2010 došlo k relapsu tyreotoxikózy. Byl nasa-
zen Propycil 1x1, znovu navrženo chirurgické řešení tyreotoxikózy, 
ale to pacientka stále odmítala. V dubnu 2010 byla laparoskopicky 
odstraněna přepážka v děloze. Pacientka výrazně zvýšila selfmoni-
toring s úpravou inzulinoterapie, léčena prekoncepčně kombinací 
Insulatard + NovoRapid. Při klasickém režimu 2x denně Insula-
tard a  4x denně NovoRapid však bylo výrazné kolísání glykemií  
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POUžITí INZULíNU GLARGIN V GRAVIDITě U DIABETIČKY 1. TYPU

s výskytem hypoglykemií, postupně byly dávky prandiálního inzu-
línu rozděleny na větší počet aplikací, ale snížené množství jedno-
tek. Před graviditou aplikovala pacientka Insulatard 12-0-0-12 IU, 
NovoRapid 3-5-2-6-3-5-3 U, to je 9 injekcí inzulínu za den, prak-
ticky před každou aplikací bylo měření glykemie glukometrem.

Následná druhá gravidita byla plánovaná, sledovaná od 
srpna 2010. Pacientka však odmítla dojíždět do diabetologic-
kého centra, zůstala v naší péči. V úvodu této gravidity byla 
tyreotoxikóza zklidněná na terapii Propycil 1x1, vstupní glyko-
vaný hemoglobin byl 56 mmol/mol na terapii Insulatard 12-0-
0-12 IU, NovoRapid 3-5-2-6-3-5-3 U. Následně v graviditě byl 
vysazen Propycil pro eufunkci štítné žlázy.

Průběh gravidity a metabolická kompenzace
Během gravidity byly hodnoty glykovaného hemoglobinu 

uspokojivé: 56...46...41...41 mmol/mol, diabetická neprolifera-
tivní retinopatie je bez progrese, neobjevila se mikroalbumin-
urie. Tyreotoxikóza zůstala zklidněna, tyreostatická mediakce 
byla vysazena v prvním trimestru pro eufunkci. Dále byla sní-
žena terapie nitrooční hypertenze. Pacientka dbala na zvýšený 
selfmonitoring, prováděla cca 10 měření za den, aplikovala 9 
injekcí inzulínu za den.

Porod
Porod plánovaný sectio cesarea (SC) 1.  3.  2011, děvče 

o  hmotnosti 3  040  g. Při porodu došlo k  větší krevní ztrátě 
s  nutností hemosubstituce. Před porodem pacientka apliko-
vala 48 jednotek inzulínu/den, po porodu byla dávka snížena 
na 25 jednotek/den (NovoRapid 6-4-3 U, Levemir 6-0-0-6 U), 
štítná žláza zůstala eufunkční, bez terapie.

Po porodu
1. srpna 2011 došlo k aktivaci tyreotoxikózy, při laktaci byl 

nasazen Propycil v malé dávce. Za dva měsíce došlo k rychlému 
zklidnění hyperfunkce štítné žlázy s možností vysazení tyreo-
statika. Postupně došlo k očekávanému zhoršení kompenzace 
DM, pacientka byla převedena na NovoRapid 6-2-3-3 U a Lan-
tus jednou denně 18 U. Pacientka plánovala další graviditu.

Prekoncepčně před další graviditou
Aktuální terapie diabetu byla Lantus 0-0-0-18 U, NovoRapid 

7-4-3-3 U, před graviditou v lednu 2013 byla hodnota glykovaného 
hemoglobinu 50 mmol/mol, tyreotoxikóza v remisi bez terapie.

Od ledna 2013 byla pacientka opět sledována pro gravidi-
tu. Pacientka zůstala na kombinaci NovoRapid 6-3-3-7 U, Lan-
tus 0-0-0-28 U (v této době již nebyla kontraindikace k užití 
inzulínu Lantus v graviditě). Pacientka aplikovala pět injekcí 
inzulínu za den. Selfmonitoring byla znovu častější než před 
graviditou, ale méně intenzivní než v předchozí graviditě, což 
souviselo i s péčí o první dítě (pacientka měla méně času).

Průběh gravidity a metabolická kompenzace
Tyreotoxikóza byla stabilní i bez medikace, v průběhu gra-

vidity byla pacientka bez známek mikroalbuminurie, bez pro-
grese retinopatie.

Během gravidity zůstávaly hodnoty glykovaného hemoglo-
binu 50...48...47...47  mmol/mol, výskyt lehkých hypoglykemií 
nebyl větší než v předchozí graviditě, během obou gravidit se 
nevyskytla žádná těžká hypoglykemie. Oproti první graviditě 
aplikovala pacientka jen 5 injekcí inzulínu za den, to je o 4 méně, 
než v předchozí graviditě, přesto kompenzace zůstává uspokoji-
vá, aniž by se zvýšila labilita diabetu nebo počet hypoglykemií.

Porod
Porod byl plánovaný operační SC 5. 8. 2013 bez komplika-

cí, chlapec o hmotnosti 4 070 g.
Při dimisi doporučeno aplikovat NovoRapid 5-3-3 U, Lan-

tus 0-0-0-14 U (ze 47 jednotek před na 27 jednotek). Po poro-
du za 3 měsíce v listopadu 2013 došlo k přechodnému relapsu 
tyreotoxikózy. Po zkušenostech po 1. graviditě jsme nenasazo-
vali tyreostatickou medikaci pro laktaci, došlo ke spontánnímu 
zklidnění do eufunkce během šesti týdnů.

Diskuse
Diabetes mellitus 1. typu klade na gravidní pacientky vyso-

ké nároky, zvláště pokud jsou již přítomné chronické kompli-
kace diabetu, v tomto případě diabetická neuropatie a neproli-
ferativní retinopatie.

Je nutná velmi dobrá kompenzace DM v  úvodu gravidi-
ty k  prevenci vrozených vývojových vad, dále pak ve třetím 
trimestru k prevenci hypertrofie plodu a diabetické fetopatie 
a dalších komplikací zmíněných v úvodu.

Na druhou stranu není žádoucí zvýšení frekvence a tíže hy-
poglykemií, které limitují snahu o těsnou kompenzaci diabe-
tu. Potřeba dobré kompenzace vyžaduje častý selfmonitoring 
s aktuální úpravou inzulinoterapie.

Závěr
Léčba dlouhodobým analogem glargin ve srovnání s apli-

kací humánního dlouhodobě působícího inzulínu umožnila 
snížit u pacientky četnost aplikací inzulínových injekcí za den 
při zachování dobré kompenzace bez navýšení počtu či tíže 
hypoglykemií.

Literatura
Perušičová, J. et al. Diabetes mellitus 1. typu. Semily: Nakladatelství GEUM, 2008.
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von Basedow Karl Adolph (1799–1854) – německý lékař. Vystudoval na univer-
zitě v Halle, později praktikoval medicínu v Merseburgu. S jeho jménem je spojeno 
tyreotoxické koma (B. koma), Basedowův oční syndrom a nemoc charakterizovaná 
„Merseburskou triádou“ – hypertyroidismem, strumou, exoftalmem, tedy choroba, 
kterou Georg Hirsch nazval Basedowovou nemocí a  kterou dnes známe pod spíše 
pod jménem Graves-Basedowova choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Antistafylokokový fágový lyzát v liečbe chronických 
rán predkolenia na podklade chronickej venóznej 
insuficiencie a diabetes mellitus

Hana Zelenková
SANARE spol. s.r.o., pracovisko DOST Svidník, Slovensko

Súhrn:
V práci je sumarizovaná história terapeutického využitia bakteriálnych imunomoduláto-

rov. Sú prezentované výsledky hojenia chronických rán pri chronickej venóznej insuficien-
cii (CVI) s infekciou vyvolanou Staphylococcus aureus vrátane MRSA lokálnym prípravkom 
Stafal (imunopreparát – antistafylokokový fágový lyzát). Stafal je použiteľný tak v humánnej 
ako aj veterinárnej medicíne pri všetkých formách stafylokokových infekcií. Jeho úlohou je 
rozrušenie stafylokokových buniek v mieste prebiehajúcej infekcie. Antistafylokokový fágový 
lyzát Stafal predstavuje významný prostriedok pri komplexnej liečbe chronických foriem sta-
fylokokových infekcií (hnisavé afekcie kože a podkožia, infekcie postihujúce hlboko uložené 
mäkké tkanivo). Významný je fakt, že zabraňuje možnému prechodu do septického stavu. Je 
tiež dôležitou súčasťou preventívnych opatrení, s cieľom zabrániť vzniku následných pyogén-
nych komplikácií po operatívnych zásahoch.

Summary:
Anti-staphylococcus phage lysate in the treatment of chronic crural wounds 
caused by a chronic venous insufficiency and diabetes mellitus

The paper summarizes the history of therapeutical use of bacterial immunomodulators. 
The results of chronic wounds healing in chronic venous insufficiency (CVI) with infection 
caused by Staphylococcus aureus including MRSA with local drug Stafal (immunoprepara-
tion - anti-staphylococcus phage lysate) are presented. Stafal may be used both in human and 
veterinary medicine in all types of staphylococci infections. Its task is to disintegrate staphy-
lococci cells in the area of an active infection. Anti-staphylococcus phage lysate Stafal repre-
sents a significant tool in a complex treatment of a chronic form of staphylococci infections 
(purulent affections of skin and subcutis, infections affecting deep soft tissues). The fact that 
it prevents the potential progress into a septic condition is significant. It is also the important 
part of precautions aimed to prevent the development of subsequent pyogenous complications 
after surgical procedures.

Zelenková, H. Antistafylokokový fágový lyzát v liečbe chronických rán predkolenia na podklade chronickej 
venóznej insuficiencie a diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 12, 2: 15–19, 2014.
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Úvod
Mena Hankin, Besredka, Wright, Fleming – všetko mená, 

ktoré sa spájajú s otázkou využitia vakcinoterapie, varovaním 
pred rezistenciou na antibiotiká a  použitia rôznych dostup-
ných prípravkov a procesov k zvráteniu závažných bakteriál-
nych infekcií(7,11,12,26). Je známa práca Wrighta (1902) o  apli-
kácii usmrtených baktérii k  vyvolaniu preventívneho alebo 
liečebného účinku proti bakteriálnym infekciám (dyzentéria, 
stafylokokové infekcie – chronická furunkulóza). V prvej po-
lovici 20.  storočia sa využívali predovšetkým teplom usmr-
tené baktérie (bakteriny) ale tiež bakteriálne lyzáty, lipovak-

cíny, autovakcíny aj polymikrobiálne zásobné (stock) vakcíny 
a  lokálne aplikované bakteriofágy. Starší termín „bakteriálne 
vakcíny“ nahradil novší termín „bakteriálne imunomodulá-
tory“, ktorý sa obecne používa v  súčasnosti. Problematiku 
spracoval Sedláček v  50.  rokoch minulého storočia(21) spolu 
s hodnotením výsledokov imunoterapie na niekoľko tisícoch 
pacientov.

Terapeutické využitie bakteriálnych imunomoduláto-
rov sprevádza dlhá história a  evolúcia. Spočiatku bolo ich 
používanie intuitívne a  empirické, ale potvrdil sa súvis s  ex-
istenciou a  funkciou tzv. slizničnej imunity(5,10). Imunita  
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vyšších organizmov je definovaná ako univerzálny homeosta-
tický systém pozostávajúci z prirodzených bariér (koža, slizni-
ca) a z cirkulujúcich, aj usadených, tzv. imunokompetentných 
buniek. Jeho funkciou je rozoznávať organizmu „vlastné a cu-
dzie“ a chrániť pred vonkajším aj vnútorným nebezpečenstvom 
(infekcia, vlastné choré bunky)(10). Imunomodulačná terapia 
má za cieľ regulovaný zásah do aktivity imunitného systému je-
dinca (imunostimulácia, imunosupresia, imunonormalizácia).

Postupne sa vyvíjali rôzne formy imunomodulátorov – in-
jekčné, orálne a lokálne aplikované prípravky. Imunomodulá-
tory bakteriálneho pôvodu (bakteriálne vakcíny, bakteriálne 
lyzáty) vznikajú dezintegráciou baktérií najčastejšie sa podie-
ľajúcich na vzniku infekcií. Výsledkom zložitého procesu sú 
purifikované extrakty patogénnych grampozitívnych i  gram-
negatívnych baktérií. Dôležité je, že fragmenty nemôžu vyvolať 
ochorenie, ale zachovávajú si svoje antigénne znaky, na ktoré 
imunitný systém reaguje – princíp sa podobá očkovaniu. Prob-
lémom pri výrobe imunomodulátorov bakteriálneho pôvodu 
je, že na rozdiel od synteticky vyrobených látok, nie je možné 
so 100% presnosťou definovať zloženie. Bakteriálne lyzáty na 
rozdiel od antibiotík nemajú žiadne nežiaduce účinky, využí-
vajú prirodzeného systému fungovania imunitného systému 
organizmu – vytváranie protilátok(5,6,7,14,17,18,22,30).

V prípade bakteriálnych imunomodulátorov ich podstatu 
tvoria bakteriálne extrakty napr. Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus epidermidis, Haemophilus influenzae, Streptoco-
ccus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mitis 
a mnohé iné.

Bakteriálne imunomodulátory v  liečbe chronických der-
matóz sa využívajú od počiatku 20.  storočia ako vakcinačná 
liečba hnisavých infekcií kože (chronická furunkulóza, 
akne, trichophýtia, erysipelas, kožná lepra, TBC). Profe-
sor Šamberger roku 1925 v učebnici dermatológie v kapitole 
vakcinoterapie popisuje indikácie, reaktibilitu pacienta ako aj 
napríklad rozlíšenie liečby preventívnej a kuratívnej(22). V roku 
1956 prof. Johanovský publikoval prácu o príprave stafyloko-
kového anatoxinu – „mikrobiálny antigénny komplex“ a jeho 
veľmi dobrom terapeutickom účinku u osteomyeliis, furunku-
losis, zápalov horných cest dýchacích. V tom čase sa začala aj 
výroba komerčných prípravkov, z pohľadu dermatológa zaují-
mavej tzv. „protiaknóznej zmesi“(23).

V 60-tych rokoch sa k liečbe chronických stafylokokových 
infekcí využívali autovakcíny (injekčné, perorálne), neskôr 
stafylokokový anatoxin (Stafana Sevac), bakteriofágový stafy-
lokokový lyzát (Stava) a  pre lokálnu liečbu stafylokokových 
infekcií fágový prípravok Stafal(2,8,9,14,16,17,18,19,23,27,25,28). V  oblasti 
dermatovenerológie publikovali práce s  využitím autovakcín 
Viktorinová a  Koukalová (30-ročné sledovanie liečby akné 
(abscedujúce, konglobujúce), chronických stafylokokových, 
pyodermií (furunkulosis, folikulitis, sycosis staphylogenes, re-
cidivujúce stafylokokové impetigo, numulárny, dishodrotický 
a atopický ekzém, psoriáza, palmoplantárna pustulóza)(23,24).

Bolo publikovaných množstvo prác o  komplexnej terapii 
chirurgických infekcií, chronických osteomyelitid, fagoterapii 
v ORL, chronických recidivujúcich infekcií horných a dolných 
ciest dýchacích(1,3,4,7,13,14,19,20,25,27,28).

Napriek tomu, že v  súčasnosti je k  dispozícii množstvo 
antibiotík, čo raz viacej rezonuje úvaha a varovanie sira Ale-
xandra Fleminga (stará už takmer 70 rokov): „baktérie by si 
u infikovaného človeka mohli vytvoriť odolnosť proti penici-
línu“. Jeho predpovede sa naplnili katastrofálnym spôsobom 
a to v prípade mnohých ďalších, časom vyvinutých antibiotík. 
Výskumy stále viac potvrdzujú, že bakteriálna rezistencia je 
neuveriteľne dômyselná(10,15).

Pretože syntéza nových antibiotík a chemoterapeutík je veľ-
mi obtiažná a nákladná, obracia sa stále viac pozornosť k mož-
nosti použitia systémovej a lokálnej imunoterapie. Ako uvádza 
Závadský a Pilich(28) – toto terapeutické pole bolo, najmä po 
druhej svetovej vojne vzhľadom na účinok antibiotík v liečbe 
stafylokokových infekcií, takmer nepovšimnuté.

 Staphyloccocus aureus (grampozitívna baktéria) bol obja-
vený v roku 1880 škótskym chirurgom sir Alexander Ogston 
(1844–1929). Staphylococcus aureus spôsobuje nielen mierne 
zápaly kože a  mäkkých tkanív, ale aj život ohrozujúce sepsy, 
syndrom toxického šoku SIRS, nekrotizujíce zápaly pľúc. Pro-
blémy sú spôsobované aj toxínmi ktoré Staphylococcus produ-
kuje. Veľmi vážnym globálnym klinickým aj ekonomickým 
problémom je výskyt MRSA – Methicilín rezistentný Staphy-
lococcus aureus. MRSA je rezistentný proti mnohým antibio-
tikám. Pri jeho výskytu sú obmedzené možnosti antimikro-
biálnej liečby ďalej spojené s vysokou mortalitou a vysokými 
nákladmi. Z  hľadiska terapie je ale veľmi dôležité, že MRSA 
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okrem antibiotík poslednej línie (vankomycín, teikoplanin) 
reaguje na antistafylokokové lokálne lyzáty.

Stafal je definovaný ako imunopreparát, antistafylokokový 
fágový lyzát na lokálne použitie. Jeho výroba sa začala v 70. ro-
koch minulého storočia. Obsahuje vysoko účinné virulentné 
fágové častice so silným, rýchlym lytickým (deštrukčným) 
a polyvalentným účinkom na všetky sérotypy stafylokokov. Je 
určený výhradne na miestnu aplikáciu pre infekcie vyvolané 
stafylokokovými kmeňmi, vrátane MRSA , tak v humánej ako 
aj veterinárnej medicíne. O  roku 1974 bolo publikovaných 
množstvo prác lokálneho použitia Stafal v terapii osteomyelit-
id, hnisavých procesov kože, podkožia, recidivujúcich zápalov 
kožných adnex, potenciálnych fokálnych ložísk – nosohltan, 
črevný a močový trakt.

Sú zaznamenané vynikajúce výsledky v  terapii akútnych 
infikovaných a  chronických rán (pooperačné komplikácie, 
abscesy, fistuly, dekubity, pilonidálny sinus, zápaly Bartho-
linskej žľazy). Stafal je možné aplikovať ako výplachy, oklady, 
sprej, vkladanie longiet namočených do Stafalu, do nosných 
otvorov – 1–2 kvapky. Používa sa zvyčajne 2-krát denne podľa 
klinického nálezu. V chirurgii a traumatológii použitie Stafalu 
zabraňuje prechodu do septického stavu a je dôležitou súčas-
ťou preventívnych opatrení s cieľom zabrániť vzniku superpo-
novaných pyogénnych komplikácií po operatívnych interven-
ciách(2,8,9,16,17,25).

Materiál a metodika
Na pracovisku DOST Svidník sme v rokoch 2012–2014 

aplikovali Stafal u pacientov s ulcera cruris pri CVI (36 pa-
cientov), vaskulitídami, foot diabetica, ťažkými karbunkly, 
spolu 48 pacientov(29,31). V  skupine 36 pacientov s  ulcera 
cruris pri CVI bolo 20 žien a 16 mužov, s priemerným ve-
kom 53,2 roka. Liečba pred aplikáciou Stafal trvala v pri-
emere 9 mesiacov, rôznymi typmi lokálnych prípravkov 
(vlhké hojenie, uhlíkové obväzy, algináty, hydrokoloidy), 
bez výraznej tendencie k zlepšeniu. Defekty boli lokalizo-
vané zväčša v distálnej a strednej tretine predkolení na vn-
útornej a prednej ploche, oválneho alebo okrúhleho tvaru, 
najväčší defekt mal rozmery 12x15 cm, najmenší 3x5 cm. 
Pred aplikáciou Stafal bolo u všetkých pacientov vykonané 
mikrobiologické vyšetrenie zo spodiny defektu a u 34 pa-
cientov bol verifikovaný Staphylococcus aureus, Staphyloco-
ccus epidermidis, u 5 pacientov MRSA. U 8 pacientov pri 
zahájení liečby Stafal pre pretrvávajúce subfebrilie nasade-
né aj systémovo antibiotiká.

V skupine 8 pacientov s defektmi na predkolení alebo v ob-
lasti nôh (malum perforans) boli 3 ženy a 5 mužov, s priemerným 
vekom 56,3 roka. Liečba pred aplikáciou Stafal trvala v priemere 
11 mesiacov, rôznymi typmi lokálnych prípravkov (vlhké hojenie, 
uhlíkové obväzy, algináty, hydrokoloidy, enzymatické prípravky), 
bez výraznej tendencie k  zlepšeniu. Defekty boli lokalizova-
né zväčša v distálnej a strednej tretine predkolení na vnútornej 
a prednej ploche, alebo na stupajach oválneho alebo okrúhleho 
tvaru, najväčší defekt mal rozmery 10x8 cm, najmenší 2x3 cm. 
Pred aplikáciou Stafal bolo u všetkých pacientov vykonané mi-

krobiologické vyšetrenie zo spodiny defektu a u 6 pacientov bol 
verifikovaný Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
u 3 pacientov MRSA. U 6 pacientov pri zahájení liečby Stafal pre 
pretrvávajúce subfebrilie nasadené aj systémovo antibiotiká.

Lokálne ošetrenie Stafal: oplachy defektu pred každým 
ošetrením sme vykonávali Dermacynom, Prontosanom, výni-
močne F1/1, najlepšie sa osvedčilo mechanické čistenie Debri-
sanom. Neužívali sme agresívne prípravky – lieh, H2O2, jódové 
preparáty, tie podľa našich skúseností znižujú alebo eliminujú 
aktivitu prípravku Stafal.

Okolie defektu sme do vzdialenosti 1 cm prekrývali kožu 
indiferentnou pastou, po nakvapkaní Stafalu na spodinu de-
fektu sme následne prekryli Suprasorbom P alebo Aquagélom. 
Dosiahli sme tak zabezpečenie optimálneho množstva a účin-
nosti prípravku a  súčasne sledovali dynamiku účinku. Iba 
v troch prípadoch sme zaznamenali mierne pálenie v počiatku 
aplikácie, ale toto nebolo dôvodom k prerušeniu liečby. Stafal 
sme aplikovali od 2 do 6 týždňov, v prípade MRSA u dvoch pa-
cientov 2 mesiace, u diabetikov bola priemerná doba aplikácie 
od 3–5 týždňov, v jednom prípade infekcie MRSA 2,1 mesiaca. 
Priebežne sme vykonávali stery zo spodiny defektu na mikro-
biologické vyšetrenie, v prípade eliminácie stafylokokovej in-
fekcie a podľa klinického nálezu sme ďalej v liečbe pokračovali 
aplikáciou uhlíkových obväzov, hydrokoloidov, mastného tylu 
a iných produktov až do úplného vyhojenia.

Výsledky
Skupina defektov pri CVI. Za výrazné zlepšenie až zhoje-

nie defektu sme považovali zlepšenie lokálneho nálezu o 80 %, 
eventuálne úplné vyhojenie, neprítomnosť edému, bolestivos-
ti, výborné subjektívne hodnotenie pacienta a negatívny mik-
robiologický ster – 18 pacientov (50 %).

Za zlepšenie sme považovali zmenšenie defektu o  40  %, 
minimálnu sekréciu a nevytváranie pablán, negatívny mikro-
biologický ster, ústup bolestivosti a subjektívne pozitívne poci-
ty pacienta – 13 pacientov (36 %).

Nezlepšenie nálezu (nevyhnutná voľba iného lokálneho 
prípravku) – 5 pacientov (14 %).

Skupina diabetikov. Za výrazné zlepšenie až zhojenie de-
fektu sme považovali zlepšenie lokálneho nálezu o 80 %, even-
tuálne úplné vyhojenie, neprítomnosť edému, bolestivosti, 
výborné subjektívne hodnotenie pacienta a  negatívny mik-
robiologický ster – 4 pacienti (50 %). Zlepšenie – zmenšenie 
defektu o 40 %, minimálna sekrécia a nevytváranie pablán, ne-
gatívny mikrobiologický ster, ústup bolestivosti a subjektívne 
pozitívne pocity pacienta – 4 pacienti (50 %).

Doplnenie – ďalšie výsledky – u pacientov s  furunkulom 
a karbunklom: v priebehu 8 dní došlo k výraznému zlepšeniu 
lokálneho nálezu a vyhojeniu. Výborný efekt bol zaznamenaný 
aj u dvoch pacientov s defektmi na podklade vaskulitídy.

Poznámky k terapii a upozornenia
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade a zakalený pre-

parát je nepoužiteľný! Kontraindikáciou použitia je možná  
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Obr. č. 1: Pacient č. 1 s chronickou ulceráciou predkolenia 
pred začatím terapie Stafal
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Obr. č. 2: Rovnaký pacient – ulcerácia po ukončení 
trojtýždňovej aplikácie Stafal (eliminácia MRSA) 
a následnej 6-týždňovej aplikácii uhlíkových obväzov
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Obr. č. 3: Pacientka č. 2 s chronic-
kou ulceráciou predkolenia pred 
začatím terapie Stafal
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Obr. č. 4: Rovnaká pacientka – 
ulcerácia po ukončení 22-dňovej 
aplikácie Stafal (eliminácia MRSA) 
– evidentné vyčistenie spodiny, 
epitelizácia z okrajov
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Obr. č. 5: Rovnaká pacientka – zhojená 
ulcerácia po celkovo 3-mesačnej liečbe 
(eliminácia MRSA) a následné ošetro-
vanie štandardnou hydrofilnou polymé- 
rová membránovou maticou so semi-
permeabilným polyuretánovým 
nosičom
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Obr. č. 6: Pacientka č. 3 s chronic-
kou ulceráciou predkolenia pred 
začatím terapie Stafal
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Obr. č. 7: Rovnaká pacientka – po 
ukončení 5,4-týždňovej aplikácie 
Stafal (eliminácia MRSA) – eviden-
tné zmenšenie ulcerácie, vyčistenie 
spodiny, epitelizácia z okrajov
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Obr. č. 8: Rovnaká pacientka – zhoje-
ná ulcerácia po celkovo 6-mesačnej 
liečbe (eliminácia MRSA) a následné 
ošetrovanie uhlíkovými obväzmi
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precitlivenosť na niektorú z pomocných látok (Thiomersalum), 
čo sme v našom súbore nezaznamenali. Liekové a iné interak-
cie neboli pozorované. Pri gravidite a laktácii je podľa výrobcu 
potrebné zvážiť použitie ošetrujúcim lekárom, ale pri lokál-
nom použití sa nepredpokladá nepriaznivé ovplyvnenie zdra-
votného stavu matky ani dieťaťa. Predávkovanie nie je známe. 
Prípravok sa s veľmi dobrým efektom dá použiť u pacientov 
s acne vulgaris až do úplného ústupu zápalových prejavov.

Záver
Bakteriálne imunomodulátory v žiadnom prípade nepatria 

medzi obsolentné liečebné prípravky ale mali by byť súčasťou 
portfolia moderného lekára, ktorý ich musí vždy adekvátne 
a s rozvahou používať. Sú jedným z najprirodzenejším modu-
látorov ľudského imunitného systému. Naše výsledky s lokál-
nym používaním protistafylokokovým fágovým lyzátom Stafal 
v liečbe chronických rán predkolenia na podklade CVI a foot 
diabetica túto premisu plne podporujú.
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Obr. č. 9: Pacient č. 4 s chronickou ulceráciou, diabetik 
po 14-dňovej terapii Stafal
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Obr. č. 10: Rovnaký pacient po 26-dňovej terapii Stafal
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Díky vzájemné spolupráci časopisu Kazuistiky v diabetologii s Interní klinikou 
FN v Motole a internetovým portálem DM2T.cz dostáváte i v tomto čísle recentní 
komentované informace z klinických a farmakologických studií. 

Komentované novinky z klinických studií

V tomto čísle:
Klinické výstupy a nákladová efektivnost léčby obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP u pa-
cientů s diabetes mellitus 2. typu ve Velké Británii
Guest, J. F., Panca, M., Sladkevicius, E. et al. Clinical outcomes and cost-effectiveness of continuous positive airway 
pressure to manage obstructive sleep apnea in patients with type 2 diabetes in the U.K. Diabetes Care 37, 5: 1263–1271, 
2014.

komentář: Jan Brož, Jan Polák

Vztah mezi BMI a hospitalizací pro srdeční selhání u 83 021 osob s diabetem 2. typu: populační 
studie vycházející ze Swedish National Diabetes Registry
Glogner, S., Rosengren, A., Olsson, M. et al. The association between BMI and hospitalization for heart 
failure in 83 021 persons with type 2 diabetes: a population-based study from the Swedish National Diabetes Registry. 
Diabet Med 31, 5: 586–594, 2014.

komentář: Jaromír Chlumský

Vztah mezi glykemií a mortalitou u pacientů s diabetem léčených dialýzou ve Velké Británii
Adler, A., Casula, A., Steenkamp, R. et al. Association between glycemia and mortality in diabetic 
individuals on renal replacement therapy in U.K. Diabetes Care 37, 5: 1304–1311, 2014.

komentář: Miroslava Horáčková

Randomizovaná kontrolovaná studie selfmonitoringu glykemie u pacientů s diabetem 2. typu 
léčených běžným inzulínovým režimem
Nauck, M. A., Haastert, B., Trautner, C. et al; Clinical Trials Study Group of the German Association for the Study of 
Diabetes. A randomised, controlled trial of self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes receiving 
conventional insulin treatment. Diabetologia 57, 5: 868–877, 2014.

komentář: Denisa Janíčková Žďárská

Užívání antidiabetik v USA v letech 2003–2012
Hampp, C., Borders-Hemphill, V., Moeny, D. G., Wysowski, D. K. Use of antidiabetic drugs in the U.S., 2003–2012. Diabe-
tes Care 37, 5: 1367–1374, 2014.

komentář: Milan Kvapil

QT interval korigovaný srdeční frekvencí (QTc) je nezávislý prediktor celkové a kardiovasku-
lární mortality u jedinců s diabetem 2. typu: The Diabetes Heart Study
Cox, A. J., Azeem, A., Yeboah, J. et al. Heart rate-corrected QT interval is an independent predictor of all-cause and 
cardiovascular mortality in individuals with type 2 diabetes: the Diabetes Heart Study. Diabetes Care 37, 5: 1454–1461, 
2014. komentář: Jiří Charvát
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Klinické výstupy a nákladová efektivnost léčby obstrukční 
spánkové apnoe pomocí CPAP u pacientů s diabetes mellitus 
2. typu ve Velké Británii
Guest, J. F., Panca, M., Sladkevicius, E. et al. Clinical outcomes and cost-effective-
ness of continuous positive airway pressure to manage obstructive sleep apnea in 
patients with type 2 diabetes in the U.K. Diabetes Care 37, 5: 1263–1271, 2014.

Cíl
Zhodnotit klinické výsledky a  efektivitu nákladů (cost-

-effectiveness) léčby obstrukční spánkové apnoe (OSA) po-
mocí CPAP, přístroje pro vytváření kontinuálního přetlaku 
v  dýchacích cestách (continuous positive airway pressure), 
u pacientů s diabetem 2. typu (T2D) z perspektivy U.K.’s Nati-
onal Health Service (NHS).

Design a metody
Bylo využito designu případové studie. Celkem 150 pacien-

tů s OSA a T2D léčených CPAP bylo randomizovaně vybráno 
z databáze The Health Improvement Network (THIN), národ-
ní reprezentativní databáze pacientů registrovaných u praktic-
kých lékařů ve Velké Británii, a porovnáno s jinými 150 paci-
enty s OSA a T2D ze stejné databáze, kteří však nebyli léčeni 
CPAP. U obou skupin se za pětileté sledovací období odhadly 
celkové náklady NHS na léčbu a efektivita nákladů u CPAP ve 
srovnání s léčbou bez použití CPAP.

Výsledky
Léčba pomocí CPAP byla signifikantně spojena s  nižším 

krevním tlakem po pěti letech léčby. Během pěti po sobě jdou-
cích let byl zaznamenán trend ke stále většímu snižování hod-
not glykovaného hemoglobinu ve srovnání s pacienty s OSA, 
kteří nebyli léčeni CPAP. Po pěti letech byl glykovaný hemoglo-
bin ve skupině léčené CPAP 8,2 % (66,0 mmol/mol) vs. 12,1 % 
(108,4 mmol/mol) v kontrolní skupině (p<0,03). Léčba CPAP 
signifikantně zlepšila zdravotní stav pacientů o  0,27 QALY 
(quality-adjusted life years) na jednoho pacienta za dobu pěti 
let (p<0,001). Náklady NHS činily £4,141 na jednoho pacienta 
za dobu pěti let. Náklady vypočítané podle QALY vzrostly při 
léčbě CPAP na £15,337.

Závěr
Zahájení léčby CPAP u pacientů s T2D a OSA vede k sig-

nifikantnímu snížení krevního tlaku a  lepší kontrole diabetu 
a  tato léčba je v systému NHS nákladově efektivní. Výsledky 
tohoto sledování mají potenciál změnit léčbu pacientů, pokud 
budou potvrzeny prospektivní studií.

Komentář ke studii
V  retrospektivní studii bylo z  národního registru Velké 

Británie náhodně vybráno 150 pacientů s  diabetes mellitus 
2. typu a syndromem spánkové apnoe (OSA) léčených mas-
kou (CPAP = continuous positive air pressure) a 150 jiných 
pacientů s  oběma těmito diagnózami maskou neléčených. 
Výsledky prokazují výrazně pozitivní vliv terapie OSA na 
hodnoty HbA1c. U  skupiny maskou léčených pacientů se 
po 5  letech hodnoty HbA1c významně nezhoršily (58,1±5,4 
versus 66,0±15  mmol/mol), zatímco u  skupiny kontrolní se 
hodnota HbA1c progresivně zhoršovala (62,3±4,8 versus 
108,4±17,9 mmol/mol, p<0,03). Zároveň výše uvedená léčba 
signifikantně snížila hodnoty krevního tlaku. Rozdíl v  ceně 
péče a tedy náklady na léčbu CPAP činily u jednoho pacienta 
4 141 liber (18 233 vs 14 092 liber), v systému hodnocení ná-
kladové efektivnosti bylo prokázáno efektivní využití finanč-
ních prostředků vynaložených na tuto léčbu (jeden rok plné-
ho zdraví získaný díky terapii CPAP byl vyčíslen na 15 337 
liber).

Co je syndrom spánkové apnoe (OSA)
Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění, 

které často nalézáme u  osob středního a  vyššího věku. Od-

haduje se, že jeho výskyt v populaci může činit 5–15 %. Jeho 
prevalence znatelně stoupá u pacientů s obezitou a nejvyšší 
frekvenci nalezneme u  pacientů s  diabetes mellitus 2.  typu. 
U nich jeho mírnou formu můžeme prokázat až u 80–90 % 
pacientů, s tím, že dle zahraničních údajů pravděpodobně až 
50 % všech diabetiků 2. typu trpí střední až závažnou formou 
onemocněním. Ty jsou indikačním kritériem pro odpovída-
jící léčbu.

Vztah OSA k diabetes mellitus a kardiovaskulárním one-
mocněním

OSA patří k  nezávislým rizikovým faktorům kardiovas-
kulárních onemocnění (hypertenze, cévní mozková příhoda, 
akutní koronární syndrom, srdeční selhání či náhlá smrt). 
Jeho přítomnost několikanásobně zvyšuje celkovou i kardio-
vaskulární mortalitu a správně vedená a úspěšná terapie OSA 
ji snižuje až na úroveň jedinců bez OSA.

Podíváme-li se prizmatem diabetes mellitus, pak průře-
zové i prospektivní studie prokazují vztah OSA k rozvoji in-
zulínové rezistence, glukózové intolerance a diabetes mellitus 
2. typu. Tento vztah je nezávislý na dalších rizikových fakto-
rech, kterými jsou například obezita a věk.
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Diagnóza OSA
OSA lze charakterizovat dvěma základními poruchami:
a) recidivujícím uzavíráním horních dýchacích cest bě-

hem spánku doprovázeným poklesem saturace hemoglobi-
nu v krvi a hypoxemií tkání;

b) spánkovou fragmentací, která je zaviněna částečným 
nebo úplným probuzením na konci každé apnoické epizody.

Jaké jsou příznaky OSA?
Jsou jimi především chrápání, lapání po dechu či úpl-

ná zástava dýchání v  průběhu spánku. Během dne si pak  
pacienti často stěžují na ranní bolesti hlavy, nadměrnou 
únavu a  ospalost. Pravidlem je nižší pozornost v  průběhu 
monotónních aktivit, jako např. řízení automobilu.

Stanovení diagnózy
Diagnózu OSA stanovíme monitorací dechové aktivity, 

saturace hemoglobinu kyslíkem a  rychlosti proudění vzdu-
chu v  dýchacích cestách. Diagnostika probíhá v  domácím 
prostředí či v laboratoři s pomocí speciálních přístrojů.

Jak se léčí OSA?
Metodou první volby s prokázaným efektem je léčba mas-

kou s  kontinuálním přetlakem, kterou pacienti nosí během 
spánku (CPAP – continuous positive airway pressure). Dal-
šími přístupy jsou předsunutí mandibuly pomocí vyjímatelné 
ústní (mandibulární) protézy a v případě nutnosti chirurgic-
ké výkony na horních dýchacích cestách.

as. MUDr. Jan Brož, doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vztah mezi BMI a hospitalizací pro srdeční selhání u 83 021 
osob s diabetem 2. typu: populační studie vycházející ze 
Swedish National Diabetes Registry
Glogner, S., Rosengren, A., Olsson, M. et al. The association between BMI and hos-
pitalization for heart failure in 83  021 persons with type 2 diabetes: a  populati-
on-based study from the Swedish National Diabetes Registry. Diabet Med 31, 5: 
586–594, 2014.

Cíl
Zkoumání vztahu mezi BMI (body-mass indexem) a hos-

pitalizacemi pro srdeční selhání u pacientů s diabetem 2. typu.

Metody
Ve Swedish National Diabetes Registry jsme identifikovali 

83 021 jedinců (období 1998–2003), kteří byli sledováni do hospi-
talizace z důvodu srdečního selhání, úmrtí nebo do konce sledo-
vacího období 31. prosince 2009. Byla provedena Coxova regres-
ní analýza, adjustovaná na věk, pohlaví, glykovaný hemoglobin, 
krevní tlak, trvání diabetu, kouření, mikroalbuminurii, kardio-
vaskulární komorbidity, antidiabetickou a antihypertenzní léčbu. 

Výsledky
Během mediánu sledování 7,2  roku bylo pro srdeční se-

lhání hospitalizováno 10 969 pacientů (13,2 %). Dle kategorií 
vytvořených podle výše BMI (BMI 20 až 25 kg/m2 bylo vzato 

jako referenční) byly poměry rizika (HR) během sledování 1,07 
(95% CI 0,91–1,26) pro průměrné BMI <20 kg/m2, 1,04 (95% CI 
0,98–1,11) pro BMI 25 až 27,5 kg/m2, 1,22 (95% CI 1,15–1,30) 
pro BMI 27,5 až 30 kg/m2, 1,54 (95% CI 1,45–1,63) pro BMI 30 
až 35 kg/m2, 2,16 (95% CI 2,00–2,33) pro BMI 35 až 40 kg/m2 
a 3,22 (95% CI 2,88–3,60) pro BMI 40 kg/m2 nebo vyšší.

Byla zjištěna signifikantní interakce mezi BMI a pohlavím 
(p=0,0006), s numericky vyšším HR pro hospitalizaci z důvo-
du srdečního selhání v každé kategorii BMI u mužů ve srovná-
ní s ženským pohlavím.

Závěr
Obezita je významně spojena s hospitalizacemi pro srdeční 

selhání u osob s diabetem 2. typu. Tento vztah je o něco silnější 
u mužů než u žen. Prevence nárůstu hmotnosti a podpora její 
redukce mohou být klíčovými opatřeními ve snižování inci-
dence budoucích hospitalizací pro srdeční selhání v populaci 
těchto nemocných.
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Komentář ke studii
Akutní srdeční selhání je častá komplikace kardiovasku-

lárních chorob a je zatížena vysokým rizikem úmrtí. V USA 
je ročně hospitalizováno 1,1  milionu nemocných se srdeč-
ním selháním, hospitalizační mortalita dosahuje 4 % a 10 % 
nemocných zemře do 3 měsíců. Navíc třetina nemocných je 
do měsíce rehospitalizována pro recidivu selhávání. Náklady 
na léčbu se odhadují na 23 biliónů dolarů ročně. Jenom pro 
srovnání – v USA je ročně hospitalizováno stejné množství 
nemocných se srdečním infarktem (1,1  miliónu), tito ne-
mocní mají ale nižší mortalitu i nižší riziko rehospitalizace.

Z  běžné klinické praxe víme, že obézní nemocní mají 
horší prognózu kardiovaskulárních chorob, včetně srdeční-
ho selhání. Klinické studie nicméně poukazují na paradox 
obezity, kdy obézní nemocní mají nižší mortalitu na srdeč-
ní selhávání a  ICHS. Curtis (Curtis et al. 2005) při analýze 
výsledků studie DIG ukázal, že mortalita na srdeční selhání 
klesá se vrůstajícím BMI, kdy nemocní s BMI nad 30 kg/m2 
měli oproti nemocným s normální hmotností úmrtnost sní-
ženu o 19 %. Vztah obezity a rizika hospitalizace pro srdeční 
selhání u nemocných s diabetem doposud nebyla studována.

Obezitou trpí většina diabetiků 2.  typu a  problematika 
srdečního selhávání u těchto nemocných je komplexní. Glo-
gner (Glogner et al. 2014) zhodnotil data více než 83 tisíc 
diabetiků 2. typu ve Švédském národním registru. U diabe-
tiků 2. typu prokázal exponenciální růst rizika hospitalizace 
pro srdeční selhávání u mužů s BMI nad 27,5 kg/m2 a u žen 
s BMI nad 30 kg/m2. U mužů bylo riziko vždy vyšší, než u žen 
a například při hodnotách BMI nad 40 kg/m2 bylo již více 
jak čtyřnásobné, ve srovnání s diabetiky s BMI pod 25 kg/
m2. Jedinou dobrou zprávou je, že diabetičky s BMI do 30 kg/
m2 nemají zvýšené riziko srdečního selhání. Riziko stoupa-
lo rovněž s věkem, délkou trvání diabetu, s výší systolického 
i diastolického tlaku, kouřením, přítomností chlopenní vady, 
anamnézou srdečního infarktu a fibrilací síní.

Je zajímavé, že k podobným výsledkům dospěl i Vestberg 
(Vestberg et al. 2013) při hodnocení dat diabetiků 1.  typu 

rovněž z Švédského národního registru. U diabetiků 1. typu 
rovněž roste riziko hospitalizace pro srdeční selhání expo-
nenciálně se vzestupem BMI, ale hraniční hodnota je již BMI 
25 kg/m2.

Obě studie tedy ukazují, že obezita je pro diabetiky 
1. i 2. typu velmi nepříznivá, ale zároveň i častá. Podle Švéd-
ského registru 45 % diabetiků 1. typu a 80 % diabetiků 2. typu 
je obézních, přičemž ženy jsou obézní podstatně častěji, nežli 
muži.

Našim diabetikům musíme stále připomínat kontrolu 
hmotnosti, protože má pro ně stejný význam jako glykemic-
ký profil, hladina HbA1c, či krevní tlak. Zdůrazňování správ-
né tělesné hmotnosti je důležité i proto, že našim nemocným 
nemůžeme nabídnout jednoduché řešení pomocí medikace. 
Pomoci nám mohou výsledky recentní práce z  IKEM (Ka-
hleová et al. 2014), která prokázala, že pro diabetiky jsou pro 
kontrolu hmotnosti lepší dvě velká jídla, nežli šest menších. 
Tím se vracíme k radě našich babiček: snídej sám, obědvej 
s přítelem a večeři nech nepříteli. Pro diabetiky to platí dvoj-
násob.

Literatura
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talization for heart failure in 83 021 persons with type 2 diabetes: a population-based 
study from the Swedish National Diabetes Registry. Diabet Med 31, 5: 586–591, 2014.
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Vztah mezi glykemií a mortalitou u pacientů s diabetem 
léčených dialýzou ve Velké Británii
Adler, A., Casula, A., Steenkamp, R. et al. Association between glycemia and morta-
lity in diabetic individuals on renal replacement therapy in U.K. Diabetes Care 37, 
5: 1304–1311, 2014.

Východiska
Ve Velké Británii má diabetes jedna třetina pacientů léčených 

dialýzou. Doporučené postupy organizací, reprezentujících pa-
cienty s  renálním onemocněním nebo diabetem, doporučují 
těsnou kontrolu glykemie u osob v konečném stadiu renálního 
selhání, navzdory tomu, že tito pacienti bývají vyřazováni z kli-
nických studií hodnotících účinky snižování glykemie.

Design a metody
Pomocí dat z národního registru (UK Renal Registry) jsme 

zkoumali, zda je glykemie, měřená hodnotami glykovaného 
hemoglobinu, spojena s úmrtím u dospělých s diabetem, kteří 
zahajují léčbu hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou v le-
tech 1997–2006 a jsou sledováni šest měsíců. Z celkového po-
čtu 7 814 pacientů jsme vyloučili ty, kteří zemřeli během šesti 
měsíců, podstoupili transplantaci, ztratili se ze sledování nebo 
došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu, nebo ty, u  nichž 
nebyl dostatek údajů o glykovaném hemoglobinu, koncentra-
cích hemoglobinu nebo etnickém původu. Na základě hodnot 
glykovaného hemoglobinu měřeného v prvních šesti měsících 
od začátku dialýzy byly vytvořeny následující kategorie: <6,5 % 
(<48 mmol/mol), 6,5–7,4  % (48–57 mmol/mol – referenční 

hodnota), 7,5–8,4 % (58–68 mmol/mol) a ≥8,5 % (≥69 mmol/
mol). V proporčních modelech rizika byla provedena adjusta-
ce na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, hemoglobin, sociální 
deprivaci, rok zahájení dialýzy a typ dialýzy.

Výsledky
Z  3  157 pacientů sledovaných 2,7  roku (medián) zemře-

lo 1 688. U pacientů ve věku ≥60 let nebyl zjištěn vztah mezi 
glykovaným hemoglobinem a mortalitou, u mladších pacientů 
byl HR pro hodnoty glykovaného hemoglobinu 7,5–8,4 % 1,2 
(95% CI 0,9–1,5) a  pro hodnoty >8,5  % byl 1,5 (1,2–1,9) ve 
srovnání s těmi, kteří měli hodnoty glykovaného hemoglobinu 
6,5–7,4 %. Předpokládaný rozdíl v mediánu doby přežití mezi 
mladšími pacienty s referenčními hodnotami glykovaného he-
moglobinu a těmi, kteří měli hodnoty >8,5 %, činil jeden rok.

Závěr
Při absenci klinických studií tato observační data podpo-

rují význam lepší kontroly glykemie u mladších pacientů před 
zahájením dialýzy a v jejím průběhu, a to navzdory možným 
zkreslením.

Komentář k článku
Autoři vycházejí z absence jasných důkazů o prospěšnosti 

snahy o maximálně možnou kompenzaci metabolické diabe-
tické poruchy u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2.  typu, 
kteří již mají rozvinutou chronickou nefropatii nebo se na-
cházejí ve stadiu nezvratného selhání ledvin a jsou léčeni ně-
kterou z  modalit náhrady ledvinové funkce, hemodialýzou 
nebo peritoneální dialýzou.

Protože nelze očekávat v  dohledné době výsledky pro-
spektivních randomizovaných studií, které by se na tento 
problém zaměřovaly, provedli prospektivní observační studii. 
Z národního registru pro ledvinové choroby (UK Renal Re-
gistry) zpracovali data zařazených pacientů s diabetes melli-
tus 2. typu. Primárně položená otázka byla, zda existuje vztah 
mezi kompenzací diabetické metabolické poruchy v době ini-
ciace náhrady funkce ledvin a následnou mortalitou.

Kompenzace metabolické poruchy byla hodnocena na 
podkladě vstupního glykovaného hemoglobinu (HbA1c), 
přičemž nemocní byli rozděleni do 4 skupin: HbA1c <6,5 % 
(<48  mmol/mol); 6,5–7,4  % (48–57  mmol/mol); 7,5–8,4  % 
(58–68 mmol/mol) a ≥8,5 % (>69 mmol/mol).

Ve studii bylo hodnoceno 3 157 pacientů, kteří měli v re-
gistru zanesena všechna potřebná data k  tomu, aby mohli 
být podrobeni statistické analýze. Kromě vstupní hodnoty 

HbA1c a trendu jeho následného vývoje byly hodnoceny další 
metabolické parametry (celkový cholesterol, HDL- i  LDL-
-cholesterol, změny lačné a  postprandiální glykemie). Dále 
byly hodnoceny změny systolického krevního tlaku, tělesné 
hmotnosti, trvání DM před iniciací náhrady funkce ledvin, 
kvalita života, jakož i  přítomnost mikro- a  makrovaskulár-
ních komplikací, léčba inzulínem nebo inzulínovými analo-
gy před zahájením náhrady funkce ledvin a rovněž byl hod-
nocen vliv příslušnosti k rase a pohlaví.

Mortalita sledované skupiny byla 53,4  % za dobu, jejíž 
medián byl 2,7 roku (0–11,7 let). U pacientů, kteří byli mladší 
60 let a zemřeli (n=583), byl HbA1c vyšší >7,7 % (>61 mmol/
mol) v porovnání s těmi, kteří přežili (n=828), u kterých byl 
HbA1c do 7,4 % (57 mmol/mol).

U  pacientů starších 60  let, kteří zemřeli (n=1  105) byl 
HbA1c rovněž vyšší 6,8 % (51 mmol/mol) v porovnání s pře-
živšími (n=641) s HbA1c 6,6 % (49 mmol/mol).

Čím nižší byl vstupní HbA1c, tím nižší byla mortalita v ná-
sledném období, vyjádřena jako počet úmrtí na 1 000 osob 
a rok. HbA1c <6,5 % (46 mmol/mol) 163,3/1 000 osob-rok; 
HbA1c 6,5–7,4 % (48–57 mmol/mol) 183,5/1 000 osob-rok; 
HbA1c 7,5–8,4 (58–68  mmol/mol) 187,4/osob-rok; HbA1c 
>8,5 % (>69 mmol/mol) 219,1/1 000 osob-rok.
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KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí

Nejsilnějším prediktorem mortality byl vstupní HbA1c, 
a to jak u skupiny nemocných, kteří se vstupem do programu 
náhrady funkce ledvin změnili terapii na inzulín, tak u ne-
mocných, kteří na začátku terapie náhradou funkce ledvin 
změnili inzulínovou terapii za terapii analogy inzulínu. Jako 
efektnější se podle zlepšujícího se trendu parametru HbA1c 
ukázala terapie inzulínovými analogy, přičemž při této tera-
pii nedošlo k narůstání tělesné hmotnosti a nebyly zazname-
nány hypoglykemie. Rovněž došlo ke zlepšení hodnoty sy-
stolického krevního tlaku.

Z klinického hlediska je zajímavé, že intenzifikace tera-
pie diabetické metabolické poruchy iniciací inzulinoterapie 
nebo výměnou inzulínu za inzulínová analoga vede nejenom 
ke zlepšení HbA1c, ale také ke zlepšení ostatních markerů 
metabolické kontroly. Prediktorem úspěšnosti intenzifikova-
né léčby diabetes mellitus je výše vstupního HbA1c.

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu mají v zemích s vyspě-
lým zdravotnickým systémem největší zastoupení ve skupině 
nefropatů léčených pro nezvratné selhání ledvin hemodialý-
zou nebo peritoneální dialýzou (v ČR setrvale kolem 40 %). 
Jejich mortalita je však v porovnání se stejně starou a rovněž 
polymorbidní populací nediabetiků významně vyšší (roční 
mortalita u  hemodialyzovaných pacientů byla v  ČR v  roce 
2012 u pacientů s DM 21 % a nediabetiků 13 %).

U pacientů s DM 2. typu, kteří mají rozvinutou ledvino-
vou nedostatečnost, je významně zhoršena možnost výběru 
účinných perorálních antidiabetik, neboť většina z  nich se 
vylučuje ledvinami a při poruše glomerulární filtrace hrozí 
v důsledku jejich kumulace závažné vedlejší účinky terapie. 
Iniciace inzulínové léčby v  predialyzačním období naráží 
často na nechuť pacientů ke změně terapie nebo nihilismus 
lékaře stran dosažení optimální kompenzace diabetické me-
tabolické poruchy.

K  terapeutické skepsi přispívá fakt, že neexistuje jasná 
evidence, že optimální kompenzace diabetické metabolické 
poruchy, v době kdy je diabetické onemocnění ledvin ve fázi 
závažnější poruchy renální funkce, nepřispívá ke zpomalení 
nepříznivého vývoje do nezvratného selhání ledvin. Rovněž 
tak neexistuje evidence o tom, zda se optimální kompenzace 
diabetické metabolické poruchy v predialyzačním a dialyzač-
ním období může pozitivně odrazit na snížení mortality dia-
betických jedinců v programu náhrady funkce ledvin.

Výše uvedená studie je observační. Vychází z  registru 
dialyzovaných pacientů a statisticky zpracovaná data nejsou 
podložena korekcí, vycházející z přímého klinického kontak-
tu s  individuálním pacientem. Předložené výsledky studie 
však jednoznačně ukazují, že čím horší je kompenzace dia-
betické metabolické poruchy na vstupu do programu náhra-
dy funkce ledvin, tím horší je prognóza nemocných. To ko-
reluje s klinickou zkušeností, která ukazuje, že dlouhodobě 
špatně metabolicky kompenzovaný pacient rozvíjí ještě před 
nezvratným selháním ledvin závažné vaskulární i kardiální 
postižení, které nejenomže zhoršuje možnost založení kvalit-
ního cévního vstupu pro hemodialyzační terapii, ale kompli-
kuje další klinický vývoj kardiovaskulárními komplikacemi, 
které jsou pro nemocného nakonec hlavní příčinou extrém-
ně vysoké mortality.

Studie nepřímo ukazuje, že snaha o  optimální korekci 
diabetické metabolické poruchy v  predialyzačním obdo-
bí je namístě a může zlepšit prognózu pacienta i v případě 
nezvratného selhání ledvin při léčbě hemodialýzou nebo 
peritoneální dialýzou. Včasná iniciace inzulinoterapie nebo 
ještě lépe léčba analogy inzulínu je u  těchto pacientů zcela 
na místě.

Randomizovaná kontrolovaná studie selfmonitoringu 
glykemie u pacientů s diabetem 2. typu léčených běžným 
inzulínovým režimem
Nauck, M. A., Haastert, B., Trautner, C. et al; Clinical Trials Study Group of the 
German Association for the Study of Diabetes. A randomised, controlled trial of 
self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes receiving conventi-
onal insulin treatment. Diabetologia 57, 5: 868–877, 2014.

Cíl/hypotézy
Hodnotili jsme, zda selfmonitoring glykemie (SMBG) 

vede k lepší kontrole glykemie (HbA1c) u pacientů s diabetem 
2. typu léčených běžným inzulínovým režimem.

Metody
Pacienti s diabetem 2. typu léčení běžným inzulínovým re-

žimem (bazálním nebo premixovaným inzulínem s přídatnou 
léčbou perorálními antidiabetiky nebo bez) byli rekrutováni 
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Komentář ke studii

Výsledky ukázaly, že u pacientů s diabetes mellitus (DM) 
2. typu na konvenčním inzulínovém režimu, selfmonitoring 
(SMBG) ve formě 4-bodového glykemického profilu jeden-
krát týdně nevede ke zlepšení metabolické kompenzace mě-
řené HbA1c po roce léčby. Podobně znalost HbA1c každé tři 
měsíce nevedla ke zlepšení metabolické kompenzace, což je 
v kontrastu k nemocným s diabetes mellitus 1. typu (Larsen 
et al. 1990). Pokles HbA1c lze předpokládat pouze tam, kde je 
reagováno na hodnoty mimo cílové pásmo dle SMBG. Ne-
dostatečný efekt frekventního monitorování HbA1c na celko-
vou metabolickou kompenzaci lze částečně vysvětlit deviací 
od protokolu, neboť řada nemocných randomizovaných do 
skupiny zaslepeného stanovení HbA1c v  centrální laborato-
ři, měla HbA1c k dispozici z  jiných zdrojů. SMBG v daném 
režimu pravděpodobně nepřineslo další zlepšení kompenza-
ce také z důvodu, že se jednalo o nemocné s celkově velmi 
dobrou metabolickou kompenzací (vstupní HbA1c 7,3  %), 
narozdíl od předešlých studií v režimu bazál + PAD (Riddle 
et al. 2003; Yki-Järvinen et al. 1999; Yki-Järvinen et al. 2006), 
resp. premixovaných inzulínů (Holman et al. 2007; Janka et 
al. 2005). Může být nereálné dosáhnout HbA1c pod 6,5  % 
(47,5 mmol/mol) konvenčním inzulínovým režimem (Stone 
et al. 2010) u nemocných, kteří již cílových hodnot metabo-
lické kompenzace dosáhli.

Nutno také upozornit na fakt „čím více měřím, tím více 
zachytím hypoglykemických epizod“, a  to zejména těch 
asymptomatických (Farmer et al. 2008). V tomto ohledu je 
SMBG v jakékoli frekvenci jistě vítaný.

Na základě této studie nelze konstatovat, že jiní nemocní 
nebudou ze SMBG profitovat, a to zejména ti z horší metabo-
lickou kompenzací či s jiným schématem SMBG.

Tato studie může být vodítkem pro další výzkum, kde by 
mohl být SMBG použit efektivněji.
Literatura
Farmer, A., Balman, E., Gadsby, R. et al. Frequency of self-monitoring of blood glucose 
in patients with type 2 diabetes: association with hypoglycaemic events. Curr Med Res 
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z  center vedených členy Německé diabetické asociace (Ger-
man Diabetes Association). V  randomizované, prospektivní, 
otevřené studii s 2x2 faktoriálním designem bylo srovnáváno 
měření čtyřbodového glykemického profilu provedeného jed-
nou týdně (SMBG +; n=151 pacientů) s výsledky bez SMBG 
(SMBG −; n=149 pacientů). Také byl měřen glykovaný hemo-
globin a  výsledky byly odesílány zpět z  laboratoře do center 
(HbA1c +; n=158, z toho 82 SMBG − a 76 SMBG +) nebo byl 
glykovaný hemoglobin měřen zaslepeně (HbA1c  −; n=142, 
z toho 67 SMBG − a 75 SMBG +), a obě skupiny byly následně 
srovnány. Primárním cílovým ukazatelem bylo snížení glyko-
vaného hemoglobinu po 12 měsících ve srovnání s výchozím 
stavem. Sekundárním cílovým ukazatelem byla intenzifikace 
léčby v reakci na vyšší glykemii, glykosurii nebo vyšší hodno-
ty glykovaného hemoglobinu. Účastníci studie a poskytovate-
lé zdravotní péče nebyli zaslepeni k tomu, jak byly rozděleny 
léčebné intervence, zatímco laboratorní výsledky (glykovaný 
hemoglobin) zůstaly zaslepené.

Výsledky
Charakteristiky pacientů byly vyvážené ve všech skupi-

nách. Ze studie odešlo 56  pacientů. U  zbývajících účastníků 

byl glykovaný hemoglobin snížen ve skupině SMBG + ze 7,3 % 
na 7,0 %, tj. o 0,3 % (0,1 %, 0,5 %) vs SMBG − ze 7,3 % na 7,0 % 
o 0,3 % (0,2 %, 0,5 %), dle pořadí, rozdíl činil 0,0 % (−0,2 %, 
0,2 %) (p=0,93). Odhalení výsledků glykovaného hemoglobi-
nu nemělo signifikantní vliv, rozdíl byl 0,1 % (−0,1 %, 0,4 %) 
(p=0,28). Hodnoty nad jsou průměrné (95% CI). Odd ratios 
(OR) pro intenzifikaci léčby signifikantně rostly stejně jako 
pro počty vzorků moči pozitivních na glukózu, koncentrace 
glykovaného hemoglobinu a glykemii na lačno a po jídle. S in-
tervencemi nebyly spojeny žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr/interpretace
Měření glykemického profilu pomocí SMBG jednou týd-

ně ani odhalení hodnot glykovaného hemoglobinu nevedou 
ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů s diabetem 2.  typu 
léčených běžným inzulínovým režimem, ačkoli indikátory hy-
perglykemie zvyšují pravděpodobnost intenzifikace léčby. Aby 
došlo k ovlivnění kontroly glykemie, je zřejmě zapotřebí výraz-
nější intenzifikace léčby.

KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí
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Užívání antidiabetik v USA v letech 2003–2012

Hampp, C., Borders-Hemphill, V., Moeny, D. G., Wysowski, D. K. Use of antidiabe-
tic drugs in the U.S., 2003–2012. Diabetes Care 37, 5: 1367–1374, 2014.

Komentář ke studii
Metformin je v USA dominantním antidiabetikem, vět-

šina pacientů je léčena monoterapií. Semikvantitativním od-
hadem lze dovodit, že významná část z těchto pacientů ne-
bude ideálně kompenzována. Z nových léků je nejúspěšnější 
sitagliptin. Což má jistě nějaké racionální důvody.

Léčit pacienty s diabetem 2. typu je jednoduché, pokud se 
člověk podívá povrchně do studií a do doporučených postu-
pů. Pouze výjimečně lze dohledat, základní konstatování – že 
léčba zhusta není účinná, že je třeba kombinace léků. Většina 

originálních prací vlastně dokazuje, že nějaký lék funguje. 
V reálné praxi se ale ukazuje, že často i dobrá léčba nepřináší 
očekávané úspěchy. Pouze malý počet prací hledá vysvětlení, 
proč vlastně léčba selhává.

Podle mých osobních zkušeností jsou významným vli-
vem nežádoucí účinky. Pacient, který je léčen dlouhodobě, 
rozpoznává, že některé, byť účinné léky, přinášejí sebou také 
účinky nepříjemné. Přitom očekávání lékaře je většinou 
nastaveno následovně: předepíši léčbu a  očekávám účinek.  

Cíl
Popsat trendy na trhu antidiabetik se zaměřením na nově 

schválené léky, konkomitantní léčbu antidiabetiky, vliv obav 
o bezpečnost léčby a omezení dostupnosti thiazolidindionů.

Design a metody
Byla extrahována národní data o preskripcích antidiabetik 

dospělým pacientům v  amerických maloobchodních lékár-
nách, a  to z databází IMS Health Vector One National a To-
tal Patient Tracker za období 2003–2012 a z Encuity Research 
Treatment Answers a Symphony Health Solutions PHAST Pre-
scription Monthly za rok 2012.

Výsledky
Od roku 2003 do roku 2012 vzrostl počet uživatelů anti-

diabetik o 42,9 %, na 18,8 milionu osob. Užívání metforminu 
narostlo o  97  %, na 60,4 milionu preskripcí vydaných ame-
rickými maloobchodními lékárnami v  roce 2012. Co se týče 
nově schválených antidiabetik, která vstoupila na trh mezi lety 

2003–2012, zaujímá největší podíl na trhu inhibitor DPP-IV 
sitagliptin (10,5 milionu preskripcí v roce 2012). Rosiglitazon 
se propadl na <13 000 preskripcí vydaných americkými malo-
obchodními lékárnami nebo lékárnami, které fungují na in-
ternetovou objednávku (mail-order pharmacies), v roce 2012. 
Analýza konkomitance ukázala, že metformin byl z  44,9  % 
užíván jako monoterapie. V kombinaci s metforminem nebylo 
užíváno 33,4–48,1 % sulfonylurey, inhibitorů DPP-IV, thiazo-
lidindionů a analog GLP-1 receptorů.

Závěr
Trh s antidiabetiky je charakterizován stálým nárůstem ob-

jemu, nově schválené léky vykazují značný nárůst (především 
inhibitory DPP-IV). Použití rosiglitazonu se stalo zanedbatel-
ným v důsledku omezení jeho indikací v roce 2011. Je zapotře-
bí dalších studií, aby bylo možné porozumět tomu, proč jedna 
třetina až jedna polovina dalších neinzulínových antidiabetik 
není konkomitantně užívána s  metforminem, navzdory od-
borným doporučením, podle nichž má být pokračováno v léč-
bě metforminem za přidání dalších antidiabetik.
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Graf č. 1: Vývoj preskripce neinzulínových antidiabetik 
v USA v letech 2003–2012
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Graf č. 2: Preskripce nedávno schválených neinzulínových 
antidiabetik v USA
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QT interval korigovaný srdeční frekvencí (QTc) je nezávislý 
prediktor celkové a kardiovaskulární mortality u jedinců  
s diabetem 2. typu: The Diabetes Heart Study

Cox, A. J., Azeem, A., Yeboah, J. et al. Heart rate-corrected QT interval is an in-
dependent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in individuals with 
type 2 diabetes: the Diabetes Heart Study. Diabetes Care 37, 5: 1454–1461, 2014.

Cíl
QTc interval je spojen s  mortalitou v  obecné populaci, 

ale tato spojitost je méně jasná u pacientů s diabetem 2. typu. 
Hodnotili jsme vztah QTc intervalu s celkovou a kardiovasku-
lární mortalitou v Diabetes Heart Study.

Design a metody
Sledovali jsme 1 020 účastníků s diabetem 2.  typu (83 % 

Američanů evropského původu, 55  % žen, průměrný věk 
61,4  roku), kteří neměli fibrilaci síní, závažné poruchy vent-
rikulárního vedení nebo antiarytmickou léčbu na začátku 
sledování. Trvání QT intervalu bylo automaticky vypočítáno 
ze standardního dvanáctisvodového EKG. V souladu s dopo-
ručeními American Heart Association/American College of 
Cardiology Foundation byla ke korekci QT intervalu srdeční 
frekvencí použita lineární škála. Pomocí Coxovy regrese bylo 

odhadnuto riziko mortality podle prodlužování QTc o  jednu 
směrodatnou odchylku (SD) a rovněž podle prodloužení QTc 
intervalu (>450 ms) ve srovnání s normálním QTc intervalem.

Výsledky
Na začátku bylo průměrné (SD) trvání QTc intervalu 

414,9  ms (18,1), 3,0  % pacientů měla prodloužený QTc. Po 
střední době sledování 8,5  roku (maximální délka sledování 
činila 13,9 roku) zemřelo 204 účastníků studie. Podle adjusto-
vaných multivariantních modelů bylo prodloužení QTc o 1 SD 
spojeno se zvýšením rizika celkové mortality o 18 % (hazard 
ratio 1,18 [95% CI 1,03–1,36]) a  kardiovaskulární mortality 
o 29 % (1,29 [1,05–1,59]). Podobných výsledků bylo dosaženo 
i v případě, že byl QTc interval použit jako rozhodná proměn-
ná – prodloužený vs. normální (celková mortalita 1,73 [0,95–
3,15]; kardiovaskulární mortalita 2,86 [1,35–6,08]).

Závěr
QT interval korigovaný srdeční frekvencí je nezávislým 

prediktorem celkové a kardiovaskulární mortality v populaci 
pacientů s  diabetem 2.  typu. To ukazuje, že z  jednoduchého 
měření EKG lze získat další prognostické informace.

O těch nežádoucích ví, ale automaticky nepředpokládá, že se 
vyskytnou (to v podstatě nejde, chce přece pomoci paciento-
vi, ne mu ublížit).

Význam nepřítomnosti subjektivních nežádoucích účin-
ků je zřejmě hlavním důvodem oblíbenosti sitagliptinu. Byl 
první z gliptinů, nové třídy antidiabetik, pro které byla typic-
ká nejen dobrá účinnost, ale zejména, a to je důležité, nepří-
tomnost nežádoucích účinků. Jistě tuto tezi podpoří přibýva-
jící preskripce liraglutidu – celkový počet pacientů léčených 
agonisty receptoru pro GLP-1 je v posledních letech stejný, 

ale liraglutid přebírá místo exenatidu. Řekl bych, že důvodem 
je větší pohodlí (aplikace jednou denně) a méně nežádoucích 
účinků, současně s větší účinností (studie LEAD 6).

Letmý pohled ukáže, že pro léčbu diabetu jsou v  USA 
k  dispozici další antidiabetika, která v  Evropě ještě nejsou 
registrována. Takže, něco je stejné na obou stranách oceánu, 
něco je jinak. Jak už to tak bývá.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Bazett Henry Cuthbert (1885–1950) – anglo-americký fyziolog. Vystudoval 
Oxford, během 1. světové války sloužil jako lékař v britské armádě. V roce 1921 přijal 
profesuru na University of Pennsylvania, kde působil až do své smrti. Ve vědecké 
práci se zaměřil především na regulaci tělesné teploty, krevní objem a cirkulaci krve. 
Působil jako prezident Americké fyziologické společnosti. Práci o formuli ke korekci 
QT intervalu, jež dnes nese jeho jméno, publikoval v roce 1920.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Komentář k článku
V článku je hodnocen význam korigovaného QT (QTc) 

na celkovou a  kardiovaskulární mortalitu u  nemocných 
s  diabetes mellitus 2.  typu. Ve studii bylo sledováno 1  020 
diabetiků 2. typu, kteří neměli při zařazení do projektu aryt-
mii nebo antiarytmickou léčbu. QT interval byl automatic-
ky vyhodnocen z dvanáctisvodového EKG. Korigovaný QTc 
interval byl vypočítán na podkladě metody lineární regrese, 
která respektuje rozdíly při výpočtu podle pohlaví a nikoliv 
podle klasické Bazettovy formule, při které je u tachykardií 
QTc interval nadhodnocen a  naopak u  bradykardií pod-
hodnocen. Výskyt celkové a kardiovaskulární mortality byl 
sledován v  průměru po dobu 8,5  let (maximálně 13,5  let). 
Mortalita byla posuzována vzhledem QTc intervalu jako 
kontinuální veličině a vedle toho byla porovnána mortalita 
mezi diabetiky, u kterých QTc interval byl do a nad 450 mi-
lisekund.

Dle multivariantní analýzy bylo prodlužování QTc in-
tervalu o 1 standardní odchylku, která byla rovna 18,1 mi-
lisekundě asociována s  18% nárůstem celkové a  s  29% ná-
růstem kardiovaskulární mortality. Uvedené rozdíly jsou 

statisticky významné. Podobně byla celková i kardiovasku-
lární mortalita významně zvýšena u diabetiků 2. typu s QTc 
nad 450  milisekund ve srovnání s  těmi, kteří měli interval 
kratší.

Při hodnocení klinických a  laboratorních parametrů 
bylo prodloužení QTc intervalu asociováno s trváním doby 
diabetu a hodnotou systolického tlaku. Avšak prodlužování 
QTc intervalu bylo nezávisle spojeno se zvýšenou celkovou 
i kardiovaskulární mortalitou i v modelu, ve kterém byly oba 
zmíněné parametry zahrnuty do analýzy.

Výsledkem studie je konstatování, že posouzení QTc in-
tervalu u  nemocných s  diabetes mellitus 2.  typu poskytuje 
důležitou informaci při hodnocení především kardiovas-
kulárního rizika. Nicméně je zapotřebí dalších studií, které 
tento závěr potvrdí, stejně tak je žádoucí úsilí o hledání in-
tervencí, jak uvedené riziko snížit.

doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí

Mlsné příspěvky
Miluji dobré víno. Velmi rád jím. Nevařím. 

Kuchařka pro mého muže 
Veronika Zemanová

Nikdy jsem nějak nepřišel na chuť vaření. Mám přátele, pro které je vaření zábava. Znám hos-
podyňky, pro které je vaření otrockou povinností, ale představa nedělního poledne bez výstavního 
oběda vizí daleko horší. Zaznamenávám ty desítky populárních pořadů o vaření (ať již vaří kuchaři 
s michelinskou hvězdičkou na dveřích nebo paňáca Láďa Hruška) i tuny krásných kuchařek (myšle-
no knih) v knihkupectví. Moje maminka je mistrem omáček a náročné tradiční české kuchyně a tak 
již od malička můj jazýček přivykal dobré kuchyni spíše než té pokleslé. Co přinesla dnešní doba 
plná kulinářských možností škoda rozebírat. Ale sám nevařím.

Tedy nevařil jsem. Pár pokusů tu, pravda, bylo. Ale nedopadly nijak dobře. Až nad novou kuchařkou z nakladatelství Smart Press, poe-
ticky nazvanou Kuchařka pro mého muže, jsem zjistil, kde je zakopán pes a proč tomu tak bylo. Tradiční kuchařská kniha totiž předpokládá, 
že vařit UMíTE. Ale já vařit neumím. Nikdy mne to nikdo neučil, a proto mi uniká celá řada souvislostí, které zkušené kuchařce přijdou 
samozřejmé.

Tento aspekt zcela zjevně neunikl autorce, Veronice Zemanové, když chystala návody pro svého manžela, jak neumřít hlady v době její 
nepřítomnosti, jak uvařit partě jeho kamarádů či romantický zákusek, kterým by ji překvapil o vhodném výročí. Připravila proto kuchařku 
pro nás muže, kteří nejsme profesionálními kuchaři, které maminky nenutily míchat omáčku (ani to nešlo, protože tou dobou jsme s ru-
kama od šmíru leželi s tatínkem pod starou Škodou 100 MB) a kteří neznají ani kuchařskou abecedu. Nic neponechává náhodě, vysvětluje 
co je špetka, stejně jako dokumentuje každý potřebný krok postupu. Nabízí výstavní recepty, kterými oslníte, ale zvládnete je s přehledem 
a v krátkém čase. Vařit s kuchařkou paní Zemanové je jako skládat nábytek podle návodu z IKEA. Zvládne to prostě každý a nemá to chybu, 
všechno pasuje.

V požehnaném věku zjišťuji, že vařit může být zábava. Vřele doporučuji, zkuste to taky. (kviz)              

Smart Press, Praha, 2014, 184 stran, 499 Kč
Knihu lze zakoupit na www.smartpress.cz
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Primární hyperparatyreóza u nemocné, jejímž 
jediným symptomem byla úporná cefalea

Petra Němčíková
Interní oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Souhrn:
Je popsán případ 40leté ženy s hyperkalcemií a silnými trvajícími bolestmi hlavy s nega-

tivním neurologickým nálezem. Podezření na primární hyperparatyreózu bylo vysloveno na 
základě pozitivního scintigrafického vyšetřením s Tc-MIBI (methoxyisobutylisonitril) a diag-
nóza potvrzena histologickým nálezem: paratyreoidální tumor s měnlivou úpravou solidně 
trabekulární i alveolární, ložiskově i s tvorbou naznačeně rozetovitých formací z menších ná-
padně monomorfních buněk. Při vyšetřování tumoru přištítného tělíska nebyl testován prů-
kaz parathormonu, protože byla uvedena normalizace hladin kalcemie po jeho odstranění. Ve 
vyšetřovaném tumoru je vzhledem ke klonální monomorfnější proliferaci s pozitivitou MIB 1 
dosahující až 40 % biologická povaha nejistá i při neprokázané angioinvazi a perineurální in-
vazi. Je potřeba pacientku kontrolovat s ohledem na riziko recidivy.

Po úspěšné paratyreoidektomii cefalea zcela ustoupila. Kauzální vztah adenomu paratyre-
oidey a hyperkalcemie je zatím hypotetický.

Summary:
Primary hyperparathyreosis in a  female patient who presented with vehement 
headache as the only symptom

The case report describes a case of a 40-year-old female patient with chronic hypercalce-
mia and severe chronic cephalea with negative neurologic finding (examination). Diagnosis of 
parathyroid gland adenoma was estimated by Tc scintigraphy (MIBI). Parathyroid tumor with 
variable rate adjustment of solid, trabecular and alveolar bearing is indicated by the formation 
of rosette-like formations of smaller strikingly monomorphic cells. When investigating tumor 
of the parathyroid gland parathyroid card has not been tested since it was shown normaliza-
tion of blood after removal. In the investigation of the tumor due to the clonal proliferation 
monomorphic with positive MIB 1 reaching up to 40% biological nature uncertain and un-
proven at angioinvasion and perineural invasion. The patient should be monitored with regard 
to the risk of tumor recurrence.

After successful parathyroidectomy, cefalea completely disappeared. Causal association 
between cefalea and hypercalcemia remains to be confirmed.

Němčíková, P. Primární hyperparatyreóza u nemocné, jejímž jediným symptomem byla úporná cefalea. 
Kazuistiky v diabetologii 12, 2 – Endokrinologie: 30–32, 2014.

Klíčová slova: 
 � primární 

hyperparatyreóza
 � hyperkalcemie
 � chronická cefalea
 � paratyreoidální tumor

Key words: 
 � primary 

hyperparathyroidism
 � hypercalcemia
 � chronic headache
 � parathyroid tumor

Úvod
Primární hyperparatyreóza je onemocnění způsobené 

dlouhodobě zvýšenou sekrecí parathormonu vedoucí k poruše 

kalcium fosfátového a kostního metabolismu. Má velmi pest-
rou symptomatologii. Anamnéza a příznaky mohou být někdy 
tak charakteristické, že umožňují snadné stanovení diagnózy,  

ENDOKRINOLOGIE
příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii
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jindy však mohou být nevýrazné a  stanovení diagnózy při 
chudé symptomatologii může být obtížné. Počet diagnostiko-
vaných onemocnění se výrazně zvyšuje zavedením stanovení 
intaktní molekuly parathormonu použitím moderních zobra-
zovacích metod.

Primární hyperparatyreóza se může vyskytovat v kterém-
koliv věku. Je vzácná u dětí a méně častá u mužů než u žen. 
Incidence tohoto onemocnění se udává kolem 25 na 100 tisíc, 
prevalence kolem 1/1 000. Největší výskyt onemocnění je ve 
věkové skupině 40–60 roků.

V České republice se vyskytuje jeden případ onemocnění 
primární hyperparatyreózou na 1  000 hospitalizovaných ne-
mocných za rok. Počet případů adenomu paratyreoidey u žen 
prudce narůstá po menopauze.

Popis případu
Pacientka, narozená v roce 1973, dosud zcela zdravá, byla 

poprvé vyšetřena v  interní ambulanci v  listopadu 2013 pro 
rekurentní cefaleu se zvyšující se intenzitou, která trvala dva 
roky a s větším či menším úspěchem byla tlumena nesteroid-
ními antiflogistiky.

Anamnéza: pacientka prodělala běžné dětské choroby, 
v 17 letech jí byl exstirpován lipom prsu. Kouří řadu let 10 ci-
garet denně, alkohol pije příležitostně, pracuje jako prodavač-
ka v bazaru s dětským oblečením.

Do nemocnice byla přijata pro progresivní stupňování 
bolestí hlavy, především v  krajině temporální a  okcipitál-
ní bez jakékoliv neurologické symptomatologie. Visus byl 
zachován, pacientka nezvracela. Intermitentně (jednou do 
týdne) pacientka pociťovala ve večerních hodinách svalovou 
únavu, které nepřikládala význam. Dyspeptické a dysurické 
obtíže neudávala.

Fyzikální vyšetření
Hypertenze 160/100  mmHg, nadváha (BMI 28  kg/m2), 

neurologicky bez lateralizace, štítnice nezvětšena, uzliny ne-
zvětšeny. Srdeční akce pravidelná, bez šelestu, břicho bez 
hmatné rezitence, dolní končetiny bez otoků, bez známek 
tromboembolické nemoci. 

Biochemické nálezy
Celková kalcemie 3,03  mmol/l (referenční meze: 

2–2,75  mmol/l ), ionizované kalcium v  séru 1,53  mmol/l 
(1,12–1,32 mmol/l), fosfor (P) 0,77 mmol/l (0,81–1,45 mmo-
l/l), alkalická fosfatáza (ALP) 2,13 mmol/l (0,58–1,74 mmo-
l/l). Hladina intaktního parathormonu byla 28,9 pmol/l (1,6–
6 pmol/l). Odpad kalcia do moči za 24 hodin 11,76 mmol/l 
(2,5–7,5 mmol/l).

Zobrazovací metody
Rentgenové vyšetření srdce a  plic odpovídalo věku ne-

mocné. Nativní CT mozku: obraz nitrolebních struktur bez 
patologického nálezu. Ultrazvukové vyšetření krku prokázalo 
vlevo dorzokaudálně od laloku štítné žlázy expanzi velikosti 
35x18x19 mm. Při ultrazvukovém vyšetření břicha byly patr-

né cysty levé ledviny. Vzhledem k nepřehlednosti jedné z cyst 
bylo provedeno kontrastní CT vyšetření břicha, při kterém 
byla nalezena dvě hypodenzní (cystická) ložiska v parenchy-
mu levé ledviny.

Při scintigrafii příštítních tělísek (MIBI) bylo vysloveno 
podezření na adenom příštítného tělíska vlevo při dolním la-
loku štítnice. 4. února 2014 byla provedena za hospitalizace na 
otorhinolaryngologickém oddělení exstirpace adenomu levé-
ho dolního příštítného tělíska.

Histopatologické vyšetření
Makroskopicky bylo pozorováno dolní levé příštítné tě-

lísko o velikosti 3x1,8x1,5 cm, nativně vážící 5,1 g. Histolo-
gické vyšetření: paratyreoidální tumor s měnlivou úpravou 
solidně trabekulární i  alveolární, ložiskově i  s  tvorbou na-
značeně rozetovitých formací z  menších nápadně mono-
morfních buněk. Případ byl konzultován na vyšším praco-
višti (konzultace s prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc., 
II.  patologicko-anatomický ústav VFN Praha). Předmětem 
konzultace bylo určení biologické povahy tumoru. Jeho ve-
likost (5,1 g) a tuhost činilo makroskopicky biologickou po-
vahu nejistou. Určení biologické povahy paratyreoidálních 
tumorů řeší WHO klasifikace hodnocením řady paramet-
rů. Invazivní růst do okolních struktur není jednoznačným 
znakem malignity. Perineurální růst ani jasnou invazi do 
cév krevních a  lymfatických nebyl pomocí imunohistoche-
mického došetření prokázán. Proliferační aktivita byla vari-
abilní: v částech tumoru z větších polygonálních buněk níz-
ká 1–2  %, v  úsecích s  rozetovitou úpravou dosahuje místy 
až 40 % slabší, ale zřejmé jaderné pozitivity. Při vyšetřování 
tumoru příštítného tělíska nebyl testován průkaz parathor-
monu, protože byla uvedena normalizace hladin kalcemie po 
odstranění. Ve vyšetřovaném tumoru je vzhledem ke klonál-
ní monomorfnější proliferaci s pozitivitou MIB 1 dosahující 
až 40 % biologická povaha nejistá i při neprokázané angio-
invazi a perineurální invazi. Je potřeba pacientku kontrolo-
vat s ohledem na riziko recidivy. Pooperační průběh byl bez 
komplikací, hodnoty kalcemie se normalizovaly, bez sklonů 
k hypokalcemii.

Od provedené operace a  normalizace hladin kalcemie je 
pacientka bez cefaley. Pacientka byla předána k dispenzarizaci 
do endokrinologické ambulance k  pravidelným ultrazvuko-
vým kontrolám krku a hladin kalcia vzhledem k riziku recidivy 
dle popsané histologie.

Diskuse
Klinický obraz hyperkalcemie kolísá od mírné asymptoma-

tické s biochemickými abnormalitami, stanovenými rutinním 
vyšetřením, až po život ohrožující hyperkalcemii vyžadující 
léčbu na jednotce intenzivní péče.

Nejčastější klinické příznaky hyperkalcemie jsou poruchy 
nervového systému a funkcí trávicího traktu. Z neuromusku-
lárních příznaků se u nemocných vyskytuje únava, svalová sla-
bost, letargie, křeče, zmatenost, delirium a sporadicky i koma. 
U  neléčených pacientů s  hyperkalcemií nad 3,7  mmol/l  
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dochází ke komatóznímu stavu, hypotenzi, ledvinnému selhá-
ní s rozsáhlými heterotopními kalcifikacemi, srdečním selhá-
ním nebo sklonem k venózní trombóze, kde zvláště nebezpeč-
ná je trombóza ledvinných žil.

Nutné je zdůraznit, že přítomnost nebo nepřítomnost kli-
nických symptomů závisí na hladině kalcemie a rychlosti její-
ho nástupu. Většina pacientů nemá žádné klinické příznaky při 
déletrvající kalcemii kolem 2,7–3,0 mmol/l. I zde jsou ale ve-
liké individualní rozdíly. Je-li hyperkalcemie potvrzena, musí 
být stanovena její příčina.

Mechanismem, který vedl k hyperkalcemii, může být:
1. Zvýšená kostní resorpce (PHPT – primární hyperpara-

tyreóza, malignita, granulomatózní nemoci, imobilizace, 
hypertyreóza a intoxikace vitaminem A nebo D).

2. Zvýšená absorpce kalcia střevem (PHPT, granulomatózní 
nemoci, intoxikace vitaminem D).

3. Snížené vylučovaní kalcia ledvinami (ledvinné selhání, 
snížení cirkulujícího volumu, PHPT, familiárni hypokal-
ciurická hyperkalcemie, thiazidy a lithium).

4. Snížená kostní novotvorba (imobilizace).

Z  tohoto přehledu mechanismů vedoucích k  hyperkalce-
mii je v 90 % případů její příčinou primární hyperparatyreóza 
(PHPT) a nádorové onemocnění.

PHPT je většinou chronické onemocnění trvající měsíce, 
zatímco u  maligního onemocnění může hyperkalcemie být 
časným příznakem např. metastatického postižení skeletu.

U  naší pacientky byla příčinou hyperkalcemie primární 
hyperparatyreóza, která měla jako jediný marginální příznak 
chronickou cefaleu a  intermitnentí večerní svalovou únavu. 
Danými vyšetřeními nebyla zjištěna jiná příčina hyperkalce-
mie např. maligní proces. Po odstranění primárního adenomu 
došlo k normalizaci kalcemie s vymizením chronické cefaley 
a normalizaci krevního tlaku.

Předloženou kazuistikou bych chtěla poukázat na rozma-
nitost příznaků primární hyperparatyreózy a  hyperkalcemie 
s  nutností širších úvah v  diferenciální diagnostice chronické 
cefaley.

Závěr
V  kazuistice je popsán průběh atypicky se projevující pri-

mární hyperparatyreózy u 40leté pacientky s rekurentní cefaleou 
v době trvání dvou let. Vyšetřeními byla zjištěna izolovaná hy-
perkalcemie. Pacientka byla ihned přijata k hospitalizaci a paren-
terální terapii hyperkalcemie a současně dovyšetření její příčiny.

Zobrazovací metody prokázaly expanzi vlevo dorzokaudál-
ně od laloku štítné žlázy. V rámci diferenciální diagnózy cefa-
ley bylo doplněno CT mozku, které neprokázalo patologii, jež 
by byla příčinou úporné cefaley. Scintigrafie přištítných tělísek 
také svědčila pro adenom levého dolního příštítného tělíska. 
Na otorhinolaryngologickém oddělení provedli operační ex-
stirpaci adenomu levého příštítného tělíska, která histologic-
ky prokázala atypický adenom. S normalizací kalcemie došlo 
u naší pacientky k ústupu cefaley a optimalizaci krevního tla-
ku. Pacientka je čtyři měsíce od operace bez cefaley a intermi-
tentní svalové únavy. Dle histologické klasifikace a pro možné 
riziko recidivy jsme pacientku předali k další dispenzarizaci do 
endokrinologické ambulance.

Literatura
Broulík, P. Hyperkalcemie: na co je třeba myslet a jaká vyšetření provést? Interní Med 13, 
7–8: 314–317, 2011.
Broulík, P. Poruchy kalciofosfátového metabolismu. Praha: Grada, 2003.
Broulík, P., Adámek, S., Libanský, P., Tvrdoň, J. Diagnostika a  léčba primární 
hyperparatyreózy. Interní Med 9, 3: 130–132, 2007.
Broulík, P., Adámek, S., Tvrdoň, J. et al. Primární hyperparatyreóza. Postgraduální Med 
9, 7: 711–715, 2007.
žofková, I. Hyperkalcemie v praxi. Interní Med 14,11: 419–421, 2012.

MUDr. Petra Němčíková
Interní oddělení
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec

e-mail: petmed@centrum.cz

PRIMáRNí HYPERPARATYREóZA U NEMOCNé, JEJíMž JEDINýM SYMPTOMEM BYLA ÚPORNá CEFALEA

ESPE 2014
53rd Annual European Society For Paediatric Endocrinology Meeting
September  18–20, 2014, Dublin, Ireland

Secretariat: espe@eurospe.org

www.eurospe.org

upoutávka

32 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2014



E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

Do vaší knihovny...

Na otázky ke knize odpověděl její první autor prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN 
v Motole.

Malý atlas dětské endokrinologie
Jan Lebl et al.

Kniha určená především dětským endokrinologům, ale i dalším lékařům 
pečujícím ve své praxi o malé pacienty s endokrinologickým onemocněním, 
je jedna z těch prakticky zaměřených publikací, které svému čtenáři poskytnou 
bohatou fotografickou dokumentaci.

Autorský tým v čele s profesorem Leblem pojal problematiku dětských 
endokrinologických onemocnění ryze prakticky a nabízí nám přehled en-
dokrinologických poruch u dětí, rozdělený do sedmi částí: poruchy vývoje 
a funkce hypothalamu a hypofýzy, poruchy regulace tělesného růstu, puber-
tálního vývoje, poruchy vývoje a funkce štítné žlázy, nadledviny, pohlavní 
hormony a poruchy sexuální diferenciace, poruchy metabolismu vápníku, 
fosforu a stavby kosti a diabetes mellitus. Každá kapitola obsahuje krátký pře-
hledný úvod následovaný stručnými kazuistikami bohatě dokumentovanými 
fotografiemi a grafy.

Autoři publikace vedou čtenáře k bedlivému pozorování pacienta, jeho tváře, 
poměru jednotlivých částí těla, abnormalit kostí nebo měkkých tkání, kožních 
změn nebo drobných dysmorfických příznaků. Vyzdvihují také důležitost 

porozumění laboratorním výsledkům, 
růstovým grafům, rentgenovým a ultra-
zvukovým snímkům a dalším výstupům 
z vyšetření.

S touto knihou se Vám dostane do 
rukou přehledně sestavená mozaika dět-
ských endokrinologických onemocnění, 
která Vám zároveň pomůže hledat cestu 
k jejich terapii.

(kla)

Galén, Praha, 2013.
ISBN 9788074920653
1. vydání, 109 stran, barevně
Cena 200 Kč.

Publikaci je možné zakoupit na www.galen.cz

Pane profesore, kniha 
je vlastně souborem něko-
lika desítek kazuistik. Jak 
obtížné bylo shromáždit 
takto rozsáhlý materiál?

Kazuistika je základ-
ním způsobem komuni-
kace v  medicíně. Když 
žádáme jiného lékaře 
o  spolupráci, píšeme mu 
„kazuistiku“ svého paci-
enta. Když lékaři referují 
na ranním hlášení či na 
velké vizitě, hovoří ve for-
mě „kazuistiky“. Kazuisti-
ka v knižní podobě může 

mít zajímavý a neobvyklý odborný obsah, ale přesto si zacho-
vává lidský rozměr a určitý příběh. Proto mám kazuistiky rád.

Dětské endokrinologické ordinace jsou plné zajímavých 
kazuistik – stačí se jen dobře dívat. Autoři knížky představují 
čtenářům takové kazuistiky, které vedle lidského příběhu mají 
i důležitý vizuální prvek – typickou tvář pacienta, neobvyklé 
tělesné rysy, kožní změny, rentgenový snímek, zobrazení mag-
netickou rezonancí, někdy i EKG křivku a podobně. Právě na 
těchto obrázcích se čtenář může naučit lépe rozpoznat správ-
nou diagnózu u svého pacienta.

V  úvodu knihy píšete, že budete rádi, když Malý atlas 
naučí své čtenáře pozorovat, vnímat a porozumět jejich pa-
cientům. Domníváte se, že toto v ordinacích dětských endo-
krinologů chybí?

Knížku jsme psali především pro praktické dětské lékaře. 
Ti jsou klíčovými spolupracovníky dětských endokrinologů – 
na jejich zkušenosti závisí včasné rozpoznání dětí s neobvyk-
lými příznaky. Velmi si vážíme jejich práce, protože praktičtí 
dětští lékaři de facto musejí být odborníky na všechny subspe-
cializace pediatrie a přitom mají jen omezené možnosti svoje 
pacienty ve větší míře konzultovat. „Malým atlasem dětské en-
dokrinologie“ se jim snažíme vyjít vstříc a pomoci jim v čas-
ném nalezení endokrinních pacientů.

Za rozhovor poděkovala Klára Krupičková
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Fotograficky z konference...

Ve dnech 15.–17. května 2014 se v  prostorách Hradecké 
univerzity uskutečnil již šestý ročník Postgraduálního kurzu 
v endokrinologii.

Endokrinologové v Hradci

Obr. č. 1: Kongres se nesl za účasti špiček české 
endokrinologie. Profesor Marek přednesl sdělení na téma 
Rezistentní prolaktinomy.
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Obr. č. 2: Profesor Kršek, předseda České 
endokrinologické společnosti, ve své přednášce rozebral 
incidentalomy hypofýzy.
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Obr. č. 3: Hlavním partnerem akce byla společnost 
Novartis.
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Obr. č. 4: Profesoři Hána a Lebl během diskuse 
k příspěvkům
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Obr. č. 5: Vzhledem k vysoké kvalitě přednášek byla 
účast posluchačů vysoká.
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Obr. č. 6: Mediálním partnerem bylo Nakladatelství 
GEUM. Rádi jsme se s Vámi setkali u našeho 
prezentačního stánku.

Fo
to

gr
afi

e:
 K

lá
ra

 K
ru

pi
čk

ov
á 

– 
G

EU
M

34 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2014



V DIABETOLOGII
SESTRA

Fakta o lepku a celiakii
Celiakie (celiakální sprue, gluteno-

vá enteropatie) je závažné onemoc-
nění, které přetrvává od doby diagnó-
zy do konce života. Celiakie patří mezi 
typická autoimunitní onemocnění, se 
značnou prevalencí (1:100–1:200). Ve 
starší literatuře bývá uváděna preva-
lence 1:2 500–1:3 000 osob, zlepšení 
diagnostických možností však umož-
ňuje odhalit i neúplné nebo bezpřízna-
kové případy celiakie. Onemocnění čas-
těji postihuje ženy (poměr ženy:muži 
bývá 2:1) a může se projevit v kterém-
koli věku. Projevy onemocnění se v do-
spělosti nejčastěji objevují mezi 25. až 
40. rokem a může jim předcházet např. 
vážnější infekční onemocnění, operace, 
úraz, psychický stres, těhotenství, po-
rod. Celiakie vykazuje silnou genetickou 
dispozici, což dokládá genetická vazba 
na HLA-DQ2 nebo DQ8.

Podstatou onemocnění je nesnášenli-
vost lepku (glutenu), který vyvolává ne-
přiměřenou imunitní odpověď T-lymfo-
cytů střevní sliznice s trvalou tvorbou 
protilátek. Vznikající protilátky působí 
na střevní sliznici cytotoxicky a vyvolá-
vají zánětlivý proces. Jedinou účinnou 
léčbou je striktní, neporušované dodr-
žování bezlepkové diety a to i v případě, 
že se člověk subjektivně cítí dobře. Po-
kud není lepek z potravy trvale a úplně 
vyloučen, dochází k vyčerpání imunitní-
ho systému, onemocnění může postih-
nout i další orgány se vznikem přidruže-
ných autoimunitních chorob (nejčastěji 

se jedná o diabetes 1. typu, autoimunitní 
onemocnění štítné žlázy, autoimunitní 
hepatitidu). Nepoznaná a neléčená glu-
tenová enteropatie je velmi zrádná, pro-
tože se jedná o významnou prekanceró-
zu. V dlouhodobém výhledu se až u 10 % 
nemocných objeví maligní nádor, nejčas-
těji lymfom. Při trvalém dodržování bez-
lepkové diety se komplikace vyskytují 
zřídka, prognóza nemoci je také dobrá.

Termín lepek se vztahuje ke specific-
kým peptidovým frakcím bílkovin obil-
ného zrna (tzv. prolaminů) nacházejících 
se v pšenici (gliadiny a gluteniny), žitu 
(sekalin), ječmeni (hordein), oves (ave-
nin). Lepek významně ovlivňuje kvalita-
tivní charakteristiky mouky, protože těs-
tu dodává lepivost a tažnost.

Klinické příznaky
Projevy celiakie se velmi různí podle 

závažnosti a stadia onemocnění, resp. 
podle stupně a rozsahu zánětlivých 
změn. Učebnicovým projevem plně roz-
vinutého onemocnění jsou průjmy, dys-
peptické potíže, hubnutí, únava, slabost, 
chudokrevnost. U mnoha nemocných 
mohou být ale projevy velmi málo ná-
padné, často atypické a dlouho proto 
unikají pozornosti. Mezi takové přízna-
ky patří neuropsychické projevy, pareste-
zie, bolesti páteře a dlouhých kostí, stavy 
úzkosti a deprese, osteoporóza, nedosta-
tek vitaminů a minerálních látek. Časté 
jsou také projevy gynekologické, zahrnu-
jící poruchy menstruačního cyklu až ne-
plodnost.

U malých dětí se celiakie pozná po-
měrně záhy, protože příznaky se objevují 
již po zavedení obilných výrobků do vý-
živy a zahrnují průjmy, křečovité bolesti 
břicha, někdy zvracení. Dítě neprospívá, 

střídají se u něj stavy apatie a podráždě-
nosti, má chabé svalstvo a větší bříško.

U školních dětí s neléčenou celiakií 
jsou střevní příznaky méně nápadné 
nebo zcela chybí, v popředí jsou poru-
chy růstu a celkové neprospívání.

Nesnášenlivost lepku se může mani-
festovat i kožními projevy, v tomto pří-
padě se jedná o Duhringovu dermatiti-
du (Dermatitis herpetiformis, Duhringův 
syndrom). Typická jsou silně svědivá lo-
žiska papulovezikulární dermatitidy 
(vzhledem připomínající shluky oparů) 
s predilekcí v oblasti loktů, kolen, hýž-
dí a vlasové části hlavy. Většina nemoc-
ných nemá žádné jiné obtíže, ačkoli 
80 % z nich má prokazatelné patologic-
ké změny střevní sliznice. Riziko rozvo-
je dalších zdravotních komplikací, vč. 
zvýšeného rizika nádorů je stejně vyso-
ké jako v případě střevní formy celiakie. 
Základem léčby Duhringovy dermatitidy 
zůstává bezlepková dieta.

Diagnostika
Rozhodující je stanovení sérových pro-

tilátek. Dříve se stanovovaly protilátky 
ke gliadinu (AGA) a autoprotilátky k en-
domysiu (součást hladkého svalstva 
– AEA). V současnosti je hlavním dia-
gnostickým kritériem pozitivita autopro-
tilátek k tkáňové transglutamináze (tTG) 
ve třídě IgA. Pro potvrzení diagnózy se 
využívá biopsie sliznice tenkého střeva, 

Duhring Louis Adolphus (1845–1913) – ame-
rický dermatolog. Medicínu studoval na Univerzitě 
v Pennsylvanii, titul doktora medicíny získal v roce 
1867. Poté odjel studovat dermatologii do Paříže, 
Londýna a Vídně. Vrátil do USA a začal zde vyučo-
vat dermatologii na univerzitě a  později se stal 
i  jejím profesorem. Napsal první americkou učeb-
nici dermatologie. Jeho jméno nese Duhringova 
choroba. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Informace o dietě je možné 
najít na:
Sdružení celiaků ČR 
www.celiac.cz

Společnost pro bezlepkovou dietu 
www.coeliac.cz

Poradenské centrum pro celiakii  
a bezlepkovou dietu 
www.bezlepkovadieta.cz

VýžIVA VE ZDRAVí I NEMOCI – CELIAKIE

kde se prokážou typické zánětlivé změ-
ny. Biopsii je vhodné provést i v případě, 
že sérologická vyšetření jsou negativní, 
ale klinické příznaky odpovídají celiakii.

Léčba = celoživotní a úplná 
bezlepková dieta

Ze stravy je nutné trvale vyloučit 
všechny potraviny obsahující i stopo-
vá množství mouky z pšenice, žita, ječ-
mene a ovsa. Aveniny ovsa nevyvolá-
vají tak zásadní autoimunitní odpověď 
střevní sliznice, oves může být tedy 
v omezeném množství do stravy zařazo-
ván. Potíží však bývá kontaminace ovsa 
a ovesných výrobků pšenicí během tech-
nologického zpracování zrna.

Zahájení diety vede k rychlému zlep-
šení subjektivních potíží, střevní slizni-
ce se však zotavuje až několik měsíců. 
U řady pacientů se glutenová enteropa-
tie sdružuje s laktózovou intolerancí. 
Laktózová intolerance vzniká až sekun-
dárně, na podkladě zánětlivě změně-
né střevní sliznice. Přesto je v počátcích 
léčby (první 4 až 6 měsíců) vhodné do-
držovat zároveň i bezlaktózovou die-
tu. Vyřazením potravin obsahujících le-
pek a laktózu se značně snižuje pestrost 
stravy a hrozí deficit některých nutrič-
ních látek, především plnohodnotných 

bílkovin, vápníku, vitaminů B skupiny. 
Pokud je přítomná anemie, je nutné do-
plnění vitaminu B12, kyseliny listové 
nebo železa, v závislosti na typu anemie.

U pacientů s opožděnou diagnózou glu-
tenové enteropatie často bývají nízké hla-
diny feritinu a vitaminu D, nemocní s těž-
kými průjmy, malabsorpcí a hmotnostním 
úbytkem mívají deficitní i další v tuku 
rozpustné vitaminy (A, E, K) a zinek.

V počátečních fázích léčby není vhod-
né zařazovat větší množství vlákniny.

Z hlediska příjmu energie a zastoupe-
ní hlavních živin je nejdůležitější zajiště-
ní (dosažení) dobrého nutričního stavu. 
U dospělých osob je optimální energetic-
ký příjem stanoven na 35–40 kcal/kg tě-
lesné hmotnosti/den. Strava má zajistit 
příjem 1–1,2 g bílkovin/kg tělesné hmot-
nosti/den. Důraz je kladen na plnohod-
notné zdroje (tj. takové, které obsahují 
všechny pro člověka esenciální aminoky-
seliny v dostatečném množství a pomě-
ru) bílkovin z ryb, libového masa, mléč-
ných výrobků a vajec.

Tuky mají hradit 30–35 % celkového 
energetického příjmu. Současně v rám-
ci prevence kardiovaskulárních onemoc-
nění nemá příjem nasycených mastných 
kyselin převýšit třetinu denního příjmu, 
důraz je naopak kladen na nenasycené 
mastné kyseliny z rostlinných zdrojů. 
Denní příjem cholesterolu nemá převý-
šit 300 mg.

Omezení bezlepkové diety
Dodržování bezlepkové diety stěžuje 

celá řada nástrah. Jsou jimi školní a zá-
vodní jídelny, restaurace, rodinné a spo-
lečenské návštěvy, kdy nikdy není jisté, 
zda podávaný pokrm neobsahuje lepek. 
Příměs lepku se mnohdy nepředpokládá 
nejen v hotových pokrmech, ale i v řadě 
potravin. Příkladem jsou uzeniny, zmrz-
liny, čokoláda, pivo či léky. Seznam vhod-

ných a nevhodných potravin shrnuje ta-
bulka níže.

Bezlepková dieta představuje i znač-
nou finanční zátěž. Bochník (1 000 g) 
chleba typu Šumava stojí průměrně 
30 Kč, stejné množství chleba připrave-
ného z bezlepkové mouky vychází prů-
měrně na 100 Kč. Výsledná cena do-
mácího chleba a pečiva je ještě vyšší, 
zohlednit musíme i přídavek jiných su-
rovin, energii a čas. U některých pojiš-
ťoven je možné zažádat o příspěvek na 
dietu. Např. Všeobecná zdravotní po-
jišťovna přispívá 6 000 Kč ročně oso-
bám nemocným celiakií a to ve věku 
19–26 let (u studentů). Jiné pojišťov-
ny přispívají na bezlepkovou dietu i do-
spělým, výše příspěvku činí v průměru 
1 500 Kč za rok.

Ne každému také pečivo přichystané 
z bezlepkových potravin chutná. Konzi-
stence a vůně pečiva je jiná, bezlepkové 
pečivo je hutnější, drobivější. Z bezlep-
kových surovin jsou nejlepší lehká, piš-
kotová těsta, lívance, palačinky, sušen-
ky, které chutnají dokonce lépe, než ty 
z mouky obsahující lepek.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 1: Tabulka vhodných, méně vhodných a nevhodných potravin pro bezlepkovou dietu 
Druh potraviny Bezpečné Méně vhodné Nezařazovat vůbec

tuky na chleba a na pečivo: margaríny, pomazánková más-
la, máslo
na vaření a na pečení: olej řepkový, olivový, méně slu-
nečnicový olej a sádlo
na saláty a marinády: oleje lisované za studena (např. 
olivový, dýňový, lněný atd.)

kokosový tuk
palmojádrový tuk
ztužené tuky

pozor na salátové a sendvičové 
dresinky

Příklad bezlepkového 
jídelníčku
snídaně:  jáhlová kaše připravená v mléce, 

jahody, lžička medu
svačina:  sklenka 100% pomerančového 

džusu, 25 g dýňových semínek
oběd:  pečené filé po italsku, vařený 

brambor, zeleninový salát
svačina:  červená paprika, 100 g cottage 

sýru, 4 kukuřičné chlebíčky
večeře:  fazolová polévka s kořenovou 

zeleninou
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Druh potraviny Bezpečné Méně vhodné Nezařazovat vůbec

maso, uzeniny drůbeží a králičí maso – krůta, kuřecí a králičí maso, 
bez kůže, kachna, husa bez kůže
vepřové maso – pečeně, kýta, panenka, nožky
hovězí maso – roštěná, libové zadní/přední
telecí maso, klokaní maso, pštrosí maso
šunka s vysokým podílem masa, kladenská pečeně, 
šunka od kosti, drůbeží šunka

šunka standard, šunkový salám, drů-
beží, telecí párky s vysokým podí-
lem masa, tlačenka tmavá, klobása 
bílá, jaternice
prorostlá masa, drůbeží maso kon-
zumované s kůží
slanina, škvarky, špekáčky, opékáčky, 
tvrdé salámy, čabajka, klobásy, paštiky

jitrnice, jelita, prejty

číst informace na obale, vždy se in-
formovat, zda je uzenina bezlepková

ryby všechny druhy ryb, zejména mořské, mořské plody, 
rybí konzervy ve vlastní šťávě, v tomatě, v zelenině, za-
vináč

ryby nakládané v oleji
makrela uzená, šproty uzené
rybí saláty v majonéze

obalované ryby ve strouhance

mléko, mléčné vý-
robky

nízkotučné a polotučné mléko (do 1,5 % tuku), neochu-
cená zakysaná mléka (kefír, kyška, nízkotučné podmás-
lí), bílé jogurty (do 3 % tuku), zakysaná smetana light, 
polotučný tvaroh a tvaroh bez tuku, tvrdý tvaroh

smetana na vaření, ovocné jogurto-
vé a kefírové nápoje, ovocné jogur-
ty, ovocné tvarohy, plnotučné mlé-
ko (3,5 % tuku), šlehačka, zakysaná 
smetana, plnotučné jogurty, smeta-
nové ovocné jogurty, smetanové de-
zerty (Pribiňáček, Smetánek, Kostíci, 
Olmíci, Monte, apod.)

mléka a mléčné výrobky s přídav-
kem obilovin, sušenek nebo müsli, 
sladové mléko

sýry čerstvé sýry, sýr cottage, tvrdé a polotvrdé sýry do 
30 % tuku v sušině, olomoucké tvarůžky, sýr ricotta, ta-
vené sýry nízkotučné, Hermelín figura, Stříbrňák, Luči-
na linie, mozarrela light

sýry tvrdé a polotvrdé do 45 % tuku 
v sušině
sýry tvrdé a polotvrdé nad 45 % 
tuku v sušině, smetanové tavené 
sýry, mascarpone, niva, plísňové 
sýry nad 60 % tuku v sušině

pozor na smetanové a sýrové omáč-
ky v restauracích

vejce celá vejce

luštěniny všechny druhy luštěnin, konzervované luštěniny ve 
vlastní šťávě
sojové náhrady masa 
(Tempeh, Tofu, sojové kostky, granulát, Edamame)

některé druhy misa, sojové omáčky
kořeněné tofu a tempeh

obilninové náhrady masa (př. Robi 
maso, Fit řízky), seitan
luštěninové náhrady paštik

ořechy, semena mandle, lískové a vlašské ořechy, para ořechy, sezam, 
mák, slunečnicová semena, dýňová semena

kokos, arašídy, solené ořechy, ořechy 
v cukru

pečivo, snacky vyrobené z bezlepkových obilovin a připravených bez-
lepkových směsí na pečení 
kukuřičné křupky
arašídové křupky
arizonky (pufovaná ochucená zrna rýže)
kukuřičné tortily
bramborové chipsy
pražená kukuřice

celozrnné mouky, grahamové peči-
vo, chléb žitný, celozrnný, tmavý, 
různé druhy extrudovaného, křu-
pavého pečiva bohatého na vlákni-
nu (knuspi, knäckebrot), toustový 
chléb, croissanty, cornflakes slazené 
sladem, müsli tyčinky, koláče, buch-
ty, croissanty, koblihy, oplatky, sušen-
ky, lékořice

obiloviny pohanka, amarant, jáhly, kukuřice, polenta, brambory, 
topinambury, batáty, quinoa, čirok, všechny typy rýže, 
indiánská rýže, rýžové nudle, sója, mouka z fazolí a ji-
ných luštěnin

pšenice (kuskus, durum, triticale, 
semolina, bulgur, graham, pšenič-
né klíčky), krupice, mouka, ječmen, 
žito, oves a výrobky z nich, ječný 
slad, otruby

sladkosti, dezerty sorbety, italská zmrzlina, čokoláda, pečivo z bezlepko-
vé mouky, med, javorový sirup, melasa

koláče, buchty, croissanty, koblihy, 
oplatky, sušenky, lékořice

ovoce ovoce přednostně čerstvé, popř. mražené, sušené ovo-
ce (nejlépe křížaly, meruňky, kustovnice čínská, brusin-
ky), džemy se sníženým obsahem cukru a vysokým po-
dílem ovoce, 100% ovocné šťávy nebo šťávy připravené 
z čerstvého ovoce, zředěné vodou v poměru 1:1, kan-
dované ovoce

džemy výrazněji doslazované, neře-
děné džusy, džusy s nízkým podílem 
ovoce (nektary)

zelenina všechny druhy zeleniny, 100% zeleninové šťávy nebo 
šťávy připravené z čerstvé zeleniny

nápoje voda, ovocné, zelené, bylinné čaje, neslazené minerál-
ní vody o obsahu rozpuštěných minerálních látek do 
500 mg/l, káva, nápoje s náhradními nekalorickými sla-
didly, 1–2 dl vína/den, cikorka (náhrada kávy z čekan-
ky)

sladké nápoje, energetické nápoje, 
neumírněná konzumace jakéhokoli 
alkoholu, likéry

obilninové náhrady kávy (př. Caro, 
Vitakáva), pivo, nealkoholické pivo, 
instantní výrobky na přípravu kávy 
(cappuccino, moka)

dochucovadla ocet, vinný ocet, balzamikový ocet, křen, worcester, so-
jová omáčka bez pšenice, salsa, kečup, majonéza

vždy je nutné pečlivě číst informace 
na obalu výrobku, mnohé kečupy, só-
jové omáčky a další komerčně vyrá-
běná dochucovadla mohou obsaho-
vat lepek

bylinky a koření zelené natě (petrželka, libeček, pórek, kopr...) a bylinky 
(dobromysl, majoránka, bazalka), směs sušených bylin 
a zeleniny, sušená zelenina (cibule, křen, česnek, petr-
žel, celer...)

komerčně vyráběné kořenící směsi 
s vysokým podílem soli

suroviny na pečení jedlá soda, kypřící prášek do pečiva kypřící prášek do pečiva s obsahem 
lepku

VýžIVA VE ZDRAVí I NEMOCI – CELIAKIE
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Súhrn:
Autorka sa venuje prieskumu informovanosti pacientov s ochorením diabetes mellitus nielen o ich samotnom ocho-

rení, ale aj o možných komplikáciách. Konkrétne zisťuje úroveň informovanosti respondentov o možnostiach ovplyv-
ňovania hladiny cukru v krvi, manipulácii s diabetickým perom, správnom stravovaní, poskytovaní prvej pomoci pri 
hypoglykémii i hyperglykémii. Najvyššiu úroveň vedomostí preukázali respondenti vo veku 31 až 50 rokov. Výsledky 
prieskumu môžu slúžiť sestrám v lepšej a rýchlejšej orientácii sa na informačné (edukačné) potreby pacienta s diabe-
tes mellitus.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, pacienti s cukrovkou, komplikácie pri diabetes mellitus, diabetické pero, inzulín, gly-
kémia

Summary:
Survey of knowledge level of diabetes mellitus patients about their illness

The author focuses on survey of awareness of diabetes mellitus patients, not only about their illness itself but also 
of possible complications. Specifically she investigates the level of respondent’s awareness of possibilities influencing 
the sugar level, working with diabetes pen, right nutrition, giving first aid in case of (hypoglycaemia, hyperglycae-
mia). The highest level of awareness was detected in the age group of 31–50. The results of the survey can help nur-
ses in a better and quicker overview of information and educational needs of diabetes mellitus patient.

Key words: diabetes mellitus, diabetic patients, complications by diabetes mellitus, diabetic pen, insulin

Gulášová, I. Prieskum úrovne vedomostí pacientov s ochorením diabetes mellitus o svojom ochorení. Kazuistiky v diabetologii 12, 2 – Sestra 
v diabetologii: 38–40, 2014.

Prieskum úrovne vedomostí pacientov 
s ochorením diabetes mellitus 
o svojom ochorení
Ivica Gulášová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

Predmet prieskumu
Úroveň informovanosti pacientov s dia-

gnózou diabetes mellitus v diabetologic-
kej ambulancii, o ochorení, prevencii kom-
plikácií a používaní diabetického pera.

Prieskumný problém
Majú pacienti s ochorením diabetes 

mellitus vedení vo vybraných diabeto-
logických ambulanciách dostatočnú úro-
veň informácií (vedomostí) o svojom 
ochorení diabetes mellitus/o možnos-
ti prevencie komplikácií vyplývajúcich 
zo základného ochorenia a informá-
cií o správnom používaní diabetického 
pera?

Hlavný cieľ prieskumu
Zistiť úroveň informovanosti pacien-

tov s diagnózou diabetes mellitus, vo 

vybraných diabetologických ambulanci-
ách, o ich ochorení, prevencií potenciál-
nych komplikácií a o správnom používa-
ní diabetického pera.

Čiastkové ciele prieskumu
• Zistiť úroveň vedomostí pacienta 

o ochorení diabetes mellitus a mož-
nostiach jeho liečby. 

• Zistiť, či majú pacienti s diabetes 
mellitus dostatočnú úroveň vedo-
mostí o manipulácii a používaní dia-
betického pera.

• Zistiť, či pacienti poznajú fyziologic-
ké hodnoty glykémie.

• Zistiť úroveň vedomostí pacientov 
o následkoch nedodržiavania diéty.

• Zistiť úroveň vedomostí pacientov 
o následkoch nesprávnej aplikácie 
inzulínu.

• Zistiť úroveň vedomostí pacientov 
o skorých a neskorých komplikáci-
ách vyplývajúcich z ich základného 
ochorenia – diabetes mellitus.

Metodika prieskumu
Ako základnú metódu na získavanie 

údajov od respondentov som si zvolila 
dotazníkovú prieskumnú metódu – do-
tazník vlastnej konštrukcie.

Realizácia prieskumu
Prieskum bol realizovaný od 

11. 1. 2012 do 5. 11. 2013 vo vybraných 
diabetologických ambulanciách v Brati-
slave a v Považskej Bystrici, aj na inter-
ných klinikách a interných oddeleniach 
v uvedených mestách. Základný súbor 
respondentov tvorilo 90 pacientov vo ve-
kovom zastúpení od 25 do 65 rokov.
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Vekové zastúpenie respon-
dentov – pacientov

Od 25 do 30 rokov bolo 18 responden-
tov, od 31 do 50 rokov bolo 24 respon-
dentov, od 51 do 65 rokov bolo 48 re-
spondentov.

Rozdelenie respondentov – 
pacientov – podľa pohlavia

Muži boli v zastúpení 45 responden-
tov, ženy v zastúpení 45 respondentov.

Výsledky prieskumu
Pozoruhodné bolo moje zistenie, až 

100 % respondentov vie, aké ochorenie 
sa skrýva pod názvom „cukrovka“, re-
spektíve „diabetes mellitus“.

Dôvod zvýšenia hladiny cukru 
v krvi

Zistila som, že 50 % respondentov 
správne uviedlo (vedelo), že dôvodom 
zvýšenia hladiny cukru v krvi je nadmer-
ná konzumácia jedla. 33 % respondentov 
si myslelo, že hladinu cukru v krvi zvý-
ši neužitie liekov a 17 % respondentov 
nevedelo, čo môže zvýšiť hladinu cukru 
v krvi. V prípade rozlíšenia informova-
nosti v uvedenej oblasti u oboch pohla-
ví konštatujem, že vedomosti o príči-
nách zvyšovania hladiny cukru v krvi sú 
u žien i mužov na podobnej úrovni.

Komplikácie pri cukrovke
Z mojich zistení, na základe výsled-

kov odpovedí respondentov (pacientov) 
na dotazníkové položky som sa dozvede-
la, že až 67 % respondentov pozná kom-
plikácie pri diabetes mellitus. Zvyšných 
33 % opýtaných respondentov žiadne 
komplikácie spojené s daným ochorením 
nepoznalo, nevedelo ich uviesť. Vyššia 
úroveň informovanosti o danej problema-
tike bola zaznamenaná u žien. U mužov 
bola informovanosť, respektíve neinfor-
movanosť o možných komplikáciách, za-
znamenaná na približne podobnej úrov-
ni.

Správna fyziologická hodnota glu-
kózy v krvi

Týmto dotazom som zisťovala, či re-
spondenti poznajú správnu, fyziologickú 
hodnotu glukózy v krvi a zistila som, že 
len 50 % respondentov vie aké sú správ-
ne hodnoty hladiny cukru v krvi a dru-

há polovica opýtaných respondentov 
nevedela uviesť správne hodnoty hladi-
ny cukru v krvi. Úroveň informovanosti 
o ich ochorení diabetes mellitus u oboch 
pohlaví bola podobná. Zo základného sú-
boru 67 % opýtaných respondentov (pa-
cientov) si pravidelne aplikuje inzulín. 
Približne rovnaké množstvo mužov (33) 
i žien (30) používa túto liečbu.

Úroveň informovanosti o manipulá-
cii s diabetickým perom a výmene 
inzulínových náplní

Zistila, som, že podobne len 50 % 
z opýtaných respondentov disponuje 
dostatkom informácií o tom, ako sa má 
správne používať diabetické pero. 23 % 
opýtaných respondentov uvádzalo, že 
dostatočné informácie im chýbajú. 27 % 
respondentov spomínané zdravotnícke 
pomôcky vôbec nevyužívalo.

Správne stravovanie pri užívaní in-
zulínu

Prostredníctvom tejto dotazníkovej 
položky som zistila, že v oblasti stra-
vovania sa pri užívaní inzulínu sú paci-
enti informovaní na vysokej úrovni až 
83 %. Iba 17 % z opýtaných responden-
tov nevedelo ako sa správne stravovať 
pri svojom ochorení diabetes mellitus. 
Na vyššej úrovni boli informované ženy 
93 % oproti mužom 73 %. Napriek tomu 
sú však podľa môjho zistenia výsledky 
prieskumu relatívne uspokojivé.

Možnosti zníženia hladiny cukru 
v krvi

Týmto dotazom som zistila, že až 60 % 
z opýtaných respondentov (pacientov) 
(rovnaký počet odpovedí u oboch pohla-
ví) považovalo za možnosť zníženia hla-
diny cukru v krvi pravidelnú pohybovú 
aktivitu. Až 23 % respondentov sa bo-
hužiaľ v tomto prípade spolieha na lieči-
vá a iba 16 % opýtaných nevedelo odpo-
vedať na uvedenú dotazníkovú položku.

Meraní glukomerom
Z celkového počtu opýtaných respon-

dentov uviedlo, že má 60 % svoj vlast-
ný glukomer. Podľa zaznamenaných skú-
seností v dotazníku respondenti boli a sú 
s prístrojom veľmi spokojní, klady vidia 
predovšetkým v ľahkej manipulácii so za-
riadením a v rýchlej kontrole hladiny cuk-

ru v krvi bez nutnej návštevy lekára. 40 % 
respondentov zatiaľ s daným prístrojom 
nemanipuluje, teda vôbec ho nepoužíva.

Poskytnutie prvej pomoci pri hy-
perglykémii

Z odpovedí respondentov som zisti-
la, že 67 % z nich by vedelo poskytnúť 
pri hyperglykémii prvú pomoc a 33 % 
respondentov naopak by nevedelo po-
skytnúť prvú pomoc pri hyperglykémii. 
V tomto prípade si dovolím konštatovať, že 
počet opýtaných respondentov, ktorí vedia 
poskytnúť prvú pomoc pri hyperglykémii 
je nedostatočný, pretože som predpoklada-
la, že v tomto prípade by mali byť pacienti 
lepšie informovaní o možnostiach záchra-
ny pri komplikáciách, akými sú hypergly-
kémia/hypoglykémia, ktoré môžu nastať 
pri danom ochorení veľmi často, s čím tre-
ba logicky vždy počítať.

Poskytnutie prvej pomoci pri hypo-
glykémii

V porovnaní s predchádzajúcou do-
tazníkovou položkou (poskytnutie prvej 
pomoci pri hyperglykémii) sú moje zis-
tenia z položky 11 o niečo priaznivejšie 
– 77 % respondentov by vedelo v prípa-
de potreby poskytnúť prvú pomoc pri 
hypoglykémii. 23 % z nich by to však 
nevedelo. Opäť si dovolím zvýrazniť, že 
percento opýtaných respondentov, ktorí 
by nevedeli poskytnúť prvú pomoc by sa 
mohlo práve účinnou a efektívnou edu-
káciou pacientov podľa môjho názoru 
znížiť, pretože úkony vedúce k záchra-
ne pri hypoglykémii/hyperglykémii nie 
sú natoľko problematické, že by sa neda-
li zvládnuť.

Forma liečby
Z celkového počtu opýtaných respon-

dentov bolo najpoužívanejšou formou 
liečby cukrovky požívanie perorálnych 
antidiabetík ako to uviedlo 40 % respon-
dentov. Druhou najvyužívanejšou for-
mou bola liečba prostredníctvom diéty 
(33 %). Na poslednom mieste bolo lieče-
nie pomocou inzulínu (27 %).

Diskusia
Zistila som, že respondenti vo veku od 

31 do 50 majú vyššiu úroveň informácií 
o komplikáciách pri diabetes mellitus, o sa-
motnom ochorení a jeho liečbe. Najmenšiu  
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úroveň informácií o ochorení mali re-
spondenti vo veku od 18 do 30 rokov. 
50 % respondentov vedelo uviesť, aké sú 
správne hodnoty hladiny cukru v krvi. 
Za najpoužívanejšiu formu liečby cuk-
rovky označujú respondenti požívanie 
perorálnych antidiabetík ako to uvied-
lo 40 % respondentov. Druhou najvyuží-
vanejšou formou bola liečba prostredníc-
tvom diéty (33 %). Na poslednom mieste 
bolo liečenie pomocou inzulínu (27 %). 
Z mojich zistení, z výsledkov odpove-
dí respondentov (pacientov) v dotazní-
ku som sa dozvedela, že až 67 % respon-
dentov pozná komplikácie pri diabetes 
mellitus. Zvyšných 33 % opýtaných re-
spondentov žiadne komplikácie spojené 
s daným ochorením nepoznalo, nevede-
lo ich uviesť. Zistila som, že s informáci-
ami, ako správne manipulovať s diabetic-
kým perom disponuje 50 % respondentov, 
23 % respondentov však s danými infor-
máciami vôbec nedisponovalo a 27 % re-
spondentov vôbec nepoužívalo diabetic-
ké pero. Zarážajúce bolo ale moje zistenie, 
že až 50 % respondentov nemalo dostatoč-
nú úroveň vedomostí o uvedenej problema-
tike. Zistila som, že až 60 % z opýtaných 
respondentov (rovnaký počet odpovedí 
bol u oboch pohlaví) považovalo za mož-
nosť zníženia hladiny cukru v krvi pra-
videlnú pohybovú aktivitu. Až 23 % re-
spondentov sa bohužiaľ v tomto prípade 

spoliehalo na liečivá a iba 16 % opýta-
ných nevedelo odpovedať na uvedenú do-
tazníkovú položku. Zistila som, že 33 % 
respondentov poznalo a 67 % responden-
tov nepoznalo následky vyplývajúce z nedo-
držiavania diéty vzhľadom na svoje ochore-
nie a z nesprávnej aplikácie inzulínu. 60 % 
respondentov vlastnilo glukomer. 67 % 
respondentov by vedelo poskytnúť pri 
hyperglykémii prvú pomoc. V tomto prí-
pade si dovolím konštatovať, že počet 
opýtaných respondentov, ktorí by vede-
li poskytnúť prvú pomoc pri hyperglyké-
mii je nedostatočný. Priaznivejšie ale boli 
odpovede 77 % respondetov, ktorí by vede-
li v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc 
pri hypoglykémii. V závere môžem konšta-
tovať, že pacienti, ktorí boli zapojení do 
môjho prieskumu, preukázali v prevaž-
nej väčšine dostatočnú úroveň vedomos-
tí o svojom ochorení, o diabetes mellitus. 
Väčšina z nich mala dostatočnú úroveň ve-
domostí o liečbe a komplikáciách pri cuk-
rovke. Respondenti vo veku 31 až 50 rokov 
preukázali najvyššiu úroveň vedomostí. Vý-
sledky môjho prieskumu preukázali, že 
pacienti vo väčšine dotazníkových polo-
žiek (otázok) odpovedali správne.

Odporúčania pre prax
Naďalej sa podieľať na edukácií širokej 

laickej verejnosti (obyvateľstva) v pre-
vencii diabetes mellitus a iných civili-

začných ochorení, zapojiť do edukač-
ných programov nielen zdravotníckych 
pracovníkov, ale aj školských a pred-
školských pedagógov a sociálnych pra-
covníkov, navrhnúť edukačné programy 
pre materské, základné a stredné školy 
a aktívne sa podieľať na týchto progra-
moch. Navrhnúť kvalitný edukačný ma-
teriál a následne tomu zrealizovať dosta-
tok informačných brožúr a letákov pre 
ambulancie (primárnu zdravotnú sta-
rostlivosť) a pre zdravotnícke zariade-
nia charakteru sekundárnej zdravotnej 
starostlivosti. Pre pacientov trpiacich 
na diabetes mellitus zorganizovať pravi-
delné stretnutia, školenia s odborníkmi 
o najnovších poznatkoch o tomto ocho-
rení, zabezpečiť dostatočné množstvo 
letákov a brožúr o ochorení, prevencií, 
zdravom životnom štýle aj v ostatných 
podnikoch a firmách pre všetky skupiny 
populácie.

Kontakt:

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
Narcisová 40

821 01 Bratislava 
Slovensko 

ivica.gulasova4@gmail.com
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Zpráva

Hlavolamy v Mikulově a na Zbiroze
Milan Kvapil

Seriál dvoudenních seminářů Hlavolamy se v  letošním 
roce uskutečňuje potřetí. Zámyslem bylo připravit tak trochu 
specifické přednášky, zaměřené na aktuální problematiku dia-
betologie, vnitřního lékařství, kardiologie a  lipidologie. Tyto 
obory nabízejí v  současnosti mnoho otázek, ale velmi málo 
jednoznačných, jednoduchých odpovědí na komplikované kli-
nické situace. První dva semináře se uskutečnily v Mikulově 
a na Zbiroze.

V průběhu prvního dne jsou účastníkům semináře nabíd-
nuta témata ve formě přednášek. Druhý den pak témata nava-
zující k probrání v interaktivních workshopech. Úvodem proto 
zazněly čtyři hlavní přednášky na čtyři témata z jednotlivých 
oborů. Pokusím se pokaždé zprostředkovat dojmy z každého 
ze čtyř seminářů plánovaných na tento rok. Vždy si vyberu 
jednu z  hlavních přednášek ke komentování. Téma, které si 
zvolil prof. Rušavý, se týkalo hlavolamů časné volby terapie 
diabetu 2. typu – přednáška měla název Preludolamy.

Preludolamy. Téma předehra. Hlavolamy časné terapie 
diabetu – léčit monoterapií či kombinovanou terapií? Jaký je 
ideální výběr kombinace? A co z řešení tohoto hlavolamu vy-
plývá pro praxi? Prof. Rušavý si myslí, že u většiny pacientů je 
lepší léčit co nejdříve, co nejintenzivněji a kombinací dobrých 
antidiabetik. Výběr antidiabetik podle dat o bezpečnosti, které 
máme k dispozici, podle individuálního profilu pacienta. A já 
s ním souhlasím.

Cílolamy. Po přednášce prof. Češky by se chtělo říci, proč 
nenazval svou přednášku Lipidolalalamy. Protože ji přednesl 
s takovou lehkostí, elegancí vtipem a přehledem, že nelze než 
závidět jeho nadhledu a umu. Téma bylo vysoce aktuální – jak 
ve střední Evropě uchopit a  pochopit nová doporučení pro 
léčbu hyperlipidemií uveřejněná nedávno v USA. Jistě o nich 
víte, ale přece jenom pro připomenutí velmi simplifikovaná 
základní teze – u pacienta zkalkulujte kalkulátorem na webu 
riziko, pokud splňuje míru rizika ohrožení kardiovaskulární-
mi komplikacemi, dejte statin, v nejvyšší dávce. Nic neměřte, 
nelaborujte, nekontrolujte v  laboratoři a  zejména zapomeňte 
na cílové hodnoty. Mysl středoevropana poznamenaná řádem 
stařičké habsburské monarchie se vzpírá, nechápe a klopýtá – 
to snad není možné, co tam zase za oceánem vymysleli. Trochu 
se nabízí srovnání s  rozdíly mezi fotbalem jako hrou evrop-

skou a fotbalem americkým, což je akce a zábava s přímoča-
rým postupem – dostaň se o kousek dál. Tedy přístup americký 
(typický pro Nový svět) je jednoduchý, bez hlavolamů, asi jako 
doporučení „nelámejte si hlavu“ (nebo jinak, pro ty, co si stejně 
jako já, oblíbili film Království nebeské: Bůh tomu tak chtěl). 
A  přístup evropský, mějme diferencovaný přístup k  pacien-
tům, hledejme cíle, které mají smysl, individualizujme léčbu 
a zejména, motivujme pacienta pravidelnými kontrolami.

Uvedl jsem, že tématem přednášky prof. Češky je „jak 
uchopit a pochopit“, ale napadá mě, že vlastně hlavním posel-
stvím přednášky bylo, jak se spíše ubránit simplifikaci medi-
cíny, v  tomto případě tak zjednodušeným doporučením pro 
terapii hyperlipidemie, že vlastně k jejich aplikaci lékaře netře-
ba. Asi jsem ze staré školy – klinickou medicínou a spoustou 
zkušeností poznamenaný, že prostě věřím, že bychom měli kli-
nické myšlení bránit. A přesně tak zhodnotil situaci a přednáš-
ku uzavřel profesor Češka.

Druhý den jsou workshopy. Jsou skutečně interaktivní. 
Nejvíce mě zaujal úvod Juraje Divince k diskusi o principech 
rozhodování při výběru antidiabetické terapie. Odtajnil novou 
metodu DMM. Pro ty, kteří nevědí, o co jde: Divincova Modu-
lární Metoda. Po seznámení se s principem vstávaly přítom-
ným lékařkám vlasy na hlavě. Dr. Divinec prokázal, že i to, co 
je na první pohled skryto naším zrakům, může fungovat. Bližší 
podrobnosti popíši v referátu z Hlavolamů, které budou na se-
verní Moravě. Abych dovedl vše přesně interpretovat, musím 
ještě jednou vidět.

Maně mě napadá, že hybatelem pokroku jsou nejen fakta, 
skutečnosti prokázané, skutečnosti existující a vyvíjející se ko-
lem nás, ale také otázky. Někteří dokonce tvrdí, že schopnost 
klást si otázky „proč?“ a „jak?“ je to, co způsobilo vývoj moder-
ního člověka. To nemohu posoudit, ale jistě vím, že normální 
dítě se v dospělého mění právě tím, že se v jisté době otravně 
ptá proč a jak. A naše Hlavolamy jsou jakýmsi pokusem, vy-
bídnutím, nabídkou otázek. Otázek, které si s každým jednot-
livým pacientem každý lékař klade, a na které medicína zalo-
žená na důkazech nemá jednoduché a jednoznačné odpovědi.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

odborný časopis pro diabetology, internisty, praktické 
a ostatní lékaře pečující o diabetiky

4x ročně + případná suplementa

formát A4, barevný, 48 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)
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Carl Ferdinand Cori (5. 12. 1896 – 20. 10. 1984) 

Gerta Theresa Coriová (15. 8. 1896 – 26. 10. 1957)

Kapitoly z historie
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Podruhé věnujeme náš medailon společně dvojici vědců – 
tentokrát jde o manželský pár amerických vědců. Pro nás jako 
Čechy je jistě zajímavé, že oba pocházejí z Prahy a oba společně 
obdrželi v roce 1947 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu 
za objev významu hormonu předního laloku hypofýzy v  lát-
kové proměně cukrů – spolu s nimi ji ještě v tomto roce získal 
argentinský lékař Bernardo Alberto Houssay (1887–1971). 
Gerta Theresa Coriová byla v historii první ženou, která ob-
držela Nobelovu cenu za fyziologii a  medicínu a  třetí ženou 
v pořadí, jež ji obdržela za exaktní vědy.

Dodejme pro zajímavost, že manželé Coriovi jsou jedním 
ze tří manželských párů, kterým byla dosud udělena Nobelo-
va cena – prvními byli Pierre a  Marie Curieovi (obdrželi ji 
společně v roce 1903 za fyziku), druhými pak Fredéric a Irene 
Joliot-Curieovi (ti ji společně získali v roce 1935 za chemii). 
Manželé Coriovi jsou tedy jediným manželským párem v his-
torii, který získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Carl Ferdinand Cori i Gerta Theresa (rozená Radnitzo-
vá) se narodili v Praze ve stejném roce 1896 (Carl v Salmovské 
ulici č. 6 a Gerta v Petrské ulici č. 29 – na obou domech byly 
v roce 2000 odhaleny jejich pamětní desky – odhalení se zú-
častnil i jejich syn doktor Carl Thomas Cori, žijící v USA).

Otec Carla – Carl Isidor Cori – byl německý lékař, zoolog 
a univerzitní pedagog a později (v letech 1898–1914) vedoucím 
zoologické a  výzkumné oceánografické stanice v  Terstu, kde 
mladý Carl vyrostl a absolvoval i zdejší gymnázium. Zásluhou 
otce se dostal velmi brzy do styku s biologií. Zúčastnil se spolu 
s ním expedice na dalmatské ostrovy a pak napsal svou první 
vědeckou práci – o ekologii kachen. Jeho dědeček (otec Cori-
ovy matky) – Marie Lippichové) – Ferdinand Lippich – byl 
profesorem teoretické fyziky na německé Karlo-Ferdinandově 
univerzitě v Praze.

Když se v roce 1914 jejich rodina vrátila zpátky do Prahy, 
začal na této univerzitě studovat také Carl Cori medicínu (v le-
tech 1914–1920). Za první světové války byl na italské frontě 
nejprve v  lyžařských oddílech u  horských myslivců, později 
jako sanitní důstojník ve zdravotnickém sboru. Pro zdravot-
nický sbor vybudoval laboratoř v Terstu. Studia medicíny do-
končil Carl Cori až po první světové válce v  roce 1920. Při-
pomeňme, že otec Carla Ferdinanda byl po návratu do Prahy 
jmenován profesorem, v  letech 1919 byl několikrát děkanem 
fakulty na pražské německé univerzitě, prorektorem a byl zvo-
len i rektorem celé univerzity.

Gerta Theresa Radnitzová se narodila v  židovské rodině 
generálního ředitele cukrovaru Otto Radnitze a byla do svých 
10 let vyučována doma. V letech 1906–1912 navštěvovala dívčí 
lyceum v Praze a po dalším dvouletém samostudiu složila ma-
turitu v roce 1914 na reálném gymnáziu v Děčíně. Poté byla 
přijata rovněž na Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, kde 

se věnovala chemii a také medicíně. V průběhu studia se se-
známila s Carlem Ferdinandem Corim a po jeho ukončení se 
za něj v  roce 1920 (oba budoucí manželé vystudovali medi-
cínu) proti vůli rodičů provdala a přijala jeho jméno (v roce 
1936 se jim narodil jediný syn Carl Thomas). Po sňatku Gerta 
konvertovala ke katolickému náboženství. Od té doby se datuje 
také jejich vědecká spolupráce, která trvala až do konce jejich 
života.

V Praze vznikaly určité problémy jednak rasového charak-
teru (pramenící ze židovského původu Gerty a nežidovského 
původu Carla) a také z odborného hlediska – tehdejší pražská 
společnost ještě neuměla přijímat a uznávat ženu jako vědkyni. 
V témže roce (1920) odešli manželé Coriovi z již samostatného 
Československa do Rakouska, do Vídně, kde spolu pracovali 
na farmakologickém oddělení tamější univerzity.

Carl pracoval nejprve ve Vídni jako asistent 1. lékařské 
kliniky a  Ústavu farmakologie na univerzitě (v  letech 1920–
1921), potom působil jako farmakolog na univerzitě ve Štýr-
ském Hradci, kde spolupracoval se zdejším profesorem farma-
kologie Otto Loewim (1873–1961), nositelem Nobelovy ceny 
za fyziologii a medicínu z roku 1936 (za objevy týkající se che-
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mických procesů při přenosu nervových impulsů). Oba vědci 
objevili, že při podráždění srdeční větve bludného nervu se 
vylučuje složitá chemická látka, zvaná acetylcholin, která brzdí 
činnost srdce. Gerta zatím pracovala jako lékařka v Karolinině 
dětské nemocnici ve Vídni. Ve svém výzkumu se zaměřila mj. 
na štítnou žlázu a její klinické výzkumné práce byly publiko-
vány.

Avšak velmi špatné existenční a pracovní prostředí a ne-
vhodné podmínky pro výzkum a vědeckou práci v poválečném 
Rakousku (i malá šance na získání místa na vysokých školách 
v Evropě) je donutily vystěhovat se v roce 1922 do USA. Za-
tímco Carl měl nabídky z  různých ústavů, Gertu, navzdory 
dobrým odborným výsledkům, zaměstnat nechtěli. Carl tedy 
všechny nabídky odmítal, dokud nezískal místo pro oba. O šest 
let později získali oba americké státní občanství.

V  letech 1922–1931 pracovali oba v  biochemickém od-
dělení Amerického ústavu pro lékařský výzkum v Buffalu ve 
státě New York, zaměřeném především na zhoubné nemoci, 
(nejprve zde nastoupil Carl a manželka Gerta za ním přijela 
o půl roku později). V letech 1931–1947 působili na lékařské 
fakultě univerzity George Washingtona v Saint Louis ve státě 
Missouri, kde se stali oba profesory farmakologie a biochemie. 
Manželé Coriovi mají nesmírnou zásluhu ve výzkumech v bio-
chemii a medicíně a město Saint Louis si jejich památky velmi 
váží – dokladem toho je i skutečnost, že na „Chodníku slávy“ 
města Saint Louis mají vloženou svou hvězdu a desku s textem.

Gerta Coriová byla od roku 1947 vedoucí katedry bioche-
mie na této univerzitě. O  tři roky později objevila podstatu 
chorob ze střádání glykogenu. Zabývala se také vlivem X-zá-
ření na kůži a na metabolismus tělesných orgánů. Publikovala 
také sedm odborných prací z oboru enzymologie. Ve své práci 
byla vždy vynikající experimentátorka a analytička. Byla autor-
kou mnoha publikovaných odborných prací.

Jak uvádí slovenský autor Juraj Bober ve své publikaci Lau-
reáti Nobelovy ceny, manželé Coriovi se ve své vědecké práci 
plně soustředili na výzkum chemických procesů, které probí-
hají při metabolismu cukrů v lidském organismu. Speciálně se 

pak věnovali studiu problému katalytické přeměny glykogenu, 
živočišného škrobu, vytvářeného z cukru v krvi (ten byl po-
jmenován po nich „Cori cyklus“), a také studiu problémů en-
zymů živočišných tkání.

V  roce 1936 izolovali při rozkladu glykogenu vznikající, 
glukózo-1-fosfát, který byl na jejich počest nazván „Coriho 
ester“. Tím objevili možnost biosyntézy glykogenu z jednodu-
chého cukru glukózy. Dodejme ještě, že pojmem „Cori dise-
ase“ se označují jednotlivé poruchy v metabolismu glykogenu. 
Zabývali se také výzkumem mechanismu hormonální regulace 
aktivity enzymů. Zkoumali také terapeutický a regulační úči-
nek inzulínu a adrenalinu a prokázali glykolýzu v nádorových 
buňkách.

Za tři roky po smrti Gerty (zemřela v  roce 1957 v  Saint 
Louis po vleklé chorobě) se v roce 1960 Carl Ferdinand Cori 
podruhé oženil s Annou Fitzovou. Působil až do roku 1966 
jako přednosta oddělení biochemie na univerzitě v Saint Louis. 
Již jako důchodce se odstěhoval do Cambridge ve státě Massa-
chusetts a na slavné Harvardské univerzitě prováděl genetické 
výzkumy. V americkém městě Cambridge také v roce 1984 ze-
mřel. Připomeňme, že v roce 1946 získal prestižní cenu Alber-
ta Laskera za základní lékařský výzkum.

Ostatně i  Praha si svých slavných rodáků váží – kromě 
pamětních desek na jejich rodných domech se v roce 1997 – 
v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy – konal 
v Praze seminář „Manželé Coriovi – jediní nositelé Nobelovy 
ceny za medicínu z Prahy“, uspořádaný 3. Lékařskou fakultou 
UK. O 10 let později (v roce 2007) uspořádal druhý seminář 
o Carlu a Gertě Coriových Kabinet dějin lékařství 3. Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

KAPITOLY Z HISTORIE – CARL FERDINAND CORI A GERTA THERESA CORIOVá
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Zpráva z konference

Luhačovice 2014 – Novinky ve farmakoterapii
Karel Vízner
Letošní jubilejní 50. Luhačovické diabetologické dny byly 

nejen akcí odborného významu, ale tradičně také společen-
skou událostí. Abstrakta přednášek a  posterů lékařské sekce 
byla publikována v samostatném suplementu časopisu DMEV, 
abstrakta přednášek paralelně probíhajícího Pracovního dne 
sester ČDS byla pak otištěna v  suplementu našeho časopisu 
Sestra v diabetologii. Dovolím si tedy pro podrobnější odbor-
ný přehled odkázat na tato dvě periodika a věnovat se ve svém 
přehledu jen informacím z firemních sympozií, která přinesla 
představení nových farmaceutických přípravků pro naši praxi 
a která nejsou zachycena v žádném z těchto periodik.

Zdá se, že trend inovací ve farmakoterapii diabetu neslábne 
a  i v blízké budoucnosti můžeme očekávat řadu nových léků 
a dokonce i zcela nových lékových skupin.

Společnost Takeda na svém semináři představila alogliptin, 
nový lék ze skupiny inhibitorů dipeptidyl peptidázy IV a jeho 
připravované kombinace s metforminem nebo pioglitazonem. 
Nový gliptin inhibuje až 80 % DPP-4 po dobu 24 hodin a lze ho 
podávat v dávkování jednou denně. Je vysoce selektivní (podle 
údajů výrobce selektivnější než ostatní gliptiny), hmotnostně 
neutrální a účinností srovnatelný se sulfonylureou (ale pocho-
pitelně významně bezpečnější ve vztahu k  hypoglykemii). Je 
dobře snášen i u pacientů s postižením ledvin, nicméně je v ta-
kovém případě vyžadována úprava dávky.

Dánská společnost Novo Nordisk připravuje k uvedení na 
trh nový inzulínový analog degludek (originálním názvem 
Tresiba). Jde o dlouhodobě účinný analog s velmi nízkou vari-
abilitou účinku a dobře stabilizovaným akčním profilem půso-
bení. Jeho velkou výhodou je mj. snížení nočních hypoglyke-
mií (oproti stávajícím přípravkům). Trvání účinku je delší než 
42 hodin v rozmezí terapeutické dávky. Ustálený stav nastane 
po 2–3 dnech aplikace. Zajímavá je možnost flexibility v dáv-
kování. Doporučeno je podávat jej jednou denně, přednostně 
ve stejnou dobu. Nicméně v  situacích, kdy není aplikace ve 
stejnou denní dobu možná, je možné podat v  různou denní 
dobu bez vlivu na zhoršení účinku a  tím kompenzace. Mezi 
dvěma aplikacemi stačí dodržet rozestup až 40 hodin, přičemž 
minimální interval je 8 hodin.

Lyxumia (lixisenatid) je nový prandiální agonista GLP-1 re-
ceptoru, podávaný jednou denně, který vyvinula společnost sa-
nofi-aventis. Někdy je také označován jako prandiální GLP-1 
agonista, protože ovlivňuje především postprandiální glykemii 
(kombinací zpomalení vyprazdňování žaludku, zpomalení vze-
stupu postprandiální glykemie a  supresí hladin glukagonu). 
Vzhledem k tomu, že postprandiální glykemie významně přispívá 
k chronickým komplikacím diabetu a je nejvýznamnějším fakto-
rem zvyšujícím glykovaný hemoglobin (zejména v nižším rozme-
zí), jde o významný aspekt působení tohoto léku. Tato charakteris-
tika tak předurčuje výběr vhodných nemocných pro léčbu tímto 

přípravkem. Půjde v první řadě o nemocné s výrazným vzestupem 
glykemie po jídle. Minimální riziko hypoglykemie je výhodou 
u všech pacientů, u rizikových (zejména v kardiovaskulárním ri-
ziku) však výhodou zásadní. Zajímavou terapeutickou možností 
je kombinace lixisenatidu s bazálním inzulínem.

Lyxumia je indikována k léčbě diabetiků 2. typu v kombi-
naci s PAD nebo bazálním inzulínem, v ČR je dostupná v před-
plněném peru. K dispozici je balení pro zahájení léčby (pero 
s obsahem 10 μg a druhé s obsahem 20 μg lixisenatidu) a bale-
ní pro pokračovací léčbu (pera s 20 μg lixisenatidu).

AstraZeneca na svém sympoziu uvedla informace o  da-
pagliflozinu (Forxiga), léku ze zcela nové skupiny antidiabetik. 
Jde o  selektivně působící inhibitor sodíko-glukózového ko-
transportéru 2 (SGLT2). Omezení renální reabsorpce glukózy 
prostřednictvím inhibice SGLT2 je zcela nová cesta ovlivně-
ní metabolismu glukózy v lidském těle a tím i cesta snižování 
hyperglykemie. Dalšími přednostmi léku jsou vliv na snížení 
tělesné hmotnosti a krevního tlaku. 

Indikován je ke kombinované terapii s ostatními perorál-
ními antidiabetiky nebo inzulínem, případně k  monoterapii 
diabetu 2. typu u pacientů s nesnášenlivostí metforminu.

Exenatid je na českém trhu již několik let, přípravek Byetta 
je určen pro subkutánní podání 2x denně a s jeho působením 
a přednostmi je česká diabetologická veřejnost dobře obezná-
mena. Letos společnost AstraZeneca přichází s  exenatidem 
umožňujícím dávkování 1x týdně. Bydureon díky svému kon-
tinuálnímu působení kontroluje účinně glykemii nalačno i po 
jídlech a tedy výrazně a dlouhodobě snižuje HbA1c. Stejně jako 
ostatní GLP-1 agonisté působí příznivě na pokles tělesné hmot-
nosti a  částečně i  krevního tlaku. Výskyt gastrointestinálch 
nežádoucích účinků je velmi nízký, pravděpodobně díky po-
zvolnému nástupu jeho účinku a  nekolísajícím hladinám. Na 
Slovensku je tento přípravek již k dispozici, na český trh právě 
přichází.
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Fotograficky z konference...
Luhačovice objektivem reportéra

Obr. č. 1: Slavnostní zahájení Luhačovických dní se jako 
vždy neslo v důstojném duchu.
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Obr. č. 2: I letos se hojně diskutovalo. Nejen o odborných 
tématech.
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Obr. č. 3: I přes odborně nabitý program, získali účastníci 
kongresu i umělecké zážitky.
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Obr. č. 4: Nakladatelství GEUM se zúčastnilo jako 
mediální partner konference...
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Obr. č. 5: ...ale také netradičně. Šéfredaktor Karel Vízner 
reprezentoval naše barvy v Běhu proti diabetu.
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Obr. č. 6: Konkurence v závodě však byla veliká.
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