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Editorial

Neodsunujme Mendela!

Nejsem toho názoru, že by politické postoje patřily na stránky odborných periodik. Hned 
dva podněty mne však vedou k tomu, abych své zásady pro tentokrát porušil. První z nich je 
kniha, která na můj stůl dorazila od drahé kolegyně, dr. Želmíry Mácové ze Slovenské lékařské 
společnosti – sborník medailonů Slovenskí lekári v zahraničí od prof. Rovenského a dr. Vítka. 
Nevelká brožura, již ve svém druhém díle představuje lékaře se vztahem ke Slovensku působící 
v zahraničí. Pod pojem „slovenští“ se autorům vešli i lékaři židovského původu a lékaři, kteří, 
ač narozeni na Slovensku, hovořili maďarsky a studovali v Budapešti. Autoři, spojeni se svými 
lékařskými předchůdci ideou, odborností a étosem lékařské profese, překročili úzce národnostní pohled a dodali tak rozsahem nevelké 
brožuře evropský rozměr. Rozměr, který před malostí, nesnášenlivostí a uzavřeností upřednostňuje vzdělání, kreativitu, kulturu a my-
šlenkové bohatství.

Druhým z podnětů pak byla má povinnost (a přiznám se, že velmi milá a vítaná povinnost) připravovat k tisku drobné medailony 
věnované eponymům, tedy osobnostem, jejichž jméno je obsaženo v některém z medicínských pojmů, a jejichž zkrácené životopisy 
otiskujeme v poznámkách pod čarou. Konečně došlo i na mého oblíbeného Johanna Gregora Mendela. Jeho dílo, nesmírně náročné na 
preciznost, pracovitost a houževnatost autora a přitom myšlenkově a významem daleko přesahující svou dobu, nebyla soudobá lokální 
odborná společnost vůbec schopna pochopit, zapadlo na desítky let a revolucí v biologii se mohlo stát až znovuobjeveno na počátku 
dvacátého století. Redakční diskuse nad národností Mendela mi připomněla námět na publikaci, kterou jsme svého času zvažovali 
připravit v našem nakladatelství – sborník životopisů 50 nejvýznamnějších českých lékařů minulosti. I u té jsme v prvním kroku museli 
diskutovat, kdo je vlastně „českým“ lékařem. Tento „problém“ jistě netřeba vysvětlovat českým čtenářům – vždy naši pradědové bojovali 
za „svého“ rakouského císaře pána a slavná Dobrovského Zevrubná mluvnice jazyka českého byla napsána v němčině.

Zkusme se pro příklad podívat na J. G. Mendela, který byl synem německý mluvících slezských sedláků, Rakousko-Uherským 
občanem (a poddaným císaře), působícím většinu svého života na Moravě, který se sám pokládal za „německy mluvícího Moravana“. 
Můžeme se s ním cítit spřízněni a ctít jeho myšlenkové dědictví nebo jej „odsunout“ z našeho národního povědomí jako „cizince“. Pro 
mne je J. G. Mendel vzorem houževnatosti, životní síly a nedocenitelným velikánem biologie a jsem hrdý na to, že se i já mohu hlásit 
k jeho odkazu.

Současné pojetí národa je dílem posledních dvou století. Ve středověku spojovaly společnost, resp. její členy spíše jiné hodnoty a po-
stoje (panovník, konfese, profese, země). Národnostní cítění není statickou hodnotou a zjevně podléhá stálému vývoji. Vývoj však není 
dán sám o sobě a záleží na nás, kam společnost směřuje. Národnostní hledisko je jistě i dnes důležitým aspektem současného života 
a v řadě ohledů moderní společnost obohacuje, nicméně mělo by dle mého názoru být využíváno výlučně pozitivně – v možnostech 
jazyka, kulturního bohatství, tradic a různorodosti. Je-li národnostní cítění zneužito pro vylučování a diskriminaci, zneužito politicky 
a hospodářsky, jsme svědky negativních důsledků pro celou společnost. Minulé století i v Evropě ukázalo, jak tragické mohou být ve své 
extrémní podobě. Johann Gregor Mendel, pokud by žil nikoli v 19. ale ve 20. století, by byl s největší pravděpodobností po druhé světové 
válce odsunut za hranice naší země. Cítím to tak, že pokud dnes někdo bezdůvodně, z politických či zištných cílů, vyvolává národnostní 
nenávist a rozbroje, namísto toho, aby hledal konsensus, společné ideje a hodnoty, je to jako by „odsunoval“ mého oblíbeného Johanna 
Gregora Mendela z naší společnosti. Já osobně bych se raději cítil spřízněn s J. G. Mendelem než s příslušníky rudých gard z roku 1945.

Karel Vízner
šéfredaktor

V tomto čísle naleznete výzvu k úhradě předplatného našeho časopisu pro letošní rok. Prosím nezapomeňte 
uvést variabilní symbol platby — podle něj rozlišíme, že je platba od Vás. Cena předplatného, navzdory zvýšení DPH, 
zůstává stejná jako v loňském roce — 200 Kč. Pokud si již v letošním roce nepřejete časopis odebírat, není třeba jej 
odhlašovat – předplatné automaticky ukončíme, pokud neobdržíme platbu do vydání následujícího čísla. I nadále je v 
platnosti také systém sponzorovaného předplatného, kdy za Vás předplatné může formou darovací kartičky uhradit 
sponzor (kartičky si objednalo několik farmaceutických firem, informace získáte přímo od obchodních zástupců).
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Kazuistika v přímém přenosu:  
jaký je účinek metforminu na snížení 
glykovaného hemoglobinu?

Milan Kvapil
Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Na základě důkazů z klinických studií je považován met-
formin za lék první volby pro terapii diabetes mellitus 2. typu. 
Je prokazatelně účinný ve  smyslu zlepšení kompenzace dia-
betu, snižuje kardiovaskulární riziko a  snižuje riziko vzniku 
maligních onemocnění. Metaanalýzy dokládají, že průměrné 
snížení glykovaného hemoglobinu při  léčbě metforminem se 
pohybuje okolo 1 % v absolutním vyjádření.

Předkládaná kazuistika ukazuje, že metformin užitý v po-
době galenické formy s pozvolným uvolňováním (XR) v po-
stupně se zvyšující dávce u nemocných s recentním záchytem 
diabetes mellitus má potenciál podstatně většího účinku, než 
je průměrně udávaný. Tato skutečnost připomíná, že terapie 
diabetes mellitus 2.  typu by měla reflektovat skutečnost, že 
každý pacient je svým způsobem individuální, a že s využitím 
stávajících možností terapie lze dosáhnout lepších, než pouze 
průměrných výsledků.

Současně je kazuistika koncipována jako případ s otevře-
ným koncem, jehož vývoj bude sledován a  popsán v  dalším 
čísle časopisu Kazuistiky v diabetologii. Čtenáři se mohou na 
základě svých zkušeností pokusit předpovědět další vývoj a za-
slat svůj názor prostřednictvím stránek www.dm2t.cz

Popis případu
45letý pacient byl dne 21. 1. 2013 odeslán do diabetologické 

ambulance Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole pro recent-
ní záchyt diabetes mellitus s aktuální glykemií 15,8 mmol/l.

Pacient sebou nesl zátěž rodinné dispozice, babička z ot-
covy strany a  její bratři zemřeli na  ischemickou chorobu sr-
deční, otec pacienta zemřel časně na recidivu infarktu myokar-
du. Z důvodu rodinné zátěže byl pacient v roce 1991 vyšetřen 
na Interní klinice 2. LF UK a FN v Motole. V té době mu bylo 
33  let. Klinický nález nevykazoval žádné patologie, nicméně 
celkový cholesterol byl 6,6 mmol/l, triacylglyceroly 2,8 mmo-
l/l a HDL-cholesterol 1,0 mmol/l. Pacientovi byla doporučena 
dieta a redukce hmotnosti. Protože změna životosprávy nepři-
nesla žádný významný efekt (celkový cholesterol 6,7 mmol/l, 
triacylglyceroly 3,0 mmol/l), byla pro kombinovaný typ hyper-
lipoproteinemie indikována terapie fibráty (fenofibrát 300 mg 
denně). Kombinovaná intervence životosprávou a  fenofibrá-

tem vedla ke  zlepšení laboratorních nálezů, v  roce 1992 byl 
celkový cholesterol 4,8  mmol/l, HDL-cholesterol 1,6  mmol/l 
a triacylglyceroly 1,24 mmol/l. Během následujících let dochá-
zel na kontroly intermitentně, terapii užíval také intermitent-
ně, po celou dobu kolísaly hodnoty lipidů, ale glykemie zůstá-
vala v normě.

V  roce 2006 bylo provedeno vyšetření periferních tepen, 
tloušťka intimy a medie byla v rozmezí 0,8–0,9 mm. Protože 
u pacienta došlo k dalšímu zhoršení lipidů a LDL-cholesterol 
se zvýšil na hodnotu 4,59 mmol/l, byl převeden na kombino-
vanou léčbu fenofibrát 400  mg denně a  atorvastatin 10  mg 
denně, po této terapii se snížil LDL-cholesterol na 4,0 mmol/l, 
dále byl navýšen atorvastatin na  40  mg. Pacient však přestal 
docházet na kontroly.

Při prvním vyšetření po diagnóze diabetes mellitus 
(24.  1.  2013) byl klinický nález bez  patologických odchylek, 
výška 182  cm, hmotnost 102  kg, krevní tlak 157/99  mmHg. 
Anamnesticky udával pacient redukci tělesné hmotnosti 
o 10 kg za poslední rok, přes vyšší známou glykemii nepozo-
roval polyurii ani polydipsii. V laboratorním nálezu glykemie 
17,3 mmol/l, glykovaný hemoglobin 121 mmol/mol, C-peptid 
1 232 pmol/l, GMT 2,27, ostatní transaminázy v normě, poměr 
albumin/kreatinin v moči 0,91 mg/mmol, celkový cholesterol 
7,3  mmol/l, LDL-cholesterol  4,14 mmol/l, HDL-cholesterol 
0,97 mmol/l, triacylglyceroly 6,06 mmol/l, TSH v normě. Hod-
noty lipidů byly ovlivněny několik dní užívaným atorvastati-
nem v dávce 20 mg denně, který předepsal praktický lékař.

Pacient byl motivován, podstoupil základní obecnou edu-
kaci, podrobnou edukaci v  dietních opatřeních, předepsán 
metformin (Glucophage XR) v základní dávce 500 mg denně, 
s postupným navyšováním vždy v intervalu 4 dnů a se zohledně-
ním tolerance. Za týden klesla glykemie na 14,2 mmol/l, těles-
ná hmotnost na 101 kg, krevní tlak se snížil na 148/87 mmHg. 
Po dalším týdnu, již při dávce 2 g metformin (2x2 tablety Glu-
cophage XR), která byla velmi dobře tolerována, bez  jakých-
koliv nežádoucích účinků, byl pacient stále asymptomatický, 
glykemie se snížila na  9,2  mmol/l, tělesná hmotnost klesla 
na 99 kg.

Mimo intenzivní edukace byl pacient odeslán na vyšetře-
ní očního pozadí (nález odpovídající věku, bez  diabetických 

Kvapil, M. Kazuistika v přímém přenosu: jaký je účinek metforminu na snížení glykovaného hemoglobinu? Kazuistiky v diabetologii 11, 1: 4–6, 2013.
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změn), vyšetření periferních tepen (ultrazvukové vyšetření: 
bez nálezu ateromů, bez stenóz).

13.  2.  2013 byl opět na  kontrole, subjektivně byl pacient 
bez jakýchkoliv potíží, tělesná hmotnost 98 kg, dávka metfor-
minu stejná (2  g denně), aktuální glykemie 9,1  mmol/l. Byl 
proveden odběr krve, pacient pozván na kontrolu za týden.

Diskuse
Na základě dlouhodobých zkušeností s užíváním metfor-

minu je průkazné, že z hlediska snížení glykemie, resp. zlepšení 
kompenzace diabetiků 2. typu, je tato látka v monoterapii stej-
ně efektivní, jako sulfonylurea, glinidy, glitazony, je podstatně 
účinnější proti placebu i pouhé dietě. Metaanalýza všech pla-
cebem kontrolovaných klinických studií ukázala, že průměrný 
pokles HbAlc po metforminu je 0,9 %. účinnost metforminu 
není závislá na věku, pohlaví, rase, hmotnosti, inzulinemii, ani 
na délce trvání diabetu. Zřetelné snížení glykemie se dostavuje 
po  několika dnech, maxima dosahuje efekt po  několika týd-
nech.

Klinický efekt na snížení glykemie je závislý na dávce, te-
rapie metforminem se tak dá titrovat, lze najít individuálně 
nejvýhodnější dávku pro  každého nemocného. Je však třeba 
zdůraznit, že pozitivní vliv na kardiovaskulární riziko se proje-
vuje až od 2 000 mg denně výše.

Metformin prokázal pozitivní vliv i  v  řadě jiných klinic-
kých situací. Zejména u obézních jedinců s porušenou glukó-
zovou tolerancí snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. U žen se 
syndromem polycystických ovarií je základním terapeutickým 
opatřením. Zlepšuje steatózu jaterní. Velice významnou vlast-
ností je vliv na tělesnou hmotnost, osoby léčené metforminem 
mají minimální přírůstky hmotnosti, v kombinaci s inzulínem 
snižuje nárůst tělesné hmotnosti.

Bylo popsáno několik základních cest, které přispíva-
jí ke  snížení glykemie. Metformin působí snížením tvorby 
glukózy v  játrech inhibicí glukoneogeneze a  glykogenolýzy. 
Ve svalech působí metformin mírné zvýšení citlivosti na inzu-
lín a zlepšuje vychytávání a utilizaci periferní glukózy. Ovliv-
nění postprandiální glykemie je také způsobeno zpomalením 
absorpce glukózy ze střeva. Metformin má prokazatelně mírné 

anorektické účinky. Po podání metforminu dojde k měřitelné-
mu a významnému poklesu plazmatické koncentrace volných 
mastných kyselin. Dochází ke snížení jejich oxidace o 10–30 %.

Metformin stimuluje tvorbu intracelulárního glykogenu 
působením na glykogensyntázu a zvyšuje transportní kapaci-
tu specifického typu membránových glukózových přenašečů 
(GLUT-1 a  GLUT-4). Metformin má prokázány i  další efek-
ty – zvýšení trombolytické aktivity, zlepšení hemoreologické 
vlastnosti krve, zvýšení nutritivního prokrvení periferie, inhi-
bice cévní permeability, snížení glykace a oxidativního stressu, 
snížením koncentrace CRP, zlepšení endoteliální dysfunkce, 
redukce neovaskularizace. V retrospektivních i prospektivních 
studiích metformin prokazatelně snižuje riziko maligních one-
mocnění.

V  souvislosti s  objevem synergického účinku metformi-
nu se sitagliptinem bylo nově prokázáno, že metformin zvy-
šuje hladinu endogenního GLP-1, což jej činí ideálním lékem 
do kombinace s gliptiny.

Metformin je kontraindikován u osob se srdečním selhá-
ním nebo se  srdečním selháním v  anamnéze (NYHA stadi-
um  I  až  IV). U  osob s  akutním nebo chronickým onemoc-
něním, které může vyvolat tkáňovou hypoxii (srdeční nebo 
respirační selhání, šok). Nesmí být podáván u osob se závaž-
ným jaterním poškozením, abusem alkoholu, s  diabetickou 
ketoacidózou nebo u pacientů v diabetickém prekómatu.

Metformin je kontraindikován u  osob s  renální insufici-
encí (při hladinách sérového kreatininu >135 µmol/l u mužů 
a >110 µmol/l u žen anebo při  clearance kreatininu <70 ml/
min). S  tímto souvisí jeho kontraindikace u  akutních stavů, 
u nichž hrozí poškození ledvin (dehydratace, sepse, při intra-
vaskulárním podání jodovaných kontrastních látek).

Předkládaná kazuistika reflektuje obecně známé skuteč-
nosti – adherence nemocných k  léčbě není ideální, diabetes 
mellitus 2. typu je zprvu asymptomatická nemoc, metformin je 
účinný lék první volby u diabetu 2. typu. Protože situace popsa-
ná v kazuistice je častá, předkládám možnost odhadu dalšího 
vývoje, s tím, že pacienta budeme sledovat po celý rok a vždy 
uveřejníme popis vývoje onemocnění ve vztahu k terapii. Sám 

Otázka č. 1:
Jaký bude mít pacient glykovaný hemoglobin po necelém měsíci terapie – kombinace nefarmakologické intervence a met-
forminu navýšeného na 2 g denně – se znalostí průběhu glykemie uvedené v kazuistice a při vstupním glykovaném hemo-
globinu 121 mmol/mol?

a) více než 100 mmol/mol   b) mezi 91–99 mmol/mol   c) pod 90 mmol/mol

Otázka č. 2:
O kolik poklesne triacylglycerolemie z hodnoty 6,06 mmol/l nalezené ve vstupním vyšetření při recentním záchytu diabetes 
mellitus během necelého měsíce, jestliže známe hodnoty z minulých 20 let a nyní je v terapii mimo metformin pouze statin?

a) o více než 2 mmol/l   b) o více než 3 mmol/l   c) více než 4 mmol/l
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již znám výsledky laboratorních hodnot ze dne 13. 2. 2013, na-
bízím vám možnost vyjádření vašeho názoru na reakci na te-
rapii metforminem prostřednictvím odpovědí na otázky, které 
jsou níže uvedeny. Pokud se budete chtít přidat se svým názo-
rem, podívejte se na stránky www.dm2t.cz a hlasujte.

Literatura
Donnan, P. T., MacDonald, T. M., Morris, A. D. Adherence to prescribed oral 
hypoglycaemic medication in a population of patients with Type 2 diabetes: a retrospective 
cohort study. Diabetic Medicine 19, 4: 279–284, 2002.
Holman, R. R., Paul, S. K., Bethel, M. A. et al. 10-year folow up of intensive glucose control 
in Type 2 diabetes. N Engl J Med 359, 15: 1577–1589, 2008.
Howlett, H. C., Bailey, C. J. A risk-benefit assessment of metformin in type 2 diabetes 
mellitus. Drug Safety 20, 6: 489–503, 1999.
Charbonnel, B., Karasik, A., Liu, J. et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 
inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with Type 2 diabetes 
inadequately controlled with metformin alone. Diabetes care 29, 12: 2638 –2643, 2006.
James, A. P., Watts, G. F., Mamo, J. C. The effect of metformin and rosiglitazone on 
postprandial lipid metabolism in obese insulin-resistant subjects. Diabetes Obes Metab 
7, 4: 381–389, 2005.

Johansen, K. Efficacy of metformin in the treatment of NIDDM. Meta-analysis. Diabetes 
Care 2, 21: 33–37, 1999.
Kirpichnikov, D., McFarlane, S. I., Sowers, J. R. Metformin: An Update. Ann Intern Med 
137, 1: 25–33, 2002.
Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowles, S. E. Reduction in the incidence of type 
2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 346, 6: 393–403, 2002.
Melikian, C., White, T. J., Vanderplas, A. et al. Adherence to oral antidiabetic therapy in 
a managed care organization: a comparison of monotherapy, combination therapy, and 
fixed-dose combination therapy. Clin Ther 24, 3: 460–467, 2002.
UK Prospective diabetes study (UKPDS) Group: Effect of intensive blood-glucose control 
with metformin on complication in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). 
Lancet 352, 9131: 854–866, 1998.
UK Prospective diabetes study (UKPDS) Group: Intensive blood-glucose control with 
sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications 
in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 352, 9131: 837–853, 1998.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole
V úvalu 84
150 06 Praha 5

e-mail: Milan.Kvapil@fnmotol.cz

KAZUISTIKA V PříMéM PřENOSU: JAKý JE úČINEK METFORMINU NA SNížENí GLYKOVANéHO HEMOGLOBINU?

vychází již 30. 4. 2013

www.geum.org/pd_objed.htm

kompletně ověřený
aktualizovaný

doplněný

Pomocník diabetologa je určen k distribuci pouze na uzemí ČR.

2013

NEZAPOMEŇTE SI OBNOVIT

REGISTRACI

6 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2013



Iniciální léčba diabetes mellitus 2. typu  
„Od inzulínu k inkretinové léčbě“  
– kazuistika

Souhrn:
Kazuistika popisuje postup v iniciální fázi léčby diabetu 2. typu u obézní pacient-

ky s výraznou hyperglykemií při záchytu onemocnění za hospitalizace. Od úvodní 
intenzifikované inzulínové terapie s postupnou titrací dávky metforminu, následně je 
popsána ambulantní léčba cílená na redukci hmotnosti a postupné vysazení inzulínu 
s náhradou DPP-4 inhibitorem.

Summary:
The initial treatment of type 2 diabetes mellitus „From insulin to the treatment 
with incretin” – a case report

The case report describes the course of the initial treatment of type 2 diabetes 
mellitus in an obese female patient with a significant hyperglycemia at the time of 
the diagnosis during the hospitalization. The initial intensified treatment with in-
sulin and gradual titration of the dose of metformin, then the out-patient treatment 
targeted on the weight loss and the gradual withdrawal of insulin treatment and the 
replacement by the DPP-4 inhibitor are described.

Vrkoč, J. Iniciální léčba diabetes mellitus 2. typu — „Od inzulínu k inkretinové léčbě“ – kazuistika. Kazuistiky 
v diabetologii 11, 1: 7–8, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � inzulín
 � metformin
 � sitagliptin

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � obesity
 � insulin
 � metformin
 � sitagliptine

Jan Vrkoč
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Kazuistika
55leté ženě s BMI 32 kg/m2 (tělesná hmotnost 88 kg, výš-

ka 165 cm), léčené hypertoničce, byla v  rámci laboratorní-
ho vyšetření při biliární kolice zjištěna glykemie 25 mmol/l. 
Typické příznaky diabetu ve smyslu polyurie či polydipsie 
nebyly přítomny. Bez elevace zánětlivých markerů. Biliární 
kolika byla zklidněna ambulantně a  pacientka odeslána na 
interní oddělení k léčbě diabetu. Glykovaný hemoglobin byl 
122 mmol/mol. Pacientka byla edukována o dietě a byla za-
počata léčba inzulínem. Na dávkách 14-14-14 IU humánní-
ho inzulínu a 18  IU NPH inzulínu na noc s metforminem 
2x  500  mg denně byla propuštěna domů. Glykemie byly 
uspokojivé. 

Pacientka správně pochopila své předchozí chyby v diet-
ní životosprávě, hlavně večerní přejídání. Naučila se skladbu 
jídelníčku pomocí výměnných jednotek, doporučený ener-
getický obsah stravy byl v úvodu 6 000 kJ s přibližně 15–17 
výměnnými jednotkami sacharidů. Racionální rozložení 
stravy během dne vedlo ke snížení glykemií až s výskytem 
hypoglykemií po aplikaci inzulínu. Proto již při první kont-
role po dimisi bylo přistoupeno k vysazení inzulínu apliko-
vaného před jídly a nasazení sitagliptinu, zároveň byla dopo-

ručena dávka metforminu 2x 850 mg denně. Byl ponechán 
NPH inzulín na noc. 

Léčba měla úspěch, po 14 dnech pacientka předložila gly-
kemický profil 4,9/7,6…4,6/7,3…8,3/8,2…8,9 mmol/l. Zku-
sili jsme vysadit NPH inzulín. Za další měsíc byly glykemie 
na kombinaci sitagliptinu a metforminu prakticky stejné, do-
šlo jen k mírnému vzestupu hodnot nalačno, podařilo se ale 
zredukovat tělesnou hmotnost o 2 kg. Pacientka si vyžádala 
poukaz na lázně. Pobyt v renomovaných lázních absolvovala, 
sama již poučena o diabetické dietě a nutnosti navýšení fy-
zické aktivity. Stěžovala si na nadměrné porce jídla (sama si 
musela říkat o poloviční porce) minimální nabídku pohybo-
vých aktivit, zbytečné fyzikální procedury. Nicméně vlastní 
aktivitou se jí podařilo zhubnout o 4 kg a glykovaný hemo-
globin tři měsíce po diagnóze diabetu byl 55 mmol/mol. Léč-
bu hodnotíme jako úspěšnou.

Závěr
Iniciální léčba nově diagnostikovaného vysoce dekom-

penzovaného diabetu 2. typu inzulínem má z empirického hle-
diska dobrý efekt. Inzulín je účinný i při vysokých glykemiích, 
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sníží se tak glukotoxický efekt na beta buňky a zlepší se inzu-
línová sekrece i inzulínová senzitivita. Dávku metforminu je, 
jak známo, lépe titrovat pomalu kvůli nežádoucím účinkům.  
Inkretinová léčba se jeví jako velmi výhodná pro iniciál-
ní stadia diabetes mellitus, zvlášť u pacientů motivovaných 
k hubnutí. Lázeňský pobyt v úvodu diabetu bývá ze zkuše-
ností pacientů a  z  hlediska efektu na výsledky léčby často 
bezpředmětný. Uvedená kazuistika tedy klade i otázku, na co 
konkrétně by měly směřovat nemalé prostředky ze zdravot-
ního pojištění určené na léčbu diabetu.

MUDr. Jan Vrkoč
Diabetologická a interní ambulance
Puchmajerova 489/7
702 00 Ostrava

e-mail: janvrk@seznam.cz
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Kazuistiky pacientů ze studie BIBY  
aneb jak funguje exenatid u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Studie BIBY se zabývala observací pacientů z diabetologických ambulancí, u kte-

rých byla zahájena léčba exenatidem. Data byla sledována v  tříměsíčních interva-
lech. Předkládáme kazuistiky pěti pacientů, léčených exenatidem – účastníků této 
observační studie.

Summary:
Case reports of patients from the study BIBY or how does exenatide work in patients 
with type 2 diabetes mellitus    

The BIBY study dealt with an observation of patients from diabetology out-pati-
ent offices; in whom the treatment with exenatide was initiated. The data were collec-
ted in periods of three months. We present case reports of five patients treated with 
exenatide – the participants of the study..

Piťhová, P., Perušičová, J., Haladová, I. et al. Kazuistiky pacientů ze studie BIBY aneb jak funguje exenatid 
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 11, 1: 9–11, 2013.

Klíčová slova: 
 � BIBY
 � exenatid
 � body mass index
 � metabolická kompenzace

Key words: 
 � BIBY
 � exenatide
 � body mass index
 � metabolic compensation

Pavlína Piťhová1, Jindřiška Perušičová1,  
Iva Haladová2; pracovní skupina
1Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2I. interní klinika, FN a LF UK Plzeň

Pracovní skupina: 
ácsová, D., Bělobrádková, J., Belzová, A., Berková, K., Doležalová, B., Dvořáková, H.,  
Hejnicová, K., Hudcová, M., Kallmünzerová, D., Krejsová, Z., Markofová, G., Müllerová, H., 
Owen, K., Pelikánová, M., Raclavská, L., Račická, E., Škarpová, O., Váchová, A., Veselá, A., 
Vyoralová, J., Brož, J., Edelsberger, T., Honka, M., Hrdina, T., Chmura, P., Tošovský, J.

Cílem studie BIBY (BmI  BYetta) bylo získat zkušenosti 
s léčbou exenatidem (Byetta) u nemocných s diabetes mellitus 
2. typu z běžné klinické praxe diabetologických ordinací. Jed-
nalo se o observační studii náhodně vybraných pacientů, léče-
ných v  ambulancích 28 českých diabetologů. Kromě základ-
ních identifikací (rok narození, pohlaví, věk při  manifestaci 
diabetu, výška, maximální tělesná hmotnost pacienta v době 
před diabetem a při manifestaci diabetu), byla ve tříměsíčních 
intervalech zaznamenávána tato data: tělesná hmotnost, obvod 
pasu, glykovaný hemoglobin (HbA1c) a  léčba diabetu. Získa-
li jsme data od 465 nemocných, kteří absolvovali alespoň tři 
měsíce léčby exenatidem (Byetta), 347 osob (74,6  % původ-
ního souboru), kteří byli léčeni exenatidem nejméně 12 mě-
síců, 18 měsíců sledování dokončilo 169 (36,6 %) nemocných 

a  24  měsíců 76 (16,3  %) nemocných. V  původním souboru 
bylo 50,3 % žen a 49,7 % mužů průměrného věku při manifes-
taci diabetes mellitus 2. typu 48,0 roku (20–73 let). Doba mezi 
manifestací diabetu a zahájením léčby exenatidem byla v prů-
měru 8,3 roku. Přidání exenatidu (Byetta) k dosud používané 
léčbě obézních nemocných s diabetes mellitus 2. typu po dobu 
12 měsíců vedlo ke zlepšení HbA1c o >2,0 % u 26,1 % pacientů 
v souboru a zlepšení o 0,5–2,0 % u 49 % pacientů. Body mass 
index se snížil o ≥0,5 u 83,3 % nemocných sledovaných jeden 
rok. Nejvíce statisticky významné snížení bylo zaznamenáno 
u body mass indexu (BMI), glykovaného hemoglobinu i obvo-
du pasu již v prvních třech měsících léčby přípravkem Byetta. 
Kompletní výsledky studie BIBY byly publikovány v časopise 
Vnitřní lékařství.
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V tomto textu bychom chtěli čtenářům předložit kazuistiky 
některých nemocných zapojených v této studii. Jednoho a jed-
nu z těch, kteří dosáhli největšího snížení hodnoty glykované-
ho hemoglobinu a body mass indexu, dále nemocného, který 
měl v  době nasazení exenatidu absolutně nejvyšší hodnotu 
glykovaného hemoglobinu, pacienta, který měl v době nasaze-
ní exenatidu úplně nejvyšší a dalšího, který měl naopak úplně 
nejnižší hodnotu body mass indexu.

Příběh první
Pacientkou, která dosáhla největšího poklesu tělesné 

hmotnosti a největšího zlepšení metabolické kompenzace, byla 
žena, narozená v  roce 1964, jíž byl diabetes diagnostikován 
v jejích 29 letech. Léčba exenatidem byla zahájena o 16 let poz-
ději a důvodem byla dlouhodobě nedobrá kompenzace diabe-
tu (HbA1c 10,5 %) na léčbě metforninem, glimepiridem a ro-
siglitazonem. Jednalo se o obézní pacientku, která při 165 cm 
výšky vážila 98 kg, hodnota jejího body mass indexu byla tedy 
35,5  kg/m2. V  průběhu devíti měsíců léčby došlo ke snížení 
tělesné hmotnosti o  20  kg, zmenšení obvodu pasu o  25  cm 
a zlepšení hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) o 5,4 %. 
Po třech měsících podávání exenatidu bylo možné a vhodné 
vysadit glimepirid. Největšího poklesu sledovaných parametrů 
bylo dosaženo v prvních šesti měsících léčby. Průběh léčby viz 
tab. č. 1. Bohužel po devíti měsících začala pacientka trpět vý-
razným gastroezofageálním refluxem se vznikem ezofagitidy 
a nutností ukončit léčbu exenatidem. Po  jeho vysazení došlo 
v průběhu dvou týdnů k ústupu příznaků. Při pokusu opětovně 
exenatid nasadit se zvracení opakovalo.

Tab. č. 1: Průběh léčby exenatidem u pacientky č. 1

start 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců rozdíl
tělesná hmotnost (kg) 98 89,5 80,5 78 -20

obvod pasu (cm) 109  98 84 -25

HbA1c (%, IFCC) 10,5 7,0 5,9 5,1 -5,4

Příběh druhý 
Velmi dobře reagujícím nemocným byl i  muž narozený 

v roce 1939 a  trpící diabetes mellitus 2.  typu od 54  let věku. 
V době zahájení léčby exenatidem trval diabetes 16 let a meta-
bolická kompenzace byla zcela nevyhovující – hodnota HbA1c 
byla 9,6 % na léčbě sulfonylureovým sekretagogem, rosiglita-
zonem a 120 IU inzulínu/den; metformin nebylo možné pou-
žít pro přítomnost renální insuficience. Jednalo se o výrazně 
obézního pacienta, který při výšce 180 cm vážil 151 kg, jeho 
body mass index byl tedy 46,6 kg/m2. Současně se zahájením 
léčby exenatidem bylo ukončeno podávání inzulínu a po šesti 
měsících i sulfonylureových sekretagog. V průběhu 18 měsíců 
léčby exenatidem došlo k poklesu tělesné hmotnosti o 13 kg, 
snížení obvodu pasu o 19 cm a poklesu hodnoty HbA1c o 3,9 %. 
Největšího poklesu bylo dosaženo v prvních šesti měsících léč-
by. Průběh léčby viz tabulka č. 2. Pacient je exenatidem léčen 

doposud (v kombinaci s pioglitazonem), po 40 měsících léčby 
je hodnota HbA1c stále pod 6,0 %, i když tělesná hmotnost se 
lehce zvýšila.

Tab. č. 2: Průběh léčby exenatidem u pacienta č. 2
start 6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců rozdíl

tělesná hmotnost (kg) 151 142 143 138 -13

obvod pasu (cm) 155 142 136 -19

HbA1c (%, IFCC) 9,6 6,9 7,2 5,7 -3,9

Příběh třetí
Pacientem, který měl v době nasazení exenatidu absolutně 

nejvyšší hodnotu glykovaného hemoglobinu (12,5 %,  IFCC), 
byl muž narozený v roce 1940. Diabetes byl u něj diagnostiko-
ván v 60 letech věku a v době zahájení léčby exenatidem trval 
diabetes osm let. Pacient při výšce 174 cm vážil 121 kg, jeho 
BMI měl hodnotu 40,0  kg/m2. Léčen byl kombinací metfor-
minu, glimepiridu a 86 IU inzulínu/den. V době nasazení exe-
natidu byly současně sníženy dávky inzulínu. V prvních šesti 
měsících léčby došlo k  mírnému zlepšení metabolické kom-
penzace a poklesu tělesné hmotnosti, ale v následujících šesti 
měsících se metabolická kompenzace opět zhoršila (a v dalších 
šesti měsících se zhoršení dále prohloubilo) a tělesná hmotnost 
opět stoupala. Po 18 měsících byl exenatid vysazen a opět byly 
zvyšovány dávky inzulínu. Průběh sledování v 18 měsících léč-
by exenatidem viz tabulka č. 3.

Tab. č. 3: Průběh léčby exenatidem u pacienta č. 3
start 6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců rozdíl

tělesná hmotnost (kg) 121 113 114 117 -4

obvod pasu (cm) 136 131 132 132 -4

HbA1c (%, IFCC) 12,5 9,9 11,9 13,5 +1,0

Příběh čtvrtý
Nemocnou, která měla v době zahájení léčby exenatidem 

absolutně nejvyšší hodnotu body mass indexu, byla žena naro-
zená v roce 1961. Diabetes mellitus 2. typu byl u ní diagnosti-
kován ve 46 letech věku a exenatid byl nasazen po dvou letech 
trvání nemoci. Pacientka při výšce 156 cm vážila 171 kg, její 
BMI tedy činil neuvěřitelných 70,3 kg/m2. Od  léčby exenati-
dem si diabetolog sliboval šanci na snížení této extrémní těles-
né hmotnosti. Současně s exenatidem pacientka užívala met-
formin. Po třech měsících léčby exenatidem nedošlo k žádné 
změně tělesné hmotnosti, ale naopak došlo ke  zhoršení me-
tabolické kompenzace, hodnota HbA1c stoupla o 2,7 %. Proto 
byla léčba exenatidem po třech měsících ukončena.

Tab. č. 4: Průběh léčby exenatidem u pacientky č. 4
start 3 měsíce rozdíl

tělesná hmotnost (kg) 171 171 0

HbA1c (%, IFCC) 5,8 8,5 +2,7

KAZUISTIKY PACIENTů ZE STUDIE BIBY ANEB JAK FUNGUJE EXENATID U PACIENTů S DIABETES MELLITUS 2. TYPU
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KAZUISTIKY PACIENTů ZE STUDIE BIBY ANEB JAK FUNGUJE EXENATID U PACIENTů S DIABETES MELLITUS 2. TYPU

MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole
V úvalu 84
150 06 Praha 5

e-mail: pavlina.pithova@fnmotol.cz

Příběh pátý
Pacientem, který měl v době nasazení exenatidu absolutně 

nejnižší hodnotu body mass indexu, byl muž narozený v roce 
1954 a diabetes 2. typu byl u něj diagnostikován, když mu bylo 
42 let. Po 12 letech trvání nemoci byla z důvodu nedobré meta-
bolické kompenzace (doposud léčen jen metforminem) zahá-
jena léčba exenatidem. Pacient měřil 174 cm a vážil 70 kg, jeho 
BMI byl tedy 23,3 kg/m2. Po 9 měsících léčby exenatidem došlo 
k mírnému poklesu hmotnosti o 2 kg a zlepšení metabolické 
kompenzace (HbA1c) o 1,7 %. Průběh léčby viz tabulka č.  5. 
Data o dalším pokračování jeho léčby již nemáme dispozici.

Tab. č. 5: Průběh léčby exenatidem u pacienta č. 5

start 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců rozdíl
tělesná hmotnost (kg) 70 70 71 68 -2

HbA1c (%, IFCC) 7,8 7,3 7,1 6,1 -1,7

Závěr
 Léčba exenatidem může být velmi efektivní u někte-

rých pacientů a může vést k výraznému poklesu indexu tělesné 
hmotnosti i ke zlepšení metabolické kompenzace. U některých 
nemocných ale i tato léčba selhává.

„Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL)“

Biologická terapie v léčbě 
idiopatických střevních zánětů
Vladimír Zbořil et al.

Idiopatické střevní záněty jsou chronická, při současných léčebných 
možnostech celoživotní, zánětlivá střevní onemocnění neinfekčního 
a dosud ne zcela vyjasněného původu. Jedná se o Crohnovu nemoc a ul-
cerózní kolitidu. Výskyt Crohnovy nemoci stoupá, a to zejména u dětí. 
V České republice postihuje 18–22/100 000 osob. Přibližný výskyt ulce-
rózní kolitidy je 10–15/100 000 osob. Biologická léčba zde zasahuje do 
mechanismů, při kterých abnormální reakce imunitního systému udržuje 
či zhoršuje průběh zánětlivého střevního onemocnění. Využívají se tedy 
protilátky, které blokují částice uvolňující se z buněk zánětu ve střevě.

Předkládaná publikace nabízí komplexní pohled na tento poměrně 
nový směr léčby idiopatických střevních zánětů. Stručně se věnuje historii, 
klasifikaci a mechanismům účinku biologické léčby. Podává základní 
přehled léčby idiopatických střevních zánětů a hodnocení její efektivity. 
Podrobně se pak věnuje biologické terapii Crohnovy nemoci a ulcerózní 
kolitidy. Protože se jedná o publikaci určenou lékařům v praxi, nechybí 
ani kapitoly týkající se specifických situací v biologické terapii idiopatic-
kých střevních zánětů a jejích nežádoucích účinků.   
   

(kla)

recenze

Mladá Fronta, Praha, 2012. 
ISBN 978-80-204-2656-7
1. vydání, 167 stran, vázaná, barevně.
Doporučená cena 350 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz   
za zvýhodněnou cenu.

Tresiba (degludek) v přípravě pro EU
21. ledna 2013 udělila Evropská komise marketingovou au-

torizaci novému inzulínu degludek. Inzulín degludek (Tresiba; 
Novo Nordisk) je inzulínovým analogem s velmi dlouhým 
účinkem (více než 42 hodin) s dávkováním jednou denně. Je 
určen k léčbě diabetes mellitus u dospělých. U diabetiků 1. typu 
se podává v kombinaci s krátkodobě působícím analogem, 
u diabetiků 2. typu jej lze užít jak v monoterapii, tak v kombi-
naci s bolusovým inzulínem nebo perorálními antidiabetiky.

 
Přípravek zatím není dostupný v ČR.

(kviz)

zpráva
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Nový systém screeningu  
diabetické retinopatie v IKEM

Souhrn:
Stále rostoucí počet diabetiků v naší populaci klade vysoké nároky na screeningová 

vyšetření očního pozadí ve všech oftalmologických zařízeních. Tento problém se vy-
skytoval i  v  oční ambulanci centra diabetologie IKEM. Pro zjednodušení, urychlení 
a zpřesnění vyšetření očního pozadí u nemocných diabetem byl vytvořen jednoduchý 
uživatelsky příjemný program propojený s digitální kamerou a plně kompatibilní s lé-
kařským informačním systémem IKEM (ZLATOKOP).

Summary:
The new system of the screening of the diabetic retinopathy in IKEM

A growing number of diabetics in our population pose high demands on the scree-
ning of the fundus in all ophthalmologic departments. This problem also occurred in 
the ophthalmological outpatient department IKEM. A simple friendly-use software 
connected to the digital camera and fully compatible with the medical information 
system called Zlatokop (Prospector) has been created in IKEM. Its main purpose is 
to simplify, accelerate and clarify the examination of the fundus in diabetic patients.

Sosna, T., Kahle, M., Švancarová, R. Nový systém screeningu diabetické retinopatie v IKEM. Kazuistiky 
v diabetologii 11, 1: 13–15, 2013.

Klíčová slova: 
 � screening
 � diabetická retinopatie
 � digitální kamera
 � software

Key words: 
 � screening
 � diabetic retinopathy
 � digital camera
 � software

Tomáš Sosna1,3, Michal Kahle2, Radka Švancarová3

1Oční ambulance, Centrum diabetologie, IKEM, Praha
2Odbor informatiky, IKEM, Praha
3Oční oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod
Počet pacientů, kteří jsou léčeni pro diabetes mellitus 

(DM) stále a dramaticky roste. Zatímco v roce 2000 byl po-
dle statistické ročenky úZIS počet pacientů v  ČR léčených 
pro cukrovku 654 164 v roce 2011 jich bylo již 825 382. Stejně 
rychle narůstá i počet nově zjištěných onemocnění za stejné 
období (52  649 resp. 68  494). V  předchozích dvaceti letech 
rostl počet diabetiků průměrným tempem přibližně 19 tisíc 
nemocných ročně. Pokud by tento trend trval i v následujících 
letech, nejpozději v roce 2022 by v ČR počet diabetiků v po-
pulaci překročil deset procent. To bude klást stále větší náro-
ky i na oftalmologický screening diabetické retinopatie (DR), 
která je, co do počtu, nejčastější komplikací cukrovky. Včasný 
záchyt a další sledování DR představují základní kámen pro 
včasnou léčbu i možnost zabránění slepoty, která, byť pomalu, 
ale stále roste.

Screeningový systém
Stále narůstající počet pacientů nemocných diabetem při-

cházejících ke specializovanému ošetření do Institutu klinické 
a experimentální medicíny (IKEM) přinutil Centrum diabeto-

logie společně s Odborem informatiky vytvořit sofistikovanou 
strukturu screeningového hodnocení očního pozadí.

Tento systém je založen na komplexním informačním sys-
tému ZLATOKOP, který obsahuje data o pacientech a způsobu 
jejich léčby. Je koncipován jako portál vytvořený především 
pro potřeby klinických pracovníků IKEM, tedy lékařů a pří-
padně sester. Jeho primární funkcí je zpřístupnit co nejvíce 
dat, shromažďovaných v jednotlivých informačních systémech 
existujících v IKEM, a umožnit v nich vyhledávání v  jednot-
ném uživatelském prostředí. Systém podporuje bit-mapové 
indexování zvyšující rychlost vyhledávání. ZLATOKOP vyře-
šil i situaci s požadavky na získávání informací ze systémů na 
různých hardwarových platformách a z různých databázových 
serverů (Informix, Sybase, Caché, Microsoft SQL, PACS a DI-
COM).

Vyškolená sestra provede dokumentaci očního pozadí 
diabetika v barevném a red-free provedení, případně ve více 
polích, z non-mydriatické kamery Zeiss, vybavené kompatibil-
ním digitálním systémem VISUPACE. Poté snímky odešle via 
DICOM–PACS. Snímky jsou automaticky upraveny do nejvyš-
ší kvality. Kliknutím na fotografii v  místě, které je třeba de-
tailně prohlédnout, se obraz automaticky čtyřnásobně zvětší. 
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Hodnotící lékař má pak fotografie v počítači před sebou spolu 
s přednastavenými hodnotícími parametry, které jsou uspořá-
dány v tabulkovém systému a lze je rychle v přednastaveném 
textu doplňovat. V prvém okénku se nám otevírá položka typ 
DM. Pokud jde o jiný typ než 1. či 2., otevře se okénko a typ lze 
dopsat. Trvání DM v dalším okénku doplňujeme ručně. údaj 
o aktuální hodnotě glykovaného hemoglobinu se po kliknutí 
na okénko automaticky přenese do tabulky, přičemž máme ta-
žením kurzoru možnost prohlédnout si kompletní historii jeho 
hladin. V následující sekci zatrháváme způsob léčby diabetu, 
tedy dieta, perorální antidiabetika, inzulín a inzulínová pum-
pa. Pod touto sekcí jsou rizikové faktory vzniku DR. Hyperten-
ze, dyslipidemie, nefropatie, neuropatie, diabetická noha, vý-
skyt DM v rodině. Parametry, které se automaticky nenačítají 
a jsou nutné k doplnění, jsou dostupné z horní lišty po otevření 
okénka karty diabetika. Zvlášť jsou k dispozici okna s provede-
nými vyšetřeními pro automatické vykázání pojišťovně. Vždy 
je zaznamenáván také nitrooční tlak. V  následující sekci se 
hodnotí stupeň DR s možností využití předdefinovaných tex-
tů, které však lze již libovolně doplnit. Za každým popisem je 
možné doplnit v poznámce důležitá fakta.

V závěru jsou shrnuty diagnózy v přednastaveném textu spo-
lečně s doporučením a termínem další kontroly. Pacient je pak 
objednán podle diagnostického závěru k další kontrole či léčbě.

V náhledu máme ještě možnost překontrolovat nález a po 
uložení jej můžeme vytisknout. V té chvíli se stává přístupný 
celé nemocnici.

Při další kontrole se již automaticky objevují předchozí fo-
tografie a zároveň je možné si otevřít předešlý nález.

Systém je jednoduchý, rychlý, uživatelsky příjemný a  spl-
ňuje všechny náležitosti pro komplexní vyšetření diabetika. 
Přináší s  sebou výrazné zrychlení práce, zkvalitnění a  zpře-
hlednění dokumentace. Zároveň umožňuje i  statistické zpra-
cování a je vhodný i pro vědeckou a publikační činnost.

Obr. č. 1: Pohled na monitor před dokončením vyšetření
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Obr. č. 2: Pohled na otevřenou kartu diabetika z horní lišty
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Obr. č. 3: Vytištěný nález do papírové dokumentace
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doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční oddělení FTN
Oční ambulance CD IKEM
Vídeňská 800
140 00 Praha 10

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz

Vezměte svou zdravotní setru do Luhačovic
Navštivte Pracovní den Sekce sester ČDS 
při 49. Diabetologických dnech v Luhačovicích

19. dubna 2013, Společenský dům Luhačovice

Pořadatel:  Sekce sester České diabetologické společnosti
Mediální partner: časopis Sestra v diabetologii, Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Program
7.30—8.30  Registrace
8.30—8.35  Zahájení pracovního dne (Jitka Andrášková)

1. BLOK  Koordinátoři: Jitka Andrášková, Jana Eliášová
8.35—9.00  Diabetická dieta (J. Andrášková, A. Jirkovská)
9.00—9.25  Sladká chuť ve stravě nemocného s diabetes mellitus (M. Krajíček)
9.25—9.40  Probiotika ve výživě (I. Imrichová)
9.40—9.55  Dodržování pravidel dietního stravování při gestačním diabetes mellitus (L. Peclová, J. Eliášová)
9.55—10.10 Péče o diabetika v předoperačním a pooperačním období (P. Kudlová, P. Nevrlová, R. Chlup)
10.10—10.25 Radioaktivita při zobrazování — máme se jí bát? (I. Kuníková, O. Lang)
10.25—10.30 diskuse

10.30—11.00 Přestávka, seznámení s postery

2. BLOK  Koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Renata Říhánková
11.00—12.00 Řízená diskuse k posterům

Sestra — hromosvod (M. Jandová, I. Kobrová)
Diabetická noha — příčiny vzniku a sociální zázemí pacientů (E. Goldová, J. Pokorná)
Porovnání obsahu tuku v těle a BMI při měření dvěma bioimpedančními přístroji (Omron BF 306 a Omron BF 300)  (P. Kudlová, J. Zapletalová, R. Chlup)
Základní principy zlepšení compliance (M. Koukalová)
Potřebuje dobře kompenzovaný diabetik reedukaci? Kazuistika (R. Říhánková)
Praktické zkušenosti s kontinuálním měřením glykemie v Diabetologickém centru 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK (E. Kábrtová, J. Šoupal)
Léčba diabetické nohy pomocí podtlakové terapie (M. Fraňková, M. Flekač)
Predikční a poradní systém vývoje glykemie u pacientů s diabetem 1. typu — studie DIAdvisor-2 (J. Saudková, V. Škvařilová, M. Mindlová, E. Vávrová, 
J. Svoboda, O. Mengerová, F. Saudek)
Transplantace Langerhansových ostrůvků — léčba diabetes mellitus 1. typu  (L. Fialová, V. Nejdlová, J. Dolečková, P. Girman)

3. BLOK  Koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Jana Mašková
13.00—13.15 Kontinuální monitorace glykemie (CGM) — zkušenosti z našeho pracoviště (H. Nováková)
13.15—13.30 Edukace selfmonitoringu glykemií (H. Kůsová)
13.30—13.45 Příkladný diabetický pacient (H. Andělová)
13.45—14.00 Moderní terapie hojení ran ve fázi čištění u pacientů s diabetickou nohou (P. Kudlová, B. Masaryková, R. Chlup)
14.00—14.15 Komplexní diagnostika funkčních poruch v oblasti nohy u diabetiků a metody terapie (V. Holoubek, J. Vašková)
14.15—14.30 Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM 2005—2012  (E. Dovolilová, P. Girman, J. Kříž, Z. Berková, 
  K. Zacharovová, T. Koblas, L. Vargová, M. Mindlová, E. Vávrová, I. Leontovyč, D. Habart, E. Fábryová, 
  T. Neškudla, E. Číhalová, F. Saudek)
14.30—15.00 Vyhlášení výsledků voleb do výboru Sekce sester ČDS
  Diskuse

15.00  Závěr pracovního dne

Abstrakta přednášek a posterů naleznete 
v časopise Sestra v diabetologii.



Zpráva

XIII. minisympozium Diabetes a oko
Praha – Autoklub ČR, 12. října 2012 

Tomáš Sosna1,2, Radka Švancarová2
1Centrum diabetologie, IKEM
2Thomayerova nemocnice, Praha

Začátkem října roku 2012 proběhlo v prostorách Autoklu-
bu ČR v Opletalově ulici již 13.  tradiční setkání diabetologů 
a oftalmologů z celé republiky. Na jeho uspořádání se jako ob-
vykle podílelo Centrum diabetologie IKEM, Subkatedra dia-
betologie IPVZ a Oční klinika LF UP a FN Olomouc. Jednání 
bylo pořádáno pod záštitou České diabetologické společnosti 
a České vitreoretinální společnosti.

Naše malé sympozium si dalo za cíl seznamovat oftalmo-
logy a  diabetology nejen s  moderními trendy v  léčbě diabe-
tu a  diabetických očních komplikací, ale díky interaktivním 
moderovaným diskusím otevřeně hovořit o  komunikačních 
problémech obou stran. Zvolna stoupající počet diabetologů 
a  praktických lékařů na  tomto setkání byl pro  organizátory 
radostným zjištěním a znamená zvyšující se zájem o složitou 
problematiku diabetické retinopatie.

Letošní program zahájila prof.  Pelikánová, která v  úvod-
ním slově připomněla v  jak pozoruhodné budově, ze  které 
na nás stále dýchá monumentální a důstojný prvorepublikový 
duch, se sympozium koná. Architektem této budovy byl Pavel 
Janák, významná postava české avantgardy 20. století, od jehož 
narození letos uplyne 130 let.

Prvý oftalmologický blok byl zahájen přednáškou doc. Ko-
láře z  Brna: Patofyziologie diabetické retinopatie (DR) a  dia-
betického makulárního edému (DME). Asistent Kolář hovořil 
o tom, že se diabetes mellitus 1. a 2. typu etiopatogeneticky zře-
telně liší. Přesto je zřejmé, že oba typy musí mít společný fak-
tor, který je zodpovědný za vznik a rozvoj DR. Tím společným 
patologickým agens DR je kolísání hladiny cukru v  krvi, ale 

především hyperglykemie. Zvýšení koncentrace hexózy v krvi 
diabetika podporuje biochemickou teorii o hyperglykemii jako 
základním článku vzniku DR. Buněčná membrána je pro sor-
bitol prakticky neprostupná, což vede k jeho tkáňové akumulaci 
a patologickým změnám onkotického tlaku. Excesivní hroma-
dění pokročilých produktů glykace (AGEs – advanced glyca-
tion endproducts) přispívá také k mikrovaskulárním změnám 
sítnicových cév. Tyto produkty mohou svým přímým působe-
ním měnit cévní rigiditu, ale i poškodit pojivovou tkáň. Oxi-
dační stres, který hyperglykemii provází, má za  následek ne-
rovnováhu mezi volnými radikály a buněčným antioxidačním 
obranným mechanismem. Vznikající pseudohypoxie může 
porušit buněčnou membránu denaturací proteinů, poškoze-
ním DNA přeměnou glukózy na toxický peroxid a oxoaldehyd. 
Snižování množství glukózového transportéru  1, ke kterému 
dochází na podkladě dlouhodobé hyperglykemie, vede k para-
doxnímu buněčnému glukózovému hladovění a následné apo-
ptóze. Diacylglycerol (DG) spolu s Ca2+ a dalšími látkami tvoří 
komplex aktivující proteinkinázu C (PKC). DG je prekurzorem 
při  syntéze prostaglandinů. Enzymová aktivita PKC a  DG je 
zřetelně vyšší právě u diabetiků. Je zjištěno, že PKC významně 
ovlivňuje nejen cévní permeabilitu, ale i  kontraktilitu, krevní 
průtok i  angiogenezi. Ovlivňuje též intracelulární adhezivní 
molekuly a cytokiny jako transforming growth factor-ß (trans-
formační růstový faktor). Vascular endothelial growth factor 
(cévní endotelový růstový faktor – VEGF) je u  těžké hypoxie 
aktivován také PKC. Diabetický makulární edém, který je nej-
častější příčinou poklesu zrakové ostrosti, se fyzikálně řídí dvo-
jicí hydrodynamických principů Starlingova a  Laplaceova zá-
kona. V průběhu kapiláry se postupně snižuje krevní tlak, ale  

Obr. č. 1: Předsedající doc. Sosna a prof. Pelikánová    
                 během diskuse
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Starling Ernest Henry (1866–1927) – britský fyziolog. Narodil se a  vystudoval 
v Londýně, pracoval také řadu let v Německu a Francii. Jeho nejvýznamnějším spo-
lupracovníkem byl sir William Maddock Bayliss. Zabýval se výměnou tekutiny mezi 
cévou a tkání a v této souvislosti formuloval (1896) Starlingovu hypotézu o rovno-
váze. Spolu s Baylissem objevili střevní peristaltiku. V roce 1902 izoloval a pojme-
noval sekretin. V roce 1905 opět spolu s Baylissem definoval hormon jako působek 
vytvářený v  endokrinních žlázách, přenášený krví do  vzdálených oblastí těla, kde 
i v malé koncentraci je schopen ovlivnit funkci daného orgánu či tkáně. Věnoval se 
také studiu řízení srdeční činnosti, formuloval Frankův-Starlingův srdeční zákon 
(1915, upraveno 1919). Studoval funkci ledvin. Významnou odbornou literární prací 
byly Principles of Human Physiology.

Laplace Pierre Simon de (1749–1827) – francouzský matematik, fyzik, astronom 
a politik. Studoval na univerzitách v Caen a Paříži. Rozsah jeho vědeckých zájmů byl 
velice široký a zahrnoval matematickou analýzu, teorii pravděpodobnosti, nebeskou 
mechaniku, teorii potenciálu… S jeho jménem je spojen pojem Laplaceova transfor-
mace, Laplaceův operátor či Kantova -Laplaceova teorie – teorie o vzniku sluneční 
soustavy z rotující mlhoviny.

(zdroj informací: archiv redakce)
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zvyšuje se onkotický tlak tím, že se filtruje tekutina do intersti-
cia a proteiny se v kapiláře zahušťují. Na konci kapiláry převy-
šuje onkotický tlak v kapiláře tlak filtrační. Zvýšený hydrosta-
tický tlak vede k dilataci a zvýšené tortuozitě kapilár.

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

Velmi významnou roli hraje v  patogenezi DME sklivec. 
Podstatné jsou přitom jeho skladba a  uspořádání, průběh 
časného a pro diabetiky charakteristického odlučování zadní 
sklivcové membrány, dále přirozená likvifikace a v neposled-
ní řadě bezprostřední oslabování adhezivní síly. DME může 
vzniknout nebo přetrvávat v důsledku vitreomakulární trakce.

Druhá přednáška doc. Sosny se věnovala rizikovým fak-
torů diabetické retinopatie. Kromě nepochybných rizikových 
faktorů, jako je typ diabetu, obecný časový faktor vzniku 
i délky trvání DM, kompenzace a četnost hyperglykemií po-
važuje za další rizikový faktor hypertenzi. Důležitost tohoto 
faktoru podtrhuje skutečnost, že 30 až 50 % diabetiků evrop-
ské populace trpí hypertenzí. Neexistuje zatím jasná shoda 
v tom, jaká je hranice systolického a diastolického tlaku krve 
negativně ovlivňující diabetickou retinopatii. 130/80 mmHg 
je doporučená hodnota, která by DR neměla negativně ovliv-
nit. Intervenční studie FIELD a ACCORD podávají důkazy 
o  vlivu lipidů na  DR. Antikoncepce s  vysokými dávkami 
estrogenů je rovněž vysoce rizikovým faktorem DR. Stejně 
tak rizikové jsou hematologické poruchy, hemodynamické 
a hemorheologické změny, např. zvýšená spontánní agregace 
destiček, leukocytóza a zvýšená viskozita krve. Některé zvý-
šené koncentrace sérových albuminů mohou mít také za ná-
sledek progresi DR. Otázka genetických faktorů je dlouho-
době zkoumána a  názory na  ně jsou značně kontroverzní. 
Existuje úzký vztah mezi DR a diabetickou nefropatií (DN) 
u diabetiků 1. typu. Pokud je jedna z těchto mikroangiopatií 
přítomna samostatně, pak je to významně častěji DR bez DN. 
Klinická DN znamená pro  diabetiky 1.  typu osmkrát vyšší 
roční incidenci proliferativní diabetické retinopatie (PDR), 
než jakou nacházíme u diabetiků bez poškození ledvin. Mik-
roalbuminurii považujeme za známku rizika proliferativních 
změn na sítnici. Podobný vztah je i u diabetiků 2. typu. Ho-
voříme o retino-renálním syndromu. Nejasný je dosud přímý 
vliv inzulínu na diabetickou retinopatii. Někteří se domnívají, 
že inzulín je i růstovým faktorem pro vývoj pericytů a  jeho 
stálá hladina udržuje pericyty při životě. Z tohoto důvodu by 
absence inzulínu v krvi mohla vést k  jejich zániku. To však 
nevysvětluje vznik diabetické retinopatie u DM 2. typu, kde 
mohou být koncentrace inzulínu normální nebo dokonce 
zvýšené. Zde se zřejmě uplatňují další složité mechanismy. 
Zmínil i  syndrom časného normoglykemického zhoršení. 
Zahájení intenzifikovaného inzulínového režimu, přechod 
na  léčbu inzulínovou pumpou, úspěšná transplantace pan-
kreatu, či jen rychlá těsná kompenzace DM, vede někdy pa-
radoxně ke zhoršení stávající DR. Tento děj byl zaznamenán 
již na počátku 80. let a byl nazván transient worsening. Poz-
ději s přibývajícími znalostmi tohoto jevu byl používán výraz 

early worsening syndrom. V současné době je používán ná-
zev normoglycaemic re-entry phenomenon. Příčinou tohoto 
fenoménu je prudký pokles glykemie, který vede k nárůstu 
hladiny růstových faktorů v krvi. Na fundu dochází k rychlé 
progresi pokročilých forem diabetické retinopatie i makulo-
patie. Progrese retinopatie je vždy charakterizována těžkou 
hypoxií, edémem a  vznikem měkkých exsudátů. Stav může 
připomínat panretinální edematózní kapilaropatii. (Podob-
ným způsobem může DR akcelerovat za fyziologických sta-
vů t.j. v pubertě a v těhotenství, kdy dochází také ke zvýše-
ní hladiny IGF-1 – Insulin Growth Factor.) Syndrom není 
považován za fatální komplikaci. Je jisté, že se toto zhoršení 
může vyskytnout jak u konvenční léčby, tak i u  intenzifiko-
vané terapie. Syndrom neprobíhá vždy benigně. Určujícím 
rizikovým faktorem EW syndromu je hladina HbA1c na po-
čátku kompenzace, stejně jako délka trvání DR. Čím vyšší je 
hladina glykovaného hemoglobinu a čím déle trvá DM, tím 
více narůstá riziko. Vliv má ovšem i  stupeň DR při počát-
ku kompenzace DM. Čím méně je retinopatie pokročilá, tím 
je riziko zvratu menší. Prudký pokles hladiny glykovaného 
hemoglobinu je tedy hlavním rizikovým faktorem pro vznik 
EW syndromu. Důležité je, že se tento stav může objevit jak 
u DM 1. typu tak i u DM 2. typu. Prevencí je snažit se tam, kde 
je to možné, u těžce dekompenzovaného diabetika zlepšovat 
kompenzaci pomaleji, zvláště je-li HbA1c vyšší než 10 %. Op-
timální by bylo snižovat glykemii o 2 mmol/l za měsíc. V žád-
ném případě nesmí ale být riziko vzniku EW příčinou odda-
lování intenzifikované terapie! Výsledky dlouhodobých studií 
prokázaly, že intenzifikovaná léčba výrazněji snižuje riziko 
komplikací ve srovnání s konvenční léčbou!

Pokud se pacientka s  DR rozhodne otěhotnět, je třeba ji 
upozornit na riziko akcelerace očního nálezu. Kontroly jsou 
nutné před početím a při nálezu DR následně v každém tri-
mestru. Stabilizace DR dostupnými prostředky je nezbytnou 
nutností. Těhotenství není kontraindikací laserové terapie. 
Těhotenství spojené s  hypertenzní chorobou je u  diabetiček 
1. typu rizikovým faktorem pro rozvoj stávající DR. Tyto paci-
entky mají riziko progrese téměř dvojnásobné oproti těhotným 
diabetičkám bez hypertenze. Je-li ale nález na fundu těhotné 
diabetičky negativní a nemá-li navíc hypertenzi, je nebezpečí 

Obr. č. 2: Zaplněný přednáškový sál budovy Autoklubu ČR
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vzniku DR téměř nulové. Těsná a  rychlá kompenzace glyke-
mie na začátku těhotenství a v jeho průběhu je opět provázena 
vysokým rizikem makulárního edému. Indikace a provedení 
laserové léčby jsou u těhotných diabetiček shodné s ostatními 
diabetiky. Fluorescenční angiografii (FAG) v průběhu těhoten-
ství neprovádíme, přestože teratogenní a mutagenní efekt flu-
oresceinu nebyl zatím prokázán. Gestační diabetes má riziko 
DR nulové.

Diabetická retinopatie není kontraindikací spontánního 
porodu. Větší opatrnosti je zapotřebí při proliferativní DR s re-
cidivujícím hemoftalmem, kdy je vhodná společná konzultace 
porodníka, diabetologa a oftalmologa.

S otázkou hormonálních změn v průběhu těhotenství bez-
prostředně souvisí i otázka perorální antikoncepce. Pokud jsou 
totiž podávány vyšší dávky estrogenu, je riziko akcelerace dia-
betické retinopatie až třikrát vyšší než při užívání samotného 
progesteronu.

Předmětem diskuse byla rizikovost antikoagulační léčby, 
event. fibrinolytické léčby při  infarktu myokardu, plicní em-
bolizaci a dalších vitálních indikacích u pacienta s DR. DR by 
v  těchto vitálních případech neměla představovat kontrain-
dikaci pro  podávání výše uvedených preparátů. Je samozřej-
mé, že ve vitálních indikacích, jako je například heparinizace 
při  hemodialýze nebo při  žilních trombózách, postupujeme 
velmi opatrně za  pečlivé kontroly hemokoagulačních para-
metrů, zejména u vysoce rizikových forem PDR. Pokud nejde 
o vitální indikaci, nepodáváme antikoagulační léčbu v časném 
období po čerstvém krvácení do oka.

Doc.  Kalvodová se zbývala screeningem a  diagnostikou 
diabetické retinopatie. Hovořila o národním diabetologickém 
programu, v němž je screening naplánovaná a rozsáhlá akce, 
která slouží k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob. 
Prevence vzniku a progrese DR může být realizována za před-
pokladu odborné spolupráce diabetologů, internistů a oftalmo-
logů. Cílem léčby diabetologa u nemocných diabetem ve vzta-
hu k prevenci a stabilizaci DR je dlouhodobá normoglykemie, 
kompenzace hypertenze a  kontrola dyslipidemie. Diabetolog 
doporučuje nemocného diabetem k  vyšetření oftalmologem 
vždy při záchytu onemocnění a  pak minimálně 1x  za  rok. 
Oftalmolog pak odpovídá za  včasný záchyt DR, eviduje dia-
betiky s DR, zve je k pravidelným kontrolám a zajišťuje speci-
alizovanou oftalmologickou léčbu. Aktivní screening provádí 
oftalmolog u dětí od 10 let, u DM 1. a 2. typu bezprostředně 
po stanovení diagnózy DM. Četnost kontrol u diabetiků s DR 
je častější (po  3  až  6  měsících) a  závisí především na  stup-
ni DR. Častější kontroly jsou nutné také během těhotenství 
a při předpokládaném zlepšení kompenzace diabetu. V těchto 
případech je nutný kontakt diabetologa s oftalmologem. Kom-
plexní léčebně preventivní postupy, které zahrnují intervenci 
rizikových faktorů (hyperglykemie, hypertenze), aktivní scree-
ning DR a  specializovanou oftalmologickou léčbu, redukují 
riziko úplné ztráty zraku o více než 90 %. Diagnostické meto-
dy záchytu DR jsou biomikroskopické vyšetření na štěrbinové 
lampě, prostá fotografie, fotografie s barveným filtrem, stereo-
skopická fotografie a fluorescenční angiografie (FAG) očního 
pozadí. Tyto metody jsou jednoduché, bezpečné a  schopné 

odlišit pacienta s DR a bez ní. Všechna vyšetření očního po-
zadí provádíme po  farmakologické dilataci zornice pomocí 
2,5% fenylefrinu (sympatomimetikum) a 1% tropikamidu (pa-
rasympatolytikum). Biomikroskopické vyšetření na  štěrbino-
vé lampě je dostatečně citlivá metoda ke  stanovení diagnózy 
DR, novotvořených cév na  duhovce, ke  zjištění přítomnos-
ti ztluštění sítnice v  oblasti makuly a  neovaskulárních změn 
na papile či kdekoliv na sítnici. Vyšetření provádíme pomocí 
asferické čočky o síle 90 dioptrií nebo dalšími typy bezkontakt-
ních i kontaktních čoček. Pořízení stereoskopické fotografie či 
digitální stereofotografie v 7 polích podle Airlie House Clas-
sification je „zlatým standardem“ pro hodnocení stupně DR 
(ETDRS a EURODIAB studie). Hodnocení je slepě prováděno 
v  Retinopathy Grading centrech. Barevná fotodokumentace 
základních dvou polí (centrálního a diskonasálního ve 40stup-
ňovém záběru), by měla být provedena vždy a  u  všech rizi-
kových pacientů s pokročilejšími formami DR. Fluorescenční 
angiografie je metoda doplňující a nedoporučuje se pro prak-
tické účely screeningu. Není potřebná k diagnóze klinicky sig-
nifikantního makulárního edému (KSME) ani PDR. Může být 
indikována před  laserovou koagulací diabetické makulopatie 
(DMP) a KSME, ke zjištění rozsahu makulární kapilární ne-
perfuze, odhalení jemných neovaskularizací či ke zhodnocení 
nevysvětlitelného poklesu zrakové ostrosti. Optická koherenč-
ní tomografie (OCT) je již specializované vyšetření makuly 
na principu nízkokoherenční interferometrie s vysokým rozli-
šením. Jde o nejmodernější metodu, která umožňuje zobrazení 
sítnicových struktur s vysokou rozlišovací schopností až 3 μm 
formou optického řezu. K dispozici je klasický lineární B-scan, 
ale i tzv. C-scan. C-scan zobrazuje řez sítnice ve frontální rovi-
ně. Vyšetření je neinvazivní a lze je provést vysokou rychlostí 
bez nutnosti rozšíření zornice. Je možné jím sledovat anato-
mické i funkční změny makuly v čase a účinnost léčby DME.

Asistent Chrapek z Olomouce hovořil o léčbě proliferativní 
diabetické retinopatie. Na vlastním souboru pacientů pouká-
zal na  příznivé výsledy operační léčby diabetické retinopatie 
obzvláště u včas a správně indikovaných stavů. Poukázal také 
na nové technické možnosti tohoto operačního postupu. Příz-
nivý výsledek vitrektomie v časném pooperačním období dává 

Obr. č. 3: Prof. Rušavý a prim. Ernest za předsednickým 
stolem během druhého bloku přednášek
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reálnou naději na uchování dobrého stavu do budoucna a to 
v horizontu nejen měsíců, ale i let života pacienta. Primář Er-
nest v  přednášce: Léčba diabetického makulárního edému 
předvedl na videu současné možnosti operační techniky edé-
mu makuly asistované aplikací humanizovaných monoklonál-
ních protilátek. Výsledky takto kombinovaných operací byly 
významně lepší.

Diabetologicku část programu zahájil prim. Bouček před-
náškou: Diabetická nefropatie, diabetické onemocnění ledvin. 
Novější termín pro diabetickou nefropatii je diabetická choro-
ba ledvin – „diabetic kidney disease“. Diabetes je hlavní pří-
čina vzniku chronického selhání ledvin v rozvinutých zemích 
včetně ČR. Zvýšení výskytu diabetického onemocnění ledvin 
je patrné zejména u nemocných s diabetem 2. typu. Je prová-
zeno zhoršením metabolické kompenzace a nárůstem výskytu 
hypertenze, často obtížně kontrolovatelné. Urychluje průběh 
dalších komplikací diabetu, zvyšuje vaskulární morbiditu 
a mortalitu.

Preventivní vyšetření ledvin je třeba provádět jednou roč-
ně. U DM 2. typu od zjištění diabetu, u DM 1. typu od 5  let 
po vzniku DM. Hovořil také o conditio sine qoua non pro po-
tvrzení mikroalbuminurie: 1.  nepřítomnost jiného onemoc-
nění ledvin, močové či jiné akutní infekce, těžší metabolické 
dekompenzace diabetu, větší fyzické zátěže a srdeční nedosta-
tečnosti; 2. nutná pozitivita 2 ze 3 vzorků odebraných v roz-
mezí 3–6 měsíců. Opět, jako u  všech komplikací, zdůraznil 
nutnost prevence.

Zároveň konstatoval, že počty nemocných s  nefropatií 
v  ČR narůstají. Na  tom se podílí zlepšení péče o  vaskulární 
komplikace. Albuminurie není spolehlivým screeningovým 
ukazatelem nefropatie u  všech nemocných, screening totiž 
musí zahrnovat i odhad renální funkce. Kontrola krevního tla-
ku je klíčovým faktorem pro prevenci progrese onemocnění. 
Renoprotektivní a  vaskuloprotektivní účinnost zesílené inhi-
bice renin-angiotensin-aldosteron (RAS), tedy ACE inhibitoru 
pomocí kombinační léčby byla zpochybněna. Optimální léč-
bou selhání ledvin u nemocných s diabetem je transplantace 
ledvin, event. v kombinaci s transplantací pankreatu.

V odpolední části hovořil profesor Kvapil o inkretinových 
mimetikách a gliptinech v  léčbě DM. Inkretiny jsou hormo-
ny secernované střevními buňkami v odpověď na prandiální 
podnět. Mají strukturu polypeptidu a  velmi krátký biologic-
ký poločas. Jako tzv. „inkretinový efekt“ byl popsán rozdíl 
ve stimulaci sekrece inzulínu při podání glukózy per os a  in-
travenózně. Hlavními mechanismy, kterými inkretiny ovliv-
ňují homeostázu glukózy, jsou ovlivnění sekrece inzulínu zá-
vislé na  glykemii, postprandiální suprese sekrece glukagonu 
a ovlivnění evakuace žaludku. Terapie založená na inkretinech 
je v současnosti odvozena od glucagon-like peptidu-1. Inhibi-
tory dipeptidyl peptidázy IV – gliptiny jsou určeny v prvé řadě 
k zintenzivnění léčby diabetu 2. typu. Náhrada jednoho typu 
perorálního antidiabetika gliptinem nepřinese obvykle zlepše-
ní kompenzace a nemá proto smysl. Výjimkou je situace, kdy je 
cílem snížení rizika hypoglykemie (výměnou za sulfonylureu).

Prof.  Rušavý z  Plzně navázal na  předchozí sdělení před-
náškou na téma technologie v diabetologii. Za velmi robustní 

parametr dlouhodobé kompenzace je považován HbAlc, který 
je vhodný pro epidemiologické a farmakoekonomické studie. 
O hypoglykemii a kolísání glykemie však informuje minimál-
ně. Z  tohoto hlediska mají největší význam pro  vznik nebo 
progresi retinopatie hodnoty HbA1c staré 2,8  roku. Za velmi 
důležitý je považován selfmonitoring, detekce vysoké a nízké 
glykemie. Pro pacienta to znamená možnost korekce diety, po-
hybu, léků, životního stylu a následně s tím související zlepšení 
kvality života. Lékař podle výsledků upravuje léčbu, mění její 
taktiku a snižuje riziko akutních komplikací. Důležitá je také 
glykemická variabilita, která zvyšuje oxidační stres a  tvorbu 
kyslíkových radikálů. Kontinuální sledování glykemie v reál-
ném čase u dospělých zlepšuje kompenzaci, snižuje variabilitu 
glykemie a  snižuje výskyt hypoglykemií. Moderní technolo-
gie vedou k poklesu HbA1c při nízkém výskytu hypoglykemií 
a nižší variabilitě. Objevení metabolické paměti ukazuje na vý-
znam časné intenzivní léčby diabetu.

Prof.  Škrha hovořil o  novinkách v  inzulínové léčbě. Své 
přednášce dal do  vínku motto Cliftona J. Baileyho: Modern 
insulin treatment is  not revolution, but  evolution. Hovořil 
o čtyřech základních pilířích léčby diabetu, kterými jsou fyzic-
ká aktivita, dieta, psychika a léčba inzulínem. Je třeba rozlišit 
používání inzulínu v  léčbě diabetu 1.  a  2.  typu. U  1.  typu je 
potřeba substituce, díky ztrátě syntézy inzulínu v  beta buň-
kách, okamžitá. U 2. typu může být porucha sekrece inzulínu 
nebo porucha jeho působení. Cílem léčby inzulínem je přiblí-
žit se fyziologickému stavu. Podal přehled humánních inzulí-
nů krátce, středně a dlouhodobě působících. Dále pak hovořil 
o výhodách (ale i nevýhodách) fixních kombinací humánních 
inzulínů. Upozornil také na to, že inhalační podávání inzulínu 
bylo zcela zastaveno. Zmínil se také o výhodách a nevýhodách 
rychle působících analog. Jejich pozitivem je aplikace do de-
seti minut před jídlem, větší ovlivnění postprandiální glyke-
mie a nižší frekvence hypoglykemií. Nevýhodou však je rychlý 
nástup dekompenzace. Dlouhodobě působící analoga mají 
naproti tomu výhody ve snížení výskytu nočních hypoglyke-
mií při tzv. bezvrcholovém vyrovnání hladiny inzulínu. V roce 
2012 byla na kongresu EASD představena také nová analoga, 
která by měla pomocí hyaluronidázy zlepšit vstřebávání inzu-
línu a v případě dlouhodobě působících analog ještě více snížit 
výskyt nočních hypoglykemií bez ovlivnění funkce ledvin.

Poslední přednáška profesorky  Pelikánové představila 
teze Národního diabetologického program (NDP). V úvodu 
upozornila na to, že počet nemocných s diabetem roste nejen 
v České republice, ale na celém světě takovou rychlostí, že se 
hovoří o  celosvětové epidemii diabetu. K  31.  12.  2010 bylo 
v  České republice dispenzarizováno přes  806  000 pacientů 
s  diabetem. Každý rok je nově zjištěn diabetes v  průměru 
u 55 000 osob, každý rok zemře kolem 22 000 osob s diabetes 
mellitus. Protože diabetes mellitus 2. typu vzniká a vyvíjí se 
pozvolna, lze kvalifikovaně odhadnout, že v České republice 
je současně 250 000 osob, u nichž již diabetes vznikl, ale ne-
byl ještě rozpoznán. Celosvětově je diabetes mellitus nejčas-
tější příčinou slepoty a nejčastější příčinou amputace dolních 
končetin. 40 % pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří 
musí být léčeni umělou ledvinou k záchraně života, či jinými 
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způsoby náhrady ledvin, mají diabetes. Rozvoj aterosklerózy 
je také v příčinné souvislosti s diabetem. U pacientů s proká-
zanou aterosklerózou jsou zastoupeny osoby s hyperglykemií 
až v 70 %. A naopak, přibližně tři čtvrtiny pacientů s diabe-
tem umírají v  důsledku kardiovaskulárních komplikací, je-
jichž vznik je v příčinné souvislosti s hyperglykemií a dalšími 
odchylkami typickými pro diabetes. Česká republika dle ev-
ropských dat spotřebuje na přímou léčbu diabetu více finanč-
ních prostředků ve zdravotnictví (kolem 18 %) než celá řada 
vyspělých zemí světa. Je to zejména v důsledku nákladnější 
léčby následných komplikací diabetu, které jsou výsledkem 
podfinancované ambulantní péče. Nedostává se komplexní 
a  intenzivní terapie všem pacientům stejně a  to vlivem jak 
preskripčních omezení, tak i finančních limitů ze strany na-
stavení zdravotního systému. Základní farmakoterapie hy-
perglykemie se v současné době nedostává celé jedné pětině 
pacientů v ČR. Je třeba zlepšit screening a depistáž mikrovas-
kulárních komplikací. Základní teze NDP obsahují následu-
jící body:
•	 Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Celonárodní problema-

tika. Předpokládá se zapojení státních orgánů, hygienické 
služby a zdravotníků.

•	 Systematická aktivní depistáž diabetu 2.  typu. Časná de-
pistáž diabetu zamezí velkému počtu komplikací, protože 
umožní časnou léčbu.

•	 Zlepšení podmínek pro  intenzivní terapii diabetu a  jeho 
komorbidit v souladu s doporučenými postupy.

•	 Zlepšení screeningu pozdních komplikací diabetu a jejich 
léčby.

•	 Vytvoření racionálního systému pro zisk informací o pa-
rametrech systému péče o  pacienty s  diabetem v  přímé 
spolupráci odborné společnosti, ministerstva zdravotnic-
tví a zdravotních pojišťoven.

Z hlediska cílů programu je důležité zvýšit počet screenin-
gových vyšetření oftalmologem tak, aby odpovídal doporuče-
ným postupům. Dále je nesmírně důležité zlepšit spolupráci 
mezi diabetology, praktickými lékaři, internisty a oftalmology. 
V neposlední řadě zlepšit informovanost pacientů, diabetolo-
gů, praktických lékařů a  internistů o  nutnosti oftalmologic-
kého screeningu. Dále pak zabezpečit plošně kvalitní oftal-
mologický screening diabetické retinopatie a  makulopatie 
v  oftalmologických ambulancích. Pro  ambulantní ordinace 
oftalmologů zajistit možnost vykazovat fotodokumentaci sít-
nice, ale i zlepšit edukaci oftalmologů. Vytvořit dostatečnou síť 
odborných oftalmologických ambulancí s  možností laserové 
léčby a fluorescenční angiografie, spolupracujících se specia-
lizovanou diabetologickou ambulancí, a současně vytvořit síť 
specializovaných pracovišť pro léčbu očních komplikací diabe-
tu, pro vitreoretinální chirurgii a intravitreální aplikaci reme-
dií v celkovém počtu 7–10 a zajistit jim úhradu pojišťovnou.

Výrazným oživením byly jak kazuistiky, které mají vý-
znamný edukační a  informační charakter, tak i  interaktivní 
kvíz, který prověřil znalosti oftalmologů z diabetologie a na-
opak diabetologů z oftalmologie. Dle výsledků jsme nedopadli 
až tak zle.

Kulatý stůl, při  kterém se tato problematika diskutovala, 
zakončil náš sjezd. Příští již XIV. minisympozium se bude ko-
nat v Olomouci v říjnu 2013.

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční oddělení FTN
Oční ambulance CD IKEM
Vídeňská 800
140 00 Praha 10

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz

www.diapomocnik.cz
pro odborné zdravotnické pracovníky 
kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova
přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM
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Mendel Gregor Johann (1822–1884) – morav-
ský přírodovědec. Narodil se ve slezských Hynčicích 
německy mluvícím rolníkům. Protože vyrůstal ve 
dvojjazyčném prostředí, naučil se plynně česky. Na 
univerzitě v  Olomouci se zajímal o  šlechtění zví-
řat a  rostlin. Z  finančních důvodů však vstoupil do 
semináře a v roce 1843 vstoupil do řádu augustiniánů 
v  klášteře sv.  Tomáše v  Brně a  přijal řeholní jméno 
Gregor. Dále pokračoval ve studiu ve Vídni, ale toto 
nedokončil kvůli těžké nemoci. Během studií si uvě-
domil důležitost statistiky při studiu přírodních věd 
a tuto teorii později aplikoval při svých pokusech kří-
žením hrachu a  sledováním potomstva. Na základě 
těchto experimentů sestavil pravidla: Mendelovy 
zákony dědičnosti. Význam jeho výzkumů však byl 
doceněn až dlouho po jeho smrti. Od roku 1862 až do 
své smrti prováděl každodenní meteorologická pozo-
rování. Jeho jméno nese i první česká vědecká stanice 
v  Antarktidě. Stal se také opatem Augustiniánského 
kláštera a významnou a aktivní brněnskou osobností.

Biedl Artur (1869–1933) – německý lékař. Pracoval 
v  Institutu patologie ve Vídni. Známým se stal svou 
prací (1910) o  endokrinní sekreci, v  níž konstatoval 
fundamentální význam adrenokortexu pro život. Na 
základě znalosti prací Laurence a  Moona zveřejnil 
1922 popis syndromu Laurence-Moon-Biedl.

(zdroj informací: archiv redakce)

nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
IX. díl – Dětská obezita

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Proč je dětská obezita  
nebezpečná?

Obezita není závažným problémem 
jen dospělé populace, ale stále více se 
dotýká i dětí. Rizikovost dětské obezi-
ty spočívá především v přechodu obe-
zity do dospělosti, kdy se pohybové 
a výživové zvyklosti mění jen obtíž-
ně. Samozřejmě se zvyšuje i pravděpo-
dobnost vzniku řady onemocnění, kte-
ré s obezitou přímo souvisejí – nemoci 
srdce a cév, vysoký krevní tlak, cukrov-
ka 2. typu apod. U dětí značně trpí i po-
hybový aparát, kde následkem nadměr-
né hmotnosti dochází ke změně těžiště 
těla, děti jsou neobratné, pomaleji se 
pohybují, narůstá i riziko pádů a úra-
zů. U obézních dětí se často setkáváme 
s nesprávným držením těla, bolestmi 
zad a patologickým vychýlením páteře 
(ve smyslu skoliózy, hrudní kyfózy). Dů-
sledky nadměrné hmotnosti se odrážejí 
i v pohlavním vývoji. Pubertální chlap-
ci mívají nižší hladinu testosteronu 
a dalších pohlavních hormonů. U dívek 
s menším stupněm obezity bývá urych-
len pohlavní vývoj, pokud je však obe-
zita již výrazná, dochází ke zpomalení 
pohlavního vývoje a často se objevuje 
syndrom polycystických ovarií (obezi-
ta, porucha funkce ovarií spojená s ne-
pravidelností menstruačního cyklu až 
vymizením menstruace, hirsutismus). 
Nezanedbatelné jsou i psychosociální 
následky nadměrné hmotnosti, které 
jsou právě dětmi velmi citlivě vnímány 
(pocit sociální izolovanosti, nízké sebe-
hodnocení, zkreslené vnímání těla, vět-
ší náchylnost ke vzniku poruch příjmu 
potravy, depresivní ladění, apod.).

Jak jsme na tom s výskytem 
obezity?

Co se týká prevalence nadváhy a obe-
zity v dětské populaci, ze zprávy IOTF 
(International Obesity Task Force) z roku 
2006 vyplývá, že ve věkové skupině 
5–18 let mělo 21,9 % chlapců nadváhu 

nebo obezitu, u dívek mělo nadváhu 
nebo obezitu 22,5 %. S podobnými čísly 
se lze setkat v rámci celé Evropy, výjim-
kou je severní Evropa. Nejvyšší výskyt 
dětské nadváhy a obezity je pozorován 
v USA, kde prevalence dosahuje až 34 %.

Diagnostika dětské obezity
K posouzení přiměřenosti tělesné 

hmotnosti se používá různých indexů, 
z nichž nejznámější je Body Mass In-
dex (BMI). Vzhledem k tomu, že se u dětí 
a dospívajících hodnoty BMI mění s vě-
kem, je nutné k jeho hodnocení používat 
percentilové grafy. Využití výpočtu BMI 
může být také nepřesné v případě, kdy 
dítě nebo dospívající (zejména chlap-
ci) sportují. Proto je důležité přihlížet 
i k rozvoji svalové hmoty.

Percentilové grafy jsou součástí oč-
kovacího průkazu dítěte, volně ke sta-
žení jsou na www.szu.cz nebo www.
rustovyhormon.cz. Na základě percenti-
lových grafů jsou za nadváhu považová-
ny hodnoty nad 90. percentil pro daný 
věk a pohlaví, pro obezitu hodnoty nad 
97. percentil pro daný věk a pohlaví. 
K získání přesné představy o složení 
těla je vhodné uvedená měření doplnit 
o vyšetření, která analyzují složení těla. 
K tomu se zpravidla používají přístroje 
pracující na principu bioelektrické im-
pedance.

Hlavní příčiny vzniku dětské 
obezity

Obezita je ve většině procent přípa-
dů výsledkem působení faktorů prostře-

dí a genetických faktorů. Podíl genetic-
kých faktorů na vzniku a rozvoji obezity 
se udává mezi 40–70 %. Vyloženě gene-
ticky podmíněných obezit je velmi málo. 
Patří sem jednak mendelovsky děděné 
syndromy, kde vedle obezity nacházíme 
i mentální retardaci a řadu vrozených 
vývojových vad (př. Prader-Willi syn-
drom, Bardet-Biedl syndrom). Mezi gene-
ticky podmíněné formy obezity se řadí 
i monogenní formy obezity, které vzni-
kají na podkladě mutace jednoho genu 
(př. mutace genu pro proopiomelanokor-
tin, mutace leptinového receptoru atd.).

Pro uvedené ryze geneticky podmíně-
né formy obezity je typický vznik výraz-
né obezity již v dětském věku, přičemž 
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Bardet Georges Louis – francouzský lékař, nar. 1885. žádné bližší údaje se nedochovaly, není známo ani kdy zemřel. 
V  současnosti se jako syndrom Laurence-Moon-Biedl (-Bardet) označuje dědičná choroba, postihující především 
muže, charakterizovaná retinitis pigmentosa, nystagmem, choroidální atrofií, malou postavou, spastickou paraplegií, 
hypogenitalismem a mentální retardací. Bývají postiženy i vnitřní orgány.

Prader Andrea (1919) – švýcarský profesor pediatrie. Specializoval se na genetiku a endokrinologii. Společně s dal-
šími švýcarskými lékaři – A. Labhartem a H. Willim – popsal syndrom, později spojený s jeho jménem, dnes známý 
pod zkratkou PWS. Jde o genetickou chorobu, nejčastěji způsobenu delecí na 15. chromozomu. Choroba se proje-
vuje hypotonií, hypogonadismem, obezitou, poruchou funkce endokrinního systému a CNS a mentální retardací. 
Incidence PWS se udává v rozmezí 1:10 000–16 000 živě narozených dětí.

Willi Heinrich (1900–1971) – švýcarský pediatr. Vystudoval medicínu v Zurichu a stal se zde rezidentem v Institutu 
patologické anatomie. Od roku 1928 pracoval na dětském oddělení a dále se již věnoval jen pediatrii. Kromě svých 
akademických a nemocničních povinností věnoval své síly vedení velké soukromé kliniky. Jeho největší přínos je na 
poli neonatologie. Jeho osobu spojujeme s objevením a popsáním Prader-Williho syndromu.

(zdroj informací: archiv redakce)
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obezita je velmi těžko ovlivnitelná. Ge-
netické faktory tedy zpravidla působí 
jako „předpoklady“ pro rozvoj obezity, 
předurčují člověka k určité odpovědi na 
vlivy prostředí. Většina genů neovlivňu-
je nárůst tělesné hmotnosti přímo, ale 
zvyšuje náchylnost k obezitě. Tyto geny 
a jejich varianty se uplatňují v regula-
ci energetického příjmu, energetického 
výdeje, jídelního chování (chuťové prefe-
rence tuku a sladkého), geneticky je do 
značné míry ovlivněna i naše spontánní 
pohybová aktivita (někdo je od narození 
jako „švestka“, jiný jako „rtuť“). Problém 
je ten, že jedinec náchylný k obezitě je 
v současné době (říkáme, že žijeme v tzv. 
obezigenním, nebo také toxickém pro-
středí, kde je potravy hojnost a nemusí-
me vyvinout žádné úsilí k jejímu získá-
ní) do značné míry bezbranný a musí se 
snažit, aby obezitě nepodlehl. Vedle ge-
netické dispozice se dědí i společný talíř, 
tedy způsob přípravy jídla, preference 
potravin, což bývá každé rodině vlast-
ní. Riziko nadváhy se významně zvyšu-
je, pokud mají nadváhu i rodiče – v ro-
dinách, kde jsou oba rodiče obézní, má 
dítě ve věku 6–12 let více než dvakrát 
vyšší pravděpodobnost, že bude také 
obézní, u dospívajících je toto riziko do-
konce téměř pětinásobné.

O případné obezitě dítěte rozhoduje 
již období před jeho narozením a rané 
dětství. Jedním z nejdůležitějších fakto-
rů, které ovlivňují rozvoj obezity dítěte, 
je obezita matky. Je to dáno jednak zmí-
něnými genetickými predispozicemi, jed-
nak se stoupajícím BMI se zvyšuje výskyt 
řady onemocnění, která jsou riziková jak 
pro matku, tak pro plod. Obézní ženy 
mají častěji diabetes 2. typu a jsou ve 
zvýšené míře ohroženy rozvojem gestač-
ního diabetu během těhotenství. Studie 
ukazují, že osoby, které byly in utero vy-
staveny hyperglykemii, jsou v dospělos-
ti častěji obézní. Děti diabetiček se čas-
to již rodí s vysokou porodní hmotností 
(nad 4 000 g) a tento trend přetrvává 
celé dětství a přechází až do dospělosti.

Dalším velmi významným faktorem, 
který predikuje obezitu dítěte, je výživa 
matky během gravidity. Rizikový je jak 
nadměrný, tak nedostatečný příjem stra-
vy v těhotenství. Plod, který byl během 
intrauterinního vývoje vystaven pod-
výživě, je v dospělosti ve zvýšené míře 
ohrožen vznikem mnoha závažných 
onemocnění. Jedná se hlavně o abdomi-
nální obezitu, diabetes 2. typu, vysoký 
krevní tlak a poruchy lipidového meta-
bolismu. Výživa matky v době před tě-
hotenstvím a v jeho průběhu je také roz-
hodující pro správné „naprogramování“ 
organismu dítěte směrem ke štíhlosti. 
In utero a v raném dětství se např. zaklá-
dá množství tukových buněk, což může 
rozhodovat o budoucí obezitě. Kritickou 
dobou pro vytvoření počtu tukových bu-
něk je období od 30. týdne gravidity do 
jednoho roku života. V následujícím ob-
dobí se tedy množství tukové tkáně zvy-
šuje na vrub zvětšující se velikosti tuko-
vých buněk, ne jejich počtu.

S větším rizikem vzniku obezity v do-
spělosti souvisí i nižší vzdělání a horší 
socioekonomické postavení. Proč tomu 
tak je, není zcela jasné, ale zvažuje se ně-
kolik teorií. Největší roli zřejmě hrají ne-
vhodné vzorce jídelního chování nauče-
né v dětství, emoční deprivace v dětství 
může vést k přejídání v dospělosti, důle-
žitá je i kvalitativní a kvantitativní úro-
veň kojenecké a dětské stravy.

Kouření v těhotenství přináší pro ne-
narozené dítě řadu metabolických rizik. 
Je prokázáno, že děti kuřaček jsou v do-
spělosti častěji obézní a mají i vyšší rizi-
ko vzniku diabetu 2. typu. Riziko obezity 
je zvýšené i přes fakt, že se děti kuřaček 
rodí s nižší porodní hmotností.

Otázka kojení a možné prevence obe-
zity je předmětem mnoha studií. Ačko-
li obecně platí, že kojení je nejlepší výži-
vou pro novorozence a kojence, výsledky 
studií o prospěšnosti kojení ve vztahu 
k prevenci obezity nejsou zcela jedno-
značné. Ukazuje se, že nejvýznamnějším 
faktorem, který hraje roli v rozvoji obe-

zity v pozdějším věku, jsou hmotnost-
ní přírůstky v prvních čtyřech měsících 
věku dítěte. To platí bez ohledu na to, 
zda je dítě kojeno nebo ne.

Ať je však pozadí vzniku obezity jaké-
koli, vždy rozhoduje celkový energetický 
příjem, skladba stravy a výše pohybové 
aktivity. Pokud je příjem energie vyšší, 
než její výdej, hmotnost stoupá. Bohužel 
toto schéma je typické pro současný ži-
votní styl, děti a dospívající tráví mnoho 
času sledováním televize (studie Život-
ní styl a obezita z roku 2005 ukazuje, že 
26 % z dotázaných více než čtyři hodiny 
denně sleduje TV) nebo prací na počíta-
či (podle jmenované studie necelých 8 % 
respondentů více než čtyři hodiny denně 
pracuje na počítači).

Vedle nevhodných pohybových ná-
vyků a celkově vyššího příjmu energie 
se na vzniku obezity významnou mě-
rou podílejí nevhodné stravovací návy-
ky. Jedná se především o nepravidelný 
jídelní režim, nedostatečný pitný režim, 
dietování (experimentování s dietami, 
často po vzoru matek), vynechávání jí-
del a přejídání se. Častý bývá vysoký pří-
jem nasycených tuků, nízký příjem mo-
nonenasycených a polynenasycených 
mastných kyselin, nízký příjem vápní-
ku, nízký příjem vlákniny, nízký příjem 
vitamínu C a u dospívajících dívek nízký 
příjem železa. Problémem je i nadměr-
ný příjem soli, jednoduchých sacharidů 
a obecně konzumace vysokoenergetic-
kých, nicméně nutričně chudých pokr-
mů (typicky fast food). K vzestupu obe-
zity přispívá jistě i fakt, že se neustále 
zvětšuje velikost porcí jídla. Před 20 lety 
byl u Mc Donalds za big považován ná-
poj typu Coca Cola, který je dnes pou-
ze small.

Léčba dětské obezity
Stejně jako v případě obezity dospě-

lých musí být léčba obezity dětí kom-
plexní, individuální a hlavně přiměře-
ná. Pro děti, které mají pouze nadváhu 
a netrpí žádným z onemocnění prováze-
jících obezitu, je doporučována redukční 
dieta, jejímž cílem je udržení hmotnos-
ti. Teprve v případě, že je dítě již obézní, 
má komplikace nebo byla normoenerge-
tická dieta neúspěšná, je indikována die-
ta o nižším energetickém obsahu s cílem 
navodit redukci hmotnosti. Přísnější re-
dukční diety nejsou doporučovány a to 
zejména u dětí mladších 8 let. Hmot-
nostní úbytky mají být malé, 0,5–1 kg za 
měsíc u dětí a 1–2 kg za měsíc u dospí-
vajících.
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Základní výživová doporučení 
pro léčbu dětské obezity

• celkový energetický příjem rozdělit 
do 5–6 porcí denně 
Dítě nesmí mít hlad. Velký důraz je 
kladen na snídani a odpolední sva-
činu, která jsou prevencí večerního 
přejídání.

• pestrý, chutný a vyvážený jídelníček
• omezení příjmu tuků, preference 

rostlinných tuků před živočišnými
• Ve výběru upřednostňovat polotuč-

né mléčné výrobky, sýry do 30 % 
tuku v sušině, sýry přírodní a čers-
tvé, maso bez ohledu na druh vždy 
libové, viditelné části tuku odstraňo-
vat, hotové pokrmy nedomašťovat. 
Dítě má vědět, že značným zdrojem 
tuku jsou i oplatky, sušenky, některé 
sladkosti, ořechy a samozřejmě uze-
niny a potraviny typu fast food.

• dostatečný příjem ovoce a zeleniny
• Ovoce nebo zelenina by měly být 

součástí každého jídla. Počítá se 
i zelenina v polévce, zelenina duše-
ná, apod.

• příjem bílkovin 12–15 % z celkové-
ho příjmu energie

• Pro zajištění dostatečného množ-
ství bílkovin je doporučováno denně 
sníst cca 2–3 porce ze skupiny mléč-
ných výrobků a sýrů a alespoň 1 por-

ci masa (nebo misku luštěnin nebo 
vejce).

• pečivo a přílohy s rozumem
• Rozhodně to neznamená pečivo 

a přílohy vynechávat, ale tři rohlíky 
ke snídani nebo 8 knedlíků k obědu 
je zbytečně moc. Ve výběru upřed-
nostňovat celozrnné pečivo, chléb, 
brambory, těstoviny, rýži neloupa-
nou.

• omezit sladkosti
• Sladkosti do dětského jídelníčku pa-

tří, ale postačí je zařadit 3–4x týdně. 
Vhodné jsou vícezrnné sušenky bez 
polevy a náplně, műsli tyčinky, pu-
dinkové a tvarohové dezerty, čokolá-
da s vyšším obsahem kakaa.

• dodržovat pitný režim
• Základem pitného režimu má být 

voda, ovocné čaje, popř. ředěné džu-
sy. Sladké nápoje, vč. neředěných 
džusů jen výjimečně, pozor také na 
slazené minerální vody.

Na co pamatovat
Jezte co nejčastěji společně, jako rodi-

na. Podporujte dítě v hubnutí, jděte pří-
kladem.

Součástí redukční diety má být samo-
zřejmě pohybová aktivita. Děti by měly 
co nejvíce chodit (namísto výtahu jít po 

schodech, do školy nejezdit autem, ale 
jít pěšky…). Důležité je zajistit dítěti co 
nejvíce spontánního pohybu. Bohužel 
právě tomu nepřeje dnešní doba, děti 
si již společně nehrají na dvorcích nebo 
v parku. Z organizovaných forem sportu 
je asi nejdůležitějším aspektem to, že po-
hyb by měl dítě bavit. Je pak víceméně 
lhostejno, zda chodí plavat nebo se vě-
nuje kopané. Stejně jako u stravovacích 
návyků dítě přebírá pohybové návyky 
rodiny, proto je tolik důležité, aby se hý-
bala celá rodina. Mezi obecně doporučo-
vané pohybové aktivity patří svižná chů-
ze, jízda na kole, plavání, cviky posilující 
svalový aparát. Optimální frekvence cvi-
čení je pětkrát týdně po dobu 60 minut.

Pro obézní děti je nabízena také lázeň-
ská léčba, rodinné kurzy hubnutí, spe-
ciální prázdninové tábory. Největších 
úspěchů je dosahováno tam, kde se te-
rapie účastní celá rodina. Je to logické 
– nesprávné stravovací a pohybové ná-
vyky se zpravidla týkají celé rodiny a po-
kud mají být dosažené hmotnostní úbyt-
ky dlouhodobě udrženy, je nutné změnit 
životní styl celé rodiny. Kromě toho je 
velkým přínosem podpora rodiny.

Kontakt:
khlavata@endo.cz
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Název přímořského letoviska Side, které se nachází na 
Turecké riviéře, znamená Granátové jablko. Místní oby-
vatelé jsou na své město patřičně hrdí. Na každém kroku 
zde, kromě antických vykopávek, které na návštěvníky 
vykukují z  nejneobvyklejších míst, narazíte na proda-
vače osvěžující (neskutečně kyselé) šťávy z  granátových 
jablíček, kterou vám ochotný Turek vylisuje přímo před 
vašima očima

© Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Endokrinologie

Jedna z nejvýznamnějších vídeňských barokních staveb je 
Karlskirche. V roce 1713 zaplavila Vídeň epidemie černé-
ho moru. Tehdejší císař Karel VI. se zavázal, že až epide-
mie skončí, nechá postavit kostel zasvěcený Sv. Karlu Bo-
romejskému. A tak se i stalo. Epidemie pominula a stavba 
kostela byla dokončena v roce 1737.

© Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Sestra v diabetologii

Ibišek (Hibiscus L.) je rod vyšších dvouděložných rostlin 
z čeledi slézovité. Jsou to dřeviny i byliny s nápadnými 
květy, rozšířené v tropech a subtropech celého světa. Rod 
Hibiscus zahrnuje více než 200 druhů, z nichž je v České 
republice zastoupen druhem ibišek trojdílný.

© Nakladatelství GEUM, s.r.o.
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Mimořádně vzácná a zajímavá příčina 
hypoglykemie

Souhrn:
V následující kazuistice uvádíme případ 54letého nemocného s diabetem 2. typu pů-

vodně léčeného derivátem sulfonylurey hospitalizovaného pro těžkou a protrahovanou 
hypoglykemickou epizodu. Vlastní léčba hypoglykemie proběhla bez pozoruhodností, 
ale pátrání po příčině rozvoje hypoglykemie bylo diferenciálně diagnosticky velmi zají-
mavé. Některé klinické příznaky malabsorpčního syndromu byly u nemocného kombi-
novány s déletrvajícími subfebriliemi a při známém hematoonkologickém onemocnění 
nemocného bylo pátráno po  možné infekční příčině průjmů či progrese základního 
onkologického onemocnění. Provedená kultivační vyšetření a zobrazovací metody tyto 
alternativy vyloučily. Pro přítomnou anemii a gastrointestinální obtíže byla provedena 
endoskopie horního GITu s nálezem lymfostázy v tenkém střevě. Diferenciální diagnó-
za intestinální lymfangiektázie nabízela možnost aktivně probíhajícího lymfomu, kte-
rým pacient trpěl, ale onkologický nález nemocného se jevil jako stabilizovaný. Další 
možností diferenciální diagnózy byla Whippleova choroba, která byla histologickým 
vyšetřením vzorku tkáně sliznice i  metodou PCR potvrzena. Vznik hypoglykemické 
epizody při zavedené léčbě diabetu 2. typu souvisel s rozvojem malabsorpčního syndro-
mu při Whippleově chorobě, který podmínil pokles hmotnosti nemocného a současné 
razantní snížení inzulínové rezistence nemocného. Za  této situace původně adekvát-
ně nastavená léčba diabetu vedla u nemocného k rozvoji hypoglykemie. Malabsorpční 
syndrom na podkladě lymfangiektázie střevní sliznice u osoby již léčené pro maligní 
lymfom vyžadoval vyloučení progrese tohoto onemocnění, ale současně při  známém 
imunodeficitu nemocného a  přítomnosti seronegativní artritidy nutil k  zamyšlení 
i nad možností Whippleovy choroby.

Summary:
The extraordinarily rare and interesting cause of hypoglycemia

 In the following case report we present a  case of a  54years old patient with type 
2 diabetes mellitus, who was formerly treated with sulphonylurea derivate and 
hospitalized for severe and prolonged hypoglycemic episode.  The treatment of 
hypoglycemia itself was unremarkable but the search for the cause of hypoglycemia 
was very interesting from the differential diagnostic point of view. Some clinical signs 
of malabsorption syndrome were combined with prolonged subfebrile temperatures 
and because of a known patient’s hematooncology disease it was searched for a possible 
infective cause of diarrhea or for a progression of the underlying oncology disease. The 
cultivation and imaging methods ruled out these possibilities. Because of anemia and 
gastrointestinal problems the endoscopy of upper gastrointenstinal tract was performed 
with a  finding of lymphostasis in the small intestine, the differential diagnosis of 
intestinal lymphangiectasia offered the possibility of active lymphoma, which the patient 
suffered from, but the patient’s oncology status appeared to be stable. Other differential 
diagnostic possibility was the Whipple’s  disease that was proved both by histology of 
mucosal tissue sample and by PCR. The occurrence of hypoglycemic episode during the 
established treatment of type 2 diabetes mellitus was associated with the development 
of the malabsorption syndrome in Whipple’s  disease that caused the weight loss and 
simultaneously the significant decrease of the insulin resistance in the patient. In this 

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � hypoglykemie
 � malabsorpční syndrom
 � Whippleova choroba

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � hypoglycemia
 � malabsorption syndrome
 � Whipple’s disease

Vojtěch Grossman1, Jan Šťovíček1, Marek Honka1, 
Václav Ptáčník2

1Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
2ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
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MIMOřáDNě VZáCNá A ZAJíMAVá PříČINA HYPOGLYKEMIE

situation the previously adequate treatment of diabetes mellitus led to hypoglycemic episode in the patient. The malabsorption 
syndrome caused by the lymphangiectasia of the intestinal mucosa in the patient, who was already treated for the malignant 
lymphoma, required the exclusion of the progression of the lymphoma, but in the known immunodeficiency and the presence of the 
seronegative arthritis it simultaneously forced to consider the possibility of the Whipple’s disease.

Grossman, V., Šťovíček, J., Honka, M., Ptáčník, V. Mimořádně vzácná a zajímavá příčina hypoglykemie. Kazuistiky v diabetologii 11, 1 – Endokrinologie: 24–27, 2013

Kazuistika
V následující kazuistice uvádíme případ 54letého nemoc-

ného s  diabetem 2.  typu původně léčeného pomocí glime-
piridu v  dávce 3  mg denně, který byl přijat na  interní klini-
ku pro  těžkou a  protrahovanou hypoglykemickou epizodu 
s kvantitativní poruchou vědomí. Vlastní léčba hypoglykemie 
spočívala v podávání infúzí s glukózou spolu s přerušením an-
tidiabetické léčby a  její průběh byl bez  pozoruhodností. Ná-
sledné pátrání po příčině rozvoje hypoglykemie se ovšem stalo 
diferenciálně diagnostickým dobrodružstvím. Anamnesticky 
bylo známo, že pacient užíval zavedenou terapii derivátem sul-
fonylurey po dobu několika měsíců s dobrou tolerancí a léčba 
v předchozím období nebyla spjata s výskytem hypoglykemic-
kých epizod. Mimo to pacient udával přítomnost cca dva týd-
ny trvajícího vodnatého průjmu spolu s intermitentní příměsí 
čerstvé krve, pro který podstoupil nedávno kolonoskopii s ná-
lezem sporadického divertiklu v colon sigmoideum a intaktních 
vnitřních hemoroidů.

V  souvislosti s  přítomností déletrvajících subfebrilií 
a  předpokládaného sekundárního imunodeficitu při  základ-
ním hematoonkologickém onemocnění byla taktéž vylučová-
na infekční příčina průjmů. Této možné příčině nasvědčovala 
předchozí prodělaná salmonelóza a  následná kampylobakte-
rová infekce. Kultivační vyšetření stolice ovšem neprokázalo 
infekční etiologii probíhajícího průjmového onemocnění. 
V rámci anamnézy sice pacient udával mírně snížený perorální 
příjem stravy při zachovalé chuti k jídlu, tato skutečnost ovšem 
nevysvětlovala zřetelný pokles hmotnosti o 13 kg v období po-
sledních šesti měsíců před hospitalizací.

Důležitým faktem předchorobí je dispenzární péče 
pro Waldenströmovu chorobu, od roku 2004, která se násled-
ně transformovala do difúzního velkobuněčného B-lymfo-
cytoplazmotárního lymfomu (2007) s  infiltrací kostní dřeně. 
V  rámci terapie tohoto hematoonkologického onemocnění 
nemocný absolvoval několik cyklů chemoterapie a  dále se 
kompletní remise udržovala pravidelnou aplikací rituximabu. 
údaj z anamnézy o léčbě antimalarikem chlorochin (Delagil) 
v letech 2002–2004 pro seronegativní polyartritidu se může je-
vit jako nepodstatný, nicméně závěr kazuistiky naznačí opak.

V  laboratorních biochemických výsledcích nemocného 
imponovaly především výrazně snížené sérové hladiny cel-
kové bílkoviny 46,7  g/l (norma 62–77  g/l, albuminu 28,2  g/l 

(32–46 g/l), elevace C- reaktivního proteinu opakovaně kolem 
50 mg/l (norma 0–5 mg/l) a hypokalemie 3,1 mmol/l (norma 
3,6–5,3  mmol/l). Krevní obraz nemocného svědčil pro mik-
rocytární hypochromní anemii – hemoglobin 90  g/l, objem 
eritrocitu (MCV) 73,6 fl, (norma 82–98 fl) hemoglobin v eryt-
rocitu (MCH) 22,2 pg (28,0–34,0 pg) a vstupně byla přítomna 
mírná leukocytóza.

Rentgenové vyšetření hrudníku neprokázalo infiltrativní 
či ložiskové změny. CT zobrazení břicha provedené v  rámci 
stagingu naznačilo podezření na progresi nálezu lymfadeno-
patie v  retroperitoneu, v  malé pánvi a  prosáknutí v  sigmatu. 
Na  základě tohoto nálezu bylo doplněno PET CT vyšetření 
trupu, které velikostní progresi lymfadenopatie ovšem nepo-
tvrdilo. Pacientovi byla pro intermitentní subfebrilie až febrilie 
a příznaky akutní bronchitidy podávána perorální antibiotika 
penicilinové řady. Pro anemii a  gastrointestinální obtíže byla 
provedena endoskopie horního gastrointestinálního traktu 
s nálezem esofagitidy I. stupně, lehkého erytému těla a fornixu 
žaludku a zároveň byl popsán obraz lymfostázy v tenkém střevě. 
Při  výkonu byly odebrány bioptické vzorky k histologickému 
vyšetření. Abychom mohli zobrazit delší úsek tenkého střeva, 
bylo nezbytné vyšetření kapslovou enteroskopií. Při tomto zob-
razovacím vyšetření byla patrná intaktní sliznice žaludku, ale 
výrazný edém sliznice v duodenu a jejunu s četnými bělavými 
paličkovitými zbytnělými klky. Diferenciální diagnóza intesti-
nální lymfangiektázie (viz obr. č. 1, 2) nabízela možnost aktivně 
probíhajícího lymfomu. Pacient trpěl tímto typem nádorového 

Obr. č. 1: Endoskopický obraz distální části duodena, 
kde jsou četné bělavé paličkovitě zbytnělé klky, překrvená 
sliznice, stopy krve po provedené biopsii. 
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Stockholmu v lékařské rodině. Studoval v Uppsale a v Mnichově. Jako první popsal 
nemoc, která po něm byla následně pojmenována – Waldenströmova makroglobu-
linemie (krevní onemocnění patřící k malignitám plasmatických buněk, podobá se 
mnohočetnému myelomu, není příčinou poškození kostí). 

(zdroj informací: archiv redakce)

25KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2013



E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

MIMOřáDNě VZáCNá A ZAJíMAVá PříČINA HYPOGLYKEMIE

onemocnění, ale jeho onkologický nález se jevil jako stabilizo-
vaný (viz obr. č. 3, 4). Primární intestinální lymfangiektázie by 
byla ve zřejmém rozporu s anamnézou nemocného a tedy vy-
soce nepravděpodobná. Další možností diferenciální diagnózy 
byla Whippleova choroba, která odpovídala jak endoskopické-
mu nálezu, tak i histologickému vyšetření vzorku tkáně sliznice 
a poté byla i metodou PCR definitivně potvrzena.

Hodnoty glykemií v profilech nemocného byly při diabe-
tické dietě zcela stabilní a  hodnota glykovaného hemoglobi-
nu 36 mmol/mol svědčila pro riziko hypoglykemie při snaze 
o navrácení farmakoterapie diabetu. Taktéž i ověření sekreční 
schopnosti pankreatu pomocí hladin C-peptidu (1 912 pmol/l 
nalačno a 2 399 pmol/l po stimulaci stravou) naznačovalo vel-
kou pravděpodobnost, že kromě diety nebude potřebná další 
farmakoterapie diabetu.

Za  daného klinického stavu se zdála nejdůležitější péče 
gastroenterologa spjatá s dlouhodobou perorální antibiotickou 
terapií (úvodních 14 dnů sulfamethoxazol + trimethoprim – 
Cotrimoxazol v plné dávce s následnou redukcí dávky léčiva 
na dobu řady měsíců) a dále péče nutričního specialisty k řeše-
ní přítomného malabsorpčního syndromu.

Diskuse
Případ vzniku hypoglykemické epizody při zavedené léčbě 

diabetu 2. typu souvisí s rozvojem malabsorpčního syndromu 
při základním onemocnění, který podmínil pokles hmotnosti 
nemocného a  současné razantní snížení inzulínové rezisten-
ce nemocného. Za  této situace původně adekvátně nastave-
ná léčba diabetu vedla k  významnému snížení glykemie ne-
mocného (viz hodnota HbA1c). Whippleova choroba je dosti 
vzácným onemocněním (doposud bylo popsáno jen cca 1 000 
případů) a jedná se o chronické multisystémové onemocnění 

Obr. č. 2: Zobrazení proximálního jejuna kapslovou 
enteroskopií, kde jsou též paličkovitě zbytnělé klky – obraz 
lymfostázy.

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

rů

Obr. č. 3, 4: Zobrazení zvětšených uzlin v mezenteriu – v sérii je CT snímek a fúzovaný PET/CT snímek ve frontální rovině 
(kříž vždy ukazuje na příslušnou uzlinu).
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Whipple Allen Oldfather (1881–1963) – americký chirurg. Narozen v  íránu 
v rodině presbyteriánských misionářů. Profesorem chirurgie na Columbia University, 
kde pracoval v  letech 1921–1946. Jeden čas prezidentem American College 
of Physicians and Surgeons. Zajímal se o chirurgii pankreatu, popsal diagnostickou 
triádu inzulinomu, která dnes nese jeho jméno.

(zdroj informací: archiv redakce)
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způsobené Tropheryma whipplei (slabě grampozitivní bakterie 
tyčinkovitého tvaru, velikosti 1,5–2,5  μm z  řádu Actinomy-
cetales). Při velice nízké incidenci a nespecifických příznacích 
onemocnění se předpokládá, že poměr diagnostikovaných 
a nediagnostikovaných případů je přibližně 1:3. Choroba po-
stihuje především muže (80  % všech případů). Existují data 
podporující domněnku o možné genetické predispozici např. 
ve studii 25 % infikovaných T. whipplei bylo nositeli genotypu 
HLA-B27 (Elan 2003). V jiné randomizované studii, kde bylo 
vyšetřeno 40 zdravých jedinců, byla ve 35 % případů z daného 
souboru diagnostikována DNA T. whipplei ve slinách (Street et 
al. 1999). Tento fakt podporuje myšlenku o primárně nepato-
genním komenzálovi, jehož „patogenita“ se projeví až u jedin-
ce s imunodeficitem v úrovni celulární nebo humorální. Tato 
hypotéza není ovšem obecně přijímána.

Symptomy Whippleovy choroby zahrnují příznaky malab-
sorpčního syndromu s výraznou ztrátou hmotnosti (obvykle 
10–15  kg), opakovanými průjmovitými stolicemi nezřídka 
charakteru steatorey, dále bolesti nevýrazné intenzity v  epi-
gastriu a v neposlední řadě artritidu s postižením především 
velkých kloubů. Onemocnění je spojeno s přítomností inter-
mitentních subfebrilií až febrilií, lymfadenopatií a  zvýšenou 
pigmentací pokožky. V  laboratorních výsledcích postiženého 
jedince je často přítomna anemie a hypalbuminemie. Diagnos-
tiku Whippleovy choroby opíráme o  obraz lymfangiektázie 
při  endoskopickém vyšetření či kapslové enteroskopii spolu 
s histologickým vyšetřením vzorku postižené střevní sliznice. 
Toto podezření se následně ověřuje metodou PCR k průkazu 
specifických sekvencí nukleových kyselin mikroba. Senzitivita 
tohoto vyšetření dosahuje dle literatury až 97 % (Elan 2003). 

U  cca  5  % pacientů se tato infekční choroba projevuje neu-
rologickými příznaky. Nejčastěji jsou popisovány demence, 
kvantitativní poruchy vědomí a supranukleární oftalmoplegie 
(Elan 2003). Zajímavý moment přítomný u našeho nemocné-
ho, který je ve shodě s literaturou, představovala „nevysvětli-
telná“ chronická seronegativní oligo- či polyartritida. Kloubní 
manifestace předchází u tří čtvrtin pacientů intestinální obtíže 
v  průměru o  6  let (Puénchal 2002). Nejdelší známý interval 
mezi kloubní a střevní manifestací byl 36 let. Kloubní postižení 
často imituje revmatoidní artritidu, zvláště u pacientů s bilate-
rální symetrickou artritidou či při postižení distálních kloubů. 
Na rozdíl od revmatoidní artritidy ovšem nedochází ke vzniku 
kloubních deformit a laboratorní testy neprokazují přítomnost 
revmatoidního faktoru. Whippleova choroba mívala před érou 
antimikrobiální terapie fatální prognózu. V současné době se 
za efektivní terapii považuje dlouhodobá léčba perorálně po-
dávaného trimethoprim-sulfamethoxazolu, která se nezřídka 
podává po dobu dvou let. Bylo prokázáno, že při dané terapii 
dochází k dramatickému zlepšení klinického stavu i výsledků 
laboratorních testů nemocného. Průjem ustává během 2 až 7 
dnů a artralgie odezní za 5 až 30 dní po zahájení podávání an-
timikrobiální terapie. Odeznění neurologických symptomů je 
hůře předvídatelné a často pomalejší (Puénchal 2002).

Závěr
Tato kazuistika hypoglykemické epizody u osoby s diabe-

tem 2.  typu na  podkladě rozvoje malabsorpčního syndromu 
při  Whippleově chorobě a  zároveň zavedené léčbě deriváty 
sulfonylurey zdůrazňuje důležitost sledování jednoduchých 
nutričních a antropometrických ukazatelů v běžné ambulantní 
praxi. Pokles hmotnosti při sníženém perorálním příjmu stra-
vy nebo při poruše absorpce živin je spojen s poklesem inzu-
línové rezistence nemocného a  „relativním zvýšením“ hypo-
glykemizujího účinku některých léčiv. Diferenciální diagnóza 
lymfangiektázie střevní sliznice u osoby již léčené pro maligní 
lymfom vyžadovala vyloučení progrese tohoto onemocnění, 
ale současně při známém imunodeficitu nemocného a přítom-
nosti seronegativní artritidy nutila k zamyšlení i nad možností 
Whippleovy choroby.
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Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v  medicíně 
a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku.
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Ivan Petrovič Pavlov
(14. 9. 1849–27. 2. 1936)
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Ruský lékař a  fyziolog Ivan Petrovič Pavlov je ve světové 
medicíně znám především jako objevitel základních zákonů 
činnosti nervové soustavy. Díky tomu, že se podrobně zabýval 
i nervovou regulací trávicí soustavy, zařadili jsme jej do naší 
galerie v oblasti diabetologie.

Narodil se ve městě Rjazaň. Původně studoval teologii 
v kněžském semináři v rodném městě, ale ten nedokončil a ve 
svých 20 letech později pod vlivem pokrokových myšlenek 
ruských demokratů a knihy významného ruského lékaře Ivana 
Michailoviče Sečenova (1829–1905) o  mozkových reflexech 
začal studovat přírodní vědy na univerzitě v Petrohradě. Studi-
um přírodních věd se mu zdálo nedostatečné, a proto studoval 
ještě i medicínu na Vojenské lékařské akademii v témže městě. 
Studium na této akademii úspěšně zakončil v roce 1883, kdy 
získal hodnost doktora.

Známý český diabetolog doc. MUDr. Alois Kopecký, CSc. 
ve své knize „Dějiny cukrovky“ připomíná, že Pavlov ještě jako 
student medicíny uveřejnil ve spolupráci se svým spolužákem 
v roce 1875 publikaci týkající se inervace (tj. nervového vyba-
vení) slinivky břišní. Rakouský historik medicíny Hugo Gla-
ser ve své publikaci „Vývoj moderního lékařství“ uvádí, že první 
pankreatickou píštěl provedl Ivan Petrovič Pavlov u psa a zjis-
til, že pankreatická šťáva je důležitá trávicí tekutina.

Zpočátku byl soukromým docentem fyziologie a  násled-
ně odešel na dvouletý speciální studijní pobyt do Vratislavi 
(u profesora Heidenhaina) a Lipska (u profesora Karla Fried-
richa Wilhelma Ludwiga 1816–1895). Hodně se zde naučil, 
ale velmi mu vadila vivisekce a množství týraných a obětova-
ných pokusných zvířat. Poté pracoval až do roku 1890 v kli-
nické fyziologické laboratoři známého ruského lékaře Serge-
je Petroviče Botkina (1832–1889). Působil jako mimořádný 
profesor farmakologie v Tomsku a v roce 1890 se stal profeso-
rem farmakologie na Vojenské lékařské akademii v Petrohradě 
(tehdy nejvýznamnější ruské lékařské škole) a po dalším roce 
pak vedoucím v nově založeném ústavu experimentální me-
dicíny.

V roce 1895 převzal ve Vojenské lékařské akademii v Pet-
rohradě místo vedoucího katedry fyziologie (přednášel zde až 
do roku 1924). V roce 1904 mu byla jako prvnímu ruskému 
přírodovědci v  historii udělena Nobelova cena za fyziologii 
a medicínu za práce a objevy v oblasti fyziologie zažívání (pod-
míněné reflexy), jimiž podstatně přetvořil a rozšířil poznatky 
v  této oblasti. O  tři roky později byl jmenován akademikem 
(členem Ruské akademie věd), přestože vztah carských úřa-
dů k němu osobně i k  jeho názorům byl nepřátelský. V roce 
1921 byla z  rozhodnutí sovětské vlády vybudována v  Koltu-
ších (dnešní Pavlovo) u Petrohradu rozsáhlá vědecká laboratoř 
(později změněná na Fyziologický ústav Akademie věd SSSR) 

pro další Pavlovovy výzkumy, kde pracoval se svými žáky až 
do konce života.

Jak uvádí slovenský autor Juraj Bober ve své publikaci 
„Laureáti Nobelovy ceny“, Pavlov se zpočátku své vědecké prá-
ce věnoval výzkumu činnosti srdce, jater a  regulace krevní-
ho oběhu. Z tohoto období pochází např. jeho první vědecká 
(a zároveň disertační) práce nazvaná „O nervech srdce“ (z roku 
1883). Ve druhém období (od roku 1897) se již zcela soustře-
dil na výzkum činnosti žláz trávicích orgánů a  jejich řízení. 
Přednáška, kterou přednesl v  roce 1903 na mezinárodním 
lékařském kongresu v Madridu o experimentální psychologii 
a psychopatologii zvířat, vzbudila nesmírnou pozornost celého 
vědeckého světa. A nejen vědeckého.

Jan Hron ve svém medailonu o Ivanu Petroviči Pavlovovi 
v „Přemožitelích času č. 1“, připomíná, že dokonce i  švédský 
král se naučil říkat rusky: „Jak se máte, Ivane Petroviči?“, aby 
mohl uvítat vzácného vědce v jeho řeči, když mu odevzdával 
v  roce 1904 Nobelovu cenu za fyziologii a  medicínu. Pavlov 
vypracoval dokonalou fyziologicko-chirurgickou metodiku, 
která umožňuje studovat reakce živého normálního zvířete, 
a položil základ k moderním představám o zažívání.

Jevy tzv. psychické sekrece ho dovedly k objevům slavných 
podmíněných reflexů, které dále systematicky studoval. Kla-
sické jsou jeho pokusy o  sekreci slinných žláz a  o  žaludeční 
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sekreci. Vyoperoval vývod příslušné slinné žlázy psa na kůži 
a pozoroval kvalitativní změny vylučovaných slin při různých 
podnětech. Pozoroval, že vylučování slin nastává tehdy, když 
zvíře žvýká potravu, na podněty chuťové a jiné, ale také, že psa 
je možné naučit, aby vylučoval sliny i na zpočátku bezvýznam-
né podněty. Ty se však postupně staly signálem k vylučování 
slin (např. na zvukový podnět, když pes reagoval na zaracho-
cení vozíku, jímž se přivážela potrava). V další fázi výzkumu, 
trvající opět několik měsíců, pozoroval u pokusných psů, jak 
probíhá proces zapomínání. Zvonek a lampy postupně ztrácely 
svůj účinek, když je nedoprovázelo chutné sousto, a slinná žlá-
za nevydala ani kapku slin.

Podobné vztahy zjistil při pokusech s  vylučováním žalu-
deční šťávy, kterou ze žaludku psa vyvedl ven přes uměle vy-
tvořenou píštěl. Reakce psů na vnější podmínky (tikání met-
ronomu, klinkání zvonku, rozsvěcování barevných lampiček) 
nazval podmíněnými reflexy a  různými obměnami těchto 
reflexů provedl následně rozbor smyslového vnímání. Sou-
hrn výsledků této práce vyšel ve sborníku „Podmíněné reflexy“ 
v roce 1923.

Zjistil, že podněty, které působí na organismus zvenčí, mo-
hou se stát signály biologicky příznivých nebo nepříznivých 
podmínek a mohou vyvolat objektivní, účelné reakce, umož-
ňující maximální přizpůsobování organismu neustále se mě-
nícím podmínkám vnějšího prostředí. Zavedl tak do výzkumu 
chování zvířat a složitých psychických jevů objektivní fyziolo-
gické metody i terminologii. Společně se svými žáky přesvěd-
čivě dokázal vzájemnou podmíněnost a  jednotu psychických 
a fyziologických jevů. O těchto objevech vyšla jeho monografie 
„Příspěvky k  funkci hlavních trávicích žláz“ (1897). Německý 
fyziolog Munk o této knize napsal: „Od dob Heidehainových se 
ještě ani jednou nestalo, aby jediný badatel učinil ve fyziologii za 
několik let tolik objevů, kolik jich je popsáno v Pavlovově knize“.

Sluší se v této souvislosti připomenout, že o dočasných spo-
jeních věděli již Pavlovovi předchůdci. Jejich stručný souhrn 
provedl ve své práci již zmiňovaný Jan Hron. Pudové cho-

vání objevil slavný anglický přírodovědec, původce vývojové 
teorie a zakladatel moderní biologie Charles Robert Darwin 
(1809–1882), britský filozof Herbert Spencer (1830–1903) 
a  již zmiňovaný Sečenov obohatili první Darwinova pozná-
ní. Pavlovův současník, anglický fyziolog Sir Charles Scott 
Sherington (1857–1952), nositel Nobelovy ceny za fyziologii 
a medicínu za rok 1932 (za objevy v oblasti funkcí neuronů) 
studoval chování zvířete, jemuž odňal mozek. Zajímavé poku-
sy prováděl i Goltz – odstranil psovi mozkovou kůru tak, aby 
neporušil střediska pod ní. Takto operovaní psi, běhali, hráli si, 
byli schopni rozmnožování, ale nevnímali okolí, nepoznávali 
svého pána a všechno okamžitě zapomínali. A již zmiňovaný 
fyziolog Munk odstranil spánkové části mozku a zjistil, že zví-
ře, aniž pozbylo zraku, ztratilo schopnost vnímat předměty.

K podtržení významu práce tohoto slavného ruského věd-
ce ocitujme slova známého amerického fyziologa I. H. Kello-
gga, který k 80. narozeninám Ivana Petroviče Pavlova napsal: 
„Neznám člověka, jehož práce by byla významnějším přínosem 
pro blaho lidstva“. Práce v laboratoři mezi psíky a přístroji byla 
Pavlovovi nade vše a jí také patřila jeho poslední slova na smr-
telné posteli: „Už je čas vstávat!“.

Významné byly i Pavlovovy práce z oblasti fyziologie spán-
ku a hypnózy, umělého vytváření poruch vyšší nervové činnos-
ti a vysvětlení lidské řeči. Slovenský historik doc. MUDr. Ján 
Junas ve své knize „Průkopníci medicíny“ připomíná, že jed-
ním z jeho významných objevů je také systém signálních sou-
stav a klasifikace lidí podle typů nervové soustavy. Pavlovovo 
dílo má značný význam pro mnohé oblasti biologie, medicíny, 
psychologie, psychiatrie a pedagogiky. O jeho poznatky se při 
svém vzniku opírala i kybernetika.

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám v údajích, prosíme o oznámení případných změn adresy 
v průběhu roku tak, abychom Vám mohli zaslat novou publikaci na správnou adresu.

Vážení přátelé,
pro obdržení publikace Pomocník diabetologa 2013 je nezbytná registrace. K odběru se můžete přihlásit na internetových stránkách:

Po vyplnění formuláře budou Vaše údaje zařazeny do seznamu pro bezplatné zaslání Pomocníka diabetologa 2013. Nakladatelství GEUM Vás 
bude informovat o vydávaných novinkách pro obor Vaší specializace. Vyplnění Vás nezavazuje k žádné platbě. Zadané údaje budou využity 
pouze pro komunikaci mezi Vámi a nakladatelstvím. Údaje nebudou poskytnuty žádným dalším subjektům k reklamním či komerčním účelům.

Publikace je distribuována pouze v ČR dle pořadí došlých registrací do vyčerpání zásob. Datum vydání je       
30. dubna 2013. Pomocník diabetologa je určen výhradně zdravotnickým pracovníkům a odborným institucím.

2013

www.geum.org/pd_objed.htm
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Zajímavosti z historie dopravních 
zdravotních služeb I.
Jiří Černý

Kapitoly z historie

  Nehojící se rány a  kritické stavy v  mnohých případech 
ovlivňují mobilitu pacientů. Nemocní se tak často stávají uži-
vateli zdravotních dopravních služeb. V literatuře se setkává-
me většinou s přehledovými články, ve svém příspěvku bych se 
chtěl zaměřit na některé zajímavosti z historie tohoto segmen-
tu zdravotních služeb.

Na mnohých současných sanitních automobilech najdeme 
označení „ambulance“. Za tento název vděčíme ženě – královně 
Isabele Kastilské. V patnáctém století patřila španělská armáda 
k nejlepším a největším v Evropě. Královna Isabela dala pro své 
vojáky zřídit velké stany, nazvané „ambulancias“. Ve stanech 
byla poskytována rychlá lékařská pomoc zraněným vojákům, 
skladován lékařský materiál a ubytováni lékaři a ostatní zdra-
votnický personál. Jednalo se zřejmě o první polní nemocnici. 
Královskou nemocnici popisuje historik Hernando del Pulgar: 
„Pro zajištění péče o raněné a nemocné královna poslala do tá-
bora šest velkých stanů, jejich vybavení, společně s  lékaři, chi-
rurgy a obsluhou. Velitel neměl zraněným účtovat nic, všechno 
platila královna“. Polní nemocnice zahrnovala okolo čtyř set 
nákladních vozů krytých plachtami, pojmenovaných rovněž 
ambulancias. Nákladní vozy, tažené koňmi či osly, po vylože-
ní materiálu pro nemocnici sloužily jako dopravní prostředky 
pro sběr a dopravu raněných vojáků z bojiště.

Výraz „ambulance“ pochází z  latinského slova ambulare, 
což znamená chodit nebo pohybovat se. Původně znamenal 
stěhování nemocnice následující vojsko do bitvy.

Vzhledem k tomu, že organizace dopravy raněných a ne-
mocných byla zajišťována v  minulosti většinou v  souvislosti 
s armádami a ozbrojenými konflikty, byl kladen důraz na oděv 
a vybavení záchranářů. Vojáci přepravující raněné byli obleče-
ni do uniforem, které se více či méně odlišovaly od ostatních. 
Uniformy pro zdravotní personál se zachovaly dodnes.

K uniformě se váže i příběh doktorky Emily Dunningové, 
první americké lékařky v záchranné službě. Předpis pro oděvy 
lékařů Městské nemocnice v New Yorku určoval jako nutnost 
kalhoty. Tento požadavek byl formálním důvodem pro od-
mítnutí zařadit dr. Dunningovou do služby záchranné stanice. 

Článek je zaměřen na zajímavosti z historie dopravy raněných a nemocných. První užití výrazu ambulance. Přiná-
ší pohled na vývoj od sanitních kočárů přes automobily a tramvaje. Věnuje se též uniformám pracovníků zdravotnické 
dopravy a počátkům záchranných služeb v Čechách.

The curiosities from the history of health care transportation I.
The paper is focused on the curiosities from the history of the transportation of wounded and ill people. The first use of the term ambulance. It 

gives an insight into the development of the transportation from ambulance coaches to cars and trams. It also deals with uniforms of health care 
transport staff and the beginnings of the Rescue Service in Bohemia. 

Lékařka však obešla toto nařízení, nechala si ušít sukni, která 
překrývala kalhoty. Příběh dr.  Dunningové se stal i  tématem 
úspěšného amerického filmu Dívka v bílém (The Girl in White).

Obr. č. 1: Sanitní automobil, Londýn 1925 (London 
Metropolitan Archives)
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Zajímavý odkaz v  této souvislosti nacházíme i  v  českých 
zemích. Guberniálním nařízením z  roku 1838 byl v  Praze 
dopravou nemocných do všeobecné nemocnice pověřen Ma-
gistrát. Měl dbát mj. i na to, aby v každé čtvrti byl dostatečný 
počet nosítek a nosičů, kteří měli být při výkonu služby střízli-
ví a v neroztrhaných šatech. Dopravu do nemocnice zajišťoval 
pražský magistrát i na základě požadavků policie tzv. „obec-
ní truhlou“, kterou byli dopravováni „nepříčetní, choromyslní, 
mužové i  ženy, odpornými nemocemi stižení i  lehce zranění“. 
Často se stávalo, že chronicky nemocný pacient byl z venkova 
přivezen povozem, který hned odjel. Trvalo mnohdy i týdny, 
než se podařilo zajistit úřadům odvoz pacienta zpět. Pacienti 
s  nakažlivými chorobami byli mnohdy přiváženi do nemoc-
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uvážlivého užití výstražných prostředků. Zmiňuje se o  něm 
i „Návod a porady pro řidiče sanitních vozů ve všech nemoc-
nicích v  New  Yorku“ z  roku 1915: „Prvním cílem sanitky je 
reagovat na  tísňové volání, tak rychle a  jak je to jen možné 
s největší bezpečností, aniž by hrozilo nebezpečí úrazu pro ja-
koukoliv osobu nebo vozidlo. Cílem je poskytnout nemocnému 
nebo zraněnému první pomoc a potom jej převést do nemocnice 
nebo domů. Tato práce má největší význam. Měla by být koná-
na dobře a pečlivě. Řidič by si měl být vědom, že je zástupcem 
nemocnice, a jednat s důstojností a slušností jak se sluší při zá-
chraně života. Sanitka není místem pro  lehkomyslnost, hlasité 
hovory, není třeba zvonit zvoncem, ni dělat se strojem „kousky“. 
Sanitka není prostředkem pro potěšení z jízdy… Pravidla by měl 
řidič znát nazpaměť a pečlivě je dodržovat. Zatímco sanitka je 
očekávána s úzkostí, její příjezd by měl přinést vděčnost. Každý 
řidič by měl řešit každý den: budu pracovat co nejlépe. Nebudu 
mít nehodu. Nebudu riskovat. Pomohu lékaři. Budu sloužit lid-
skosti a nemocnici.”

Doprava nemocných a raněných je spojena se vznikem zá-
chranných služeb. Koncem 18. století působil v Praze Vojtěch 
Vincenc Carda, doktor filozofie a lékařského umění, emeritní 
profesor policejní medicíny. Častým tématem jeho přednášek 
byly zachraňování osob v nebezpečí života. Pro laickou veřej-
nost vydal knihu „Naučení dané nelékařům o  tom, jak mají 
zdánlivě mrtvé křísiti a  osobám v  náhlém nebezpečí života 
uvrženým hned v  prvém okamžení pomáhati“. V.  V.  Carda 
byl také členem londýnské Royal Human Society. Posláním 
společnosti (později nazývané Společností pro záchranu zjev-
ně utonulých) bylo omezit počet případů, kdy byli lidé omy-
lem prohlášeni za mrtvé, v některých případech i pohřbeni, 
a  podpořit nové techniky resuscitace. Inspirován jejím pro-
gramem, podílel se na založení Zachraňovacího ústavu v roce 
1797. Součástí ústavu byla ochranitelna a  v  ní zachraňovací 
místnosti vybavené záchrannými prostředky, mj. slámou, ko-
šatinou a ohřívacími kameny. V roce 1798 založil V. V. Carda 
„Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a ná-
hlém nebezpečí smrti se ocitnuvších“. Nedostatek finančních 
prostředků byl jedním z důvodů, proč společnost v roce 1840 

Obr. č. 3: Ambulance měly při výjezdu přednost před 
všemi vozidly, kromě hasičských a poštovních (Way for 
Ambulance, Harper‘s weekly, 26. ledna 1895)

Obr. č. 2: Snímek ambulance otištěný v New York Times  
30. června 1903

nice nájemními vozy v rozporu s hygienickými předpisy. Na-
vrhované řešení – zavedení speciálních vozů pro přepravu ne-
mocných nebylo však možné akceptovat z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.

V druhé polovině 19. století a začátkem století dvacátého 
zřizovaly nemocnice vlastní dopravní služby. Zpočátku byli 
pacienti přepravováni ručními vozíky či koňmi taženými ko-
čáry, později byly zaváděny automobily. Důležitá byla pro za-
chování pacientova života rychlost převozu. V roce 1869 byl 
v  New  Yorku uveden do  provozu předchůdce integrovaného 
záchranného systému. Dopravní služba v nemocnici byla pro-
pojena prostřednictvím telegrafu s  policií. Ve městě byly in-
stalovány poplachové ohlašovací budky, které umožnily hlásit 
mimořádné události hasičskému sboru. Hlášení, která obdr-
žela policie nebo hasičský sbor, byly předávány nejbližší ne-
mocnici. Na  obdržený požadavek výjezdu reagoval poplašný 
systém – zvuk zvonu v nemocnici, který byl společný pro léka-
ře, kočího i vrátného. Pro urychlení výjezdu byl použit zvláštní 
systém pro zapřažení koní, který reagoval na ohlašovací zvon. 
Po zazvonění byl od stropu uvolněn postroj a sedlo, které bylo 
spuštěno přímo na koně. Posádka byla schopna vyjet k zásahu 
do 30 vteřin po volání. Při výjezdu měl sanitní vůz přednost 
před všemi vozidly, vyjma hasičských a poštovních vozů.

Pod sedadlem kočího sanitního vozu v  uzamykatelné 
schránce nechyběla láhev brandy, obvazy, dlahy přikrývky, 
svěrací kazajky, pouta a tabák k odvrácení infekce.

Kočáry a  později sanitní automobily byly vybaveny vý-
stražnými světly červené barvy a zvonci, první sirény se obje-
vily ve 20. letech 20. století. Již v této době se objevil problém 

KAPITOLY Z HISTORIE – ZAJíMAVOSTI Z HISTORIE DOPRAVNíCH ZDRAVOTNíCH SLUžEB I.
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