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Editorial

Bon appétit

O uplynulém víkendu jsem měl tu čest být hostem Apetit festi-
valu v Pardubicích. Tedy akce, která si do podtitulu dala charak-
teristiku gurmánský festival dobrého jídla a pití. Zavedly mne tam 
služební povinnosti šéfredaktora, nicméně – popravdě – trochu 
jsem jim pomohl, protože gurmánství (a zvláště dobré víno) je také 
mou osobní korouhví.

Známí kuchaři se předváděli na pódiu coby nové celebrity dne-
ška, desítky stánků nabízely nejrůznější lahůdky a  vyhlášené re-
staurace soutěžily o  titul mistra festivalu prostřednictvím soutěž-
ních menu. Přiznám se, že ani nevím, kdo získal ocenění Východočeská restaurace roku 2013 a jistě není podstatné, že u mne by 
vyhrála pardubická Bonté.

Možná byste čekali, že na festivalu dobrého jídla a pití potkáte samé tlouštíky, lidi, kteří si nedokážou nic odepřít, závislé na 
jídle a nezřízeně se vrhající na vystavené lahůdky. Do hlavy jsem návštěvníkům neviděl, nicméně mne velmi překvapilo, že drtivá 
většina návštěvníků je štíhlá, sem tam se neslo decentní bříško, ale vskutku obézních lidí bylo jako šafránu. Docela mne zaskočilo, 
jak razantně jiná byla situace, když jsem následující den navštívil se svým synem tradiční pouť v Semilech. Jak jsem se rozhlížel, 
obézních návštěvníků byla dobře polovina, řada z nich se sotva valila a výjimkou nebyly ani „kulaťoučké“ děti v útlém věku. 
Možná jsme tu v Semilech zvláštní vzorek populace, možná, že návštěvníci pouti nejsou reprezentativní vzorek obyvatelstva, ale 
spíše se obávám, že atypickým vzorkem byli gurmáni v Pardubicích.

Možná tedy, že láska k dobrému jídlu je v určitém ohledu jistou prevencí obezity. Nabízí se to samo, vždyť opravdu dobře jíst 
neznamená jíst příliš, ale jíst kvalitní a chutné potraviny a především vnímat to, co jím.

Už jste viděli nové spoty Diabetické asociace ČR? Vysílá je Česká televize, ale snadno je všechny najdete na webu asociace. 
To kdybyste – stejně jako já po zhlédnutí prvního z nich – nechtěli čekat, kdy se objeví v reklamní televizní pauze další a chtěli se 
na všechny podívat hned. Od první chvíle se nám v redakci líbily, proto kolegyně oslovila profesora Milana Kvapila a pana Petra 
Čtvrtníčka, aby nám v krátkém rozhovoru přiblížili zákulisí jejich vzniku.

Před námi je léto, přeji Vám všem krásné prázdniny. V redakci se budeme těšit na Vaše podněty, maily a dopisy. A připo-
mínám – potkáte-li ve své praxi zajímavý případ, nezapomeňte se o něj podělit se svými kolegy v podobě kazuistiky v našem 
časopise.

Karel Vízner
šéfredaktor
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Kvalitná edukácia – včasná a dlhodobá 
compliance pacienta s diabetes mellitus 2. typu 
– kazuistika

Linda Buková¹, Peter Galajda2, Marián Mokáň2

¹Interná klinika, Diabetologická ambulancia, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko
2I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM, Martin, Slovensko

Úvod
Včasná diagnostika diabetes mellitus 2. typu a komplexná 

liečba metabolického syndrómu s dosiahnutím individuálnych 
cieľových hodnôt je dôležitá z hľadiska prevencie vzniku mik-
ro- a makrovaskulárnych komplikácií diabetu (ACG 2008; Uli-
čiansky et Schroner 2012).

Kazuistika
68-ročný pacient prijatý na Internú kliniku v  apríli 2011 

s  prejavmi dehydratácie a  novodiagnostikovaným diabe-
tes mellitus (DM) 2.  typu so vstupnou glykémiou nalačno 

Súhrn:
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt edukácie u pacienta s novodiagnosti-

kovaným diabetes mellitus 2. typu so vstupnou glykémiou nalačno 50 mmol/l a vyso-
kým vstupným glykovaným hemoglobínom (HBA1c) vyšetreným metódou vyšetre-
nia podľa Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) 
/ resp. Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 13,6/14,6 % na dlhodobé 
zlepšenie a dosiahnutie cieľových hodnôt liečby metabolického syndrómu a diabetes 
mellitus 2. typu a dlhodobý pokles telesnej hmotnosti. U pacienta bola vstupne zahá-
jená kombinovaná liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom a metformínom, 
po 6 mesiacoch pacient užíval už len metformín, po 18 mesiacoch liečby je pacient 
dlhodobo už len na diabetickej diéte.

Summary:
Quality education – early and long – term compliance of patient with type 2 dia-
betes – a case report

The case report presents the benefit of education in a patient with newly diag-
nosed type 2 diabetes with input value of fasting glycaemia 50 mmol/l and high input 
level of glycosylated hemoglobin (HBA1c) method of testing according to the Inter-
national Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) / respec-
tively Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 13,6/14,6 % for long-term 
improvement and achievement of target values metabolic syndrome and type 2 dia-
betes and long-term weight loss. Initially was started treatment by intensified insulin 
therapy regimen, after 6 months the patients was taking only metformin and after 
18 months the patients is only on diet for long time.

Buková, L., Galajda, P., Mokáň, M. Kvalitná edukácia – včasná a dlhodobá compliance pacienta s diabetes 
mellitus 2. typu – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 11, 2: 4–6, 2013.

Kľučové slová: 
 � edukácia
 � compliance pacienta
 � diabetes mellitus 2. typu
 � metabolický syndróm

Key words: 
 � education
 � compliance of patient
 � diabetes mellitus type 2
 � metabolic syndrome

48 mmol/l. C-peptid v uvedenom období nebolo možné vyšet-
riť z technických príčin, krvný tlak v čase diagnózy ochorenia 
bol 120/80 mmHg. Subjektívne pacient udával pri prijatí váho-
vý úbytok cca 5 kg za týždeň, nechutenstvo, suchý jazyk, smäd 
a frekventné močenie.

V úvode hospitalizácie bol pacientovi prechodne podávaný 
inzulín pumpou, pacient bol parenterálne hydratovaný. Vstup-
ný Astrup: pH 7,48, pCO2 3,96 kPa, akt. HCO3 22,6 mmol/l, 
base excess (BE) -1,1 mmol/l, saturácia O2 96 %. Po pozvoľ-
nom poklese glykémie a rehydratácii pacient bol prestavený na 
intenzifikovaný inzulínový režim. Vzhľadom na preferenciu 
konzumu jedál 6-krát denne sme zvolili prandiálne regulárne 
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inzulíny s vytitrovaním jednotiek inzulínu Actrapid na 16-14-
14 IU a Insulatard na 14 IU s.c. o 21,00 hodine.

Z komplikácií diabetu bola v čase diagnózy prítomná sen-
zitívna diabetická polyneuropatia, očné vyšetrenie bolo bez 
nálezu diabetickej retinopatie.

V osobnej anamnéze pacienta bola známa artériová hyper-
tenzia od roku 2002, vertebrogénny algický syndróm (VAS) 
a  cholecystolitiáza. Pacient predhospitalizačne užíval inhibí-
tor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) v  kombiná-
cii s hydrochlorothiazidom (HCHT) 5/25 mg, amlodipín, ky-
selinu ursodeoxycholovú a hepatoprotektívum.

V  čase diagnózy ochorenia bol do liečby pridaný statín. 
Pacient absolvoval následné kontroly na diabetologickej am-
bulancii každé 3  mesiace. U  pacienta bola vstupne zahájená 
kombinovaná liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom 
a metformínom, po 6 mesiacoch pacient užíval už len metfor-
mín, po 18 mesiacoch liečby je pacient dlhodobo už len na dia-

betickej diéte. Po 12 mesiacoch od diagnózy ochorenia bol dis-
penzarizovaný u nefrológa ako diabetická nefropatia III. štádia 
podľa National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (NKF/DOQI) II–III, zmenená liečba z ACE 
inhibítora na sartan. Po 12 mesiacoch od diagnózy DM 2. typu 
kontrolné očné pozadie bolo bez nálezu diabetickej retinopatie.

Diskusia
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt edukácie u pa-

cienta s  novodiagnostikovaným DM 2.  typu so vstupnou 
glykémiou nalačno 50 mmol/l a vysokým vstupným glykova-
ným hemoglobínom HBA1c IFCC 13,6 % na dlhodobé zlepše-
nie a dosiahnutie cieľových hodnôt liečby metabolického syn-
drómu a diabetes mellitus 2. typu a dlhodobý pokles telesnej 
hmotnosti. U  pacienta bola vstupne zahájená kombinovaná 
liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom a  metformí-
nom v dávke 500 mg najskôr 1-krát denne, potom 2-krát den-
ne, po 6 mesiacoch pacient užíval už len metformín najskôr 
2-krát 500 mg, potom už len 1-krát denne 500 mg, po 18 me-
siacoch liečby je pacient dlhodobo už len na diabetickej dié-
te. Tabuľky 1, 2 a 3 poukazujú na priaznivú dynamiku zmien 
sledovaných antropometrických a laboratórnych parametrov.

Počas hospitalizácie sa pacient naučil počítať sacharidové 
jednotky, orientovať sa v glykemickom indexe potravín a tiež 
sa začal aktívne zaujímať o svoje cieľové hodnoty liečby krvné-
ho tlaku, lipidogramu a glykovaného hemoglobínu. Z hľadiska 
kvalitatívnej zmeny stravovania sme využili pri edukácii prin-
cípy stredomorskej diéty. Edukovaná bola na žiadosť pacienta 
aj manželka pacienta, ktorá zmenila stravovacie návyky spolu 
s manželom. Pacienta sme tiež edukovali ohľadom akútnych 
a chronických komplikácií diabetu a vhodnej pohybovej akti-
vite s ohľadom na vertebrogénny algický syndróm.

Záver
Kvalitná edukácia s následnou včasnou a trvalou zmenou 

životného štýlu pacienta s optimálne zvolenou farmakologic-
kou liečbou môžu viesť k  dlhodobo uspokojivej kompenzá-
cii parametrov metabolického syndrómu a  diabetes mellitus 
2. typu len na diabetickej diéte aj u pacienta s náhodne diag-
nostikovaným a niekoľko mesiacov možno aj rokov nepozna-
ným DM 2. typu s vysokou vstupnou glykémiou nalačno a vy-
sokým vstupným HBA1c IFCC/DCCT.

Za dôležitú považujeme aj edukáciu manželky, ktorá tiež 
zmenila svoje stravovacie zvyklosti a podporuje v zmene život-
ného štýlu manžela.

Celospoločenská edukácia by mala viesť mužov s  obvo-
dom pásu viac ako 94  cm a  ženy s  obvodom pásu viac ako 
80 cm k tomu, aby sami aktívne vyhľadali praktického lekára  

Tab. č. 1: Antromopetrické parametre
v čase 

diagnózy
6 

mesiacov
12 

mesiacov
18 

mesiacov
výška (cm) 169 169 169 169

telesná hmotnosť (kg) 87 79,7 84 83

obvod pásu (cm) 99 97 98 98

BMI (kg/m²) 30,5 28 29,4 29,1

TK (mmHg) 120/80 130/80 140/80 140/80

BMI – body mass index 
TK – krvný tlak 

Tab. č. 2: Laboratórne parametre
v čase  

diagnózy
6 

mesiacov
12 

mesiacov
18 

mesiacov
glykémia nalačno 
(mmol/l) 48 5,3 5,8 5,4

HbA1c (IFCC) (%) 13 3,2 3,6 3,6

cholesterol (mmol/l) 5,7 4,3 4,3 4,1

HDL (mmol/l) 0,87 1,21 1,11 1,3

LDL (mmol/l) 3,98 2,72 2,73 2,26

TAG (mmol/l) 1,88 0,51 1,02 1,08

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

Tab. č. 3: Laboratórne parametre
v čase 

diagnózy
6 

mesiacov
12 

mesiacov
18 

mesiacov
kreatinín (µmol/l) 110 119 116 94

KVP (g/l/12 hod) 0,06 0,07 0,12 0,09

cleareance kreatinínu 
kalkul. (ml/s) 1,37 - 1,16 1,5

ALT (μkat/l) 4,04 0,29 0,27 0,29

GMT (μkat/l) 2,43 0,27 0,28 0,31

KVP – kvantitívna proteinúria 
ALT – alanín-aminotransferáza 
GMT – glutamyltransferáza

Astrup Paul Bjørndahl (1915–2000) – dánský chemik. Byl vedoucím Centrální 
laboratoře přenosných nemocí v Kodani, později Centrální laboratoře Státní univer-
zitní nemocnice. V roce 1964 se stal profesorem klinické chemie. Je znám především 
díky své práci během velké dánské epidemie poliomyelitidy v  letech 1952–1953. Je 
spoluautorem metody vyšetření krevních plynů a vnitřního prostředí. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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MUDr. Linda Buková
Interná klinika, FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
974 00 Banská Bystrica

e-mail: linda.bukova@inmail.sk

za účelom skríningu metabolického syndrómu a diabetes mel-
litus 2. typu.

Tiež je dôležité, aby praktickí lekári a internisti v prípade 
diagnostikovania rizikových faktorov pre vznik diabetes melli-
tus 2. typu včas odosielali pacientov v prípade normoglykémie 
alebo hyperglykémie nalačno na orálny glukózový tolerančný 
test k diabetológovi.

Literatúra:
ADVANCE Collaborative Group. Intensive blood glucose control and vascular outcomes 
in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 358, 24: 2560–2572, 2008. (ACG 2008)

Uličiansky, V., Schroner, Z. Čo prináša najnovšie stanovisko (Position Statement) 
Americkej diabetologickej asociácie (ADA) a  Európskej asociácie pre štúdium diabetu 
(EASD) pre klinickú prax? Interná med 12, 4: 154–161, 2012.

Česká diabetologická společnost – pracovní skupina pro dětskou diabetologii a  
Lázeňská léčebna Mánes – Odbor lázeňské péče Nemocnice Na Homolce

si Vás dovolují pozvat na

Pracovní dny dětské diabetologie a endokrinologie 2013 Karlovy Vary
22.–23. 11. 2013, Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary

V prostorách léčebny se tradičně setkají lékaři-pediatři a sestry z celé ČR pracující  
v oboru dětské diabetologie a endokrinologie.

Pracovní dny budou zaměřeny i na postgraduální výuku, další část na prezentaci  
zajímavých sdělení a kazuistik.

Sesterská sekce bude zaměřena na problematiku edukace dětských a dorostových  
diabetiků a jejich rodin, kazuistiky.

Účast bude ohodnocena kreditními body.
Kongresový poplatek pro sestry činí 600 Kč, pro lékaře 800 Kč – hradí se na místě.

Začátek odborného programu je v pátek 22. 11. 2013 ve 13,00 hodin.

Odborný garant: prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Kontakt: Ivana Gajová, tel: 353 334 228, e-mail: ivana.gajova@manes-spa.cz
Adresa: Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, Karlovy Vary 360 01, www.manes-spa.cz

upoutávka
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Pokračování kazuistiky v přímém přenosu: 
jaký je účinek metforminu na snížení 
glykovaného hemoglobinu?

Milan Kvapil
Interní klinika, FN Motol, 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.

Kazuistika je pokračování klinického případu, který byl 
uveřejněn v minulém vydání časopisu Kazuistiky v diabetolo-
gii. Kazuistika je koncipována jako případ s otevřeným kon-
cem, jehož vývoj bude sledován a popsán ještě v dalším čísle 
tohoto časopisu. Čtenáři se mohou na základě svých zkušenos-
tí pokusit předpovědět další vývoj a zaslat svůj názor prostřed-
nictvím stránek www.dm2t.cz

Popis případu
45letý pacient byl dne 21. ledna 2013 odeslán do diabe-

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

Pacient s 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 životospráva nepřinesla 
žádný významný efekt (celkový cholesterol 6,7  mmol/l, tria-
cylglyceroly 3,0 mmol/l), byla pro kombinovaný typ hyperli-
poproteinemie 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. Proto-
že u pacienta došlo k dalšímu zhoršení hladin lipidů a LDL-
-cholesterol se zvýšil na  hodnotu 4,59  mmol/l, byl převeden 
na  kombinovanou léčbu fenofibrát 400  mg denně a  atorva-
statin 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 odchy-
lek, výška 182  cm, tělesná hmotnost 102  kg, krevní tlak 
157/99  mmHg. Anamnesticky udával redukci hmotnosti 
o 10 kg za poslední rok, přes vyšší známou glykemii nepozo-
roval polyurii ani polydipsii. V laboratorním nálezu zachycena 
glykemie 17,3 mmol/l, glykovaný hemoglobin 121 mmol/mol, 
C-peptid 1 232 pmol/l, GMT 2,27 µkat/l, ostatní transaminá-
zy v normě, poměr albumin/kretinin 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. Hodnoty lipidů byly ovlivněny několik dní uží-
vaným atorvastatinem 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 zohled-
něním tolerance. Za  týden klesla glykemie na  14,2  mmol/l, 
hmotnost na  101  kg, krevní tlak se snížil na  148/87  mmHg. 
Po  dalším týdnu, již při dávce 2  g metforminu (2x2 tablety 
Glucophage  XR), která byla velmi dobře tolerována, bez  ja-
kýchkoliv nežádoucích účinků, byl pacient stále asymptoma-
tický, glykemie se snížila na 9,2 mmol/l, tělesná hmotnost kles-
la na 99 kg.

Mimo intenzivní edukace byl pacient odeslán na vyšetře-
ní očního pozadí (nález odpovídající věku, bez  diabetických 
změn), vyšetření periferních tepen (ultrazvukové vyšetření: 
bez nálezu ateromů, bez stenóz).
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13. února 2013 byl pacient opět na kontrole, subjektivně byl 
bez jakýchkoliv potíží, tělesná hmotnost 98 kg, dávka metfor-
min stejná (2 g denně), aktuální glykemie 9,1 mmol/l. Provedli 
jsme odběr krve a pacienta pozvali na kontrolu za týden. Vý-
sledky byly následující: glykovaný hemoglobin 99 mmol/mol, 
glykemie nalačno 9,2  mmol/l, triacyglyceroly 1,98  mmol/l, 
celkový cholesterol 3,3 mmol/l, HDL-cholesterol 0,85 mmol/l 
a LDL-cholesterol 1,63 mmol/l.

Další kontrola se uskutečnila dne 10. dubna 2013. Při této 
kontrole byl pacient bez  potíží. Tělesná hmotnost se zvýši-
la na  100  kg, krevní tlak 140/83  mmHg, aktuální glykemie 
po snídani byla 7,5 mmol/l, glykemie nalačno měřené doma 
glukometrem kolísaly mezi 6–7 mmol/l. Glykovaný hemoglo-
bin z odběru při této kontrole byl 60 mmol/mol.

Poslední kontrola před sepsáním pokračování kazuistiky se 
uskutečnila dne 10. května 2013. Pacient subjektivně bez potí-
ží, tělesná hmotnost 101 kg.

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 jeho vliv na tělesnou hmotnost, osoby léčené metfor-
minem mají minimální přírůstky hmotnosti, v kombinaci s in-
zulínem snižuje nárůst tělesné hmotnosti, snižuje potřebnou 
dávku inzulínu.

V souvislosti s objevem synergického účinku metforminu 
se sitagliptinem bylo prokázáno, že metformin zvyšuje hladinu 
endogenního GLP-1, což jej činí ideálním lékem do kombina-
ce s gliptiny.

V  prvním díle „kazuistiky na pokračování“ jsem položil 
otázky, na  něž bylo možno odpovědět cestou stránek www.
dm2t.cz Nebyl to test znalostí, spíše pokus nabídnout porovná-
ní vašich zkušeností s vývojem reálného případu. Odpovědělo 
několik desítek čtenářů. První otázka (jaký bude mít pacient 
glykovaný hemoglobin po téměř měsíční léčbě metforminem 
s postupně navyšovanou dávkou) byla zřejmě celkem jedno-
duchá, 56  % odpovědí odhadlo správné rozmezí. Stejně tak 
většina (69  %) odpovědí zvolila správnou možnost z  výběru 
změny triacylglycerolů. Poměr správných odpovědí je velmi 
potěšující, potvrzuje standardní a očekávaný vývoj parametrů 
při léčbě metforminem u mladého pacienta s recentním záchy-
tem diabetes mellitus 2. typu.

Měsíc po  zahájení terapie je dostatečně dlouhá doba 
k  tomu, aby v korelaci s dietními opatřeními, životosprávou, 
redukcí hmotnosti a účinkem metforminu došlo k úpravě me-
tabolismu, což se odrazí ve významném poklesu triacylglyce-
rolů. Proti tomu, glykovaný hemoglobin nemůže v této době 
odpovídat zlepšené glykemii, protože jeho hodnota v  sobě 
zahrnuje ještě období před  počátkem terapie. Při  odpovědi 
na otázky jste také, na oplátku, položili otázky mě.

Proč používám metformin  XR (preparát Glucophage  XR 
500 mg)? Protože je lépe tolerován, podle výsledků klinických 
studií vykazuje méně nežádoucích účinků ze  strany gastro-
intestinálního traktu v porovnání s neretardovaným prepará-
tem. Mé osobní zkušenosti tyto výsledky potvrzují.

Proč používám dávku 500 mg místo 1 000 mg? Protože se 
mi s  ní pracuje lépe. Pokud pacient toleruje dobře základní 
dávku 500 mg, dám mu rozpis, jak v týdenním či čtrnáctiden-
ním intervalu zvyšovat postupně dávku. Minimalizuji tak rizi-
ko nežádoucích účinků. Pacient je poučen o tom, že v případě 
výskytu zažívacích potíží mírné až střední závažnosti, sníží 
dávku po 500 mg na tu, kdy byl ještě asymptomatický. Bez nut-
nosti frekventních kontrol tak bezpečně najdeme dávku, která 
je nejblíže cíle (obvykle 2 g pro die) a současně je dobře tolero-
vána. Po delší době převedu na tablety gramové.

Proč nepodávám dávku na  noc, jak je doporučováno? 
Tablety jsou velké, čtyři najednou spolknout je pro  řadu pa-
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Otázka č. 1:
Jaké vyšetření, které je obligatorní při iniciaci terapie metforminem, není v kazuistice uvedeno?

a) urikemie  b) proteinurie   c) kreatinin v séru/glomerulární filtrace

Otázka č. 2:
Volili byste terapii do kombinace při známých výsledcích na kontrole 10. května 2012?

a) ano   b) ne
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cientů neuskutečnitelný výkon. Rozdělením se zlepšuje com-
pliance. Připravuji také pacienty na  zvyklost užívat tablety 
dvakrát denně. I když je prokázáno, že se snižujícím se počtem 
dávek denně se zlepšuje počet skutečně požitých dávek léku 
(snižuje se počet „zapomenutých dávek“), u pacientů s diabe-
tem 2. typu jsou standardem statiny, ty se užívají večer. Také 
je obvykle třeba rozdělit antihypertenziva během dne tak, aby 
se rozprostřel jejich účinek podle požadavků životního reži-
mu. I  když je většina antihypertenziv deklarována jako léky 
s 24hodinovým účinkem, není tomu tak u každého, a podání 
celé dávky kombinované léčby antihypertenziv ráno je často 
následováno nepřiměřeným poklesem krevního tlaku v dopo-
ledních hodinách.

Závěr pokračování kazuistiky je ideálním místem pro zo-
pakování již napsaného – adherence nemocných k léčbě není 
ideální, diabetes mellitus 2. typu je zprvu asymptomatická ne-
moc, metformin je účinný lék první volby u diabetu 2.  typu. 
Protože situace popsaná v  kazuistice je častá, předkládám 
možnost odhadu dalšího vývoje s tím, že pacienta budeme sle-
dovat po celý rok a vždy uveřejníme popis vývoje onemocnění 
ve vztahu k terapii. Pacient byl pozván na kontrolní vyšetření 
v létě. Se znalostí údajů, které jsou uvedeny výše, Vám stejně 
jako minule nabízím možnost vyjádření svého názoru na vý-
voj případu prostřednictvím odpovědí na  otázky, které jsou 
zde uvedeny. Pokud se budete chtít přidat se svým názorem, 
podívejte se na stránky www.dm2t.cz a hlasujte.
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Léčba neuroischemické ulcerace na patě 
u polymorbidní 82leté diabetičky

Jana Pecová
Ambulance pro diabetickou nohu, II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno

Souhrn:
Kazuistika popisuje šest měsíců trvající hojení gangrény na patě 82leté pacientky 

s obliterujícím aterosklerotickým postižením tepen dolních končetin, polyneuropa-
tií, infekcí a řadou dalších komorbidit.

Summary:
The treatment of neuroischemic ulceration of the heel in a polymorbid 82 years 
old diabetic patient 

The case report deals with the six months lasting healing of gangrene of the heel in 
the 82 years old patient with obliterating atherosclerotic impairment of the arteries in 
lower legs, polyneuropathy, infection and a range of other co-morbidities.

Pecová, J. Léčba neuroischemické ulcerace na patě u polymorbidní 82leté diabetičky. Kazuistiky v diabetologii 
11, 2: 10–12, 2013.
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 � diabetes mellitus
 � syndrom diabetické nohy
 � polymorbidita
 � neadhezivní absorpční 

krytí
 � multioborová spolupráce

Key words: 
 � diabetes mellitus
 � diabetic foot syndrome
 � polymorbidity
 � non-adhesive absorption 

cover
 � multidisciplinary 

cooperation 

Úvod
Diabetická noha je jednou z komplikací diabetes mellitus. Eti-

opatogenetickým podkladem pro vznik diabetické nohy je neu-
ropatie, ischemie a infekce. Diabetická noha zahrnuje celou škálu 
chorob, mezi nejčastější patří ulcerace distálně od kotníku, nek-
rózy, gangrény, osteomyelitidy a nebo osteoatropatie nohy. Léčba 
diabetické nohy musí být komplexní (celková i  lokální). Lokální 
léčba zahrnuje podiatrické ošetřování s kvalifikovanou péčí o ránu.

Kazuistika
Anamnéza

Žena, narozena v roce 1931, diabetes mellitus (DM) 2. typu 
diagnostikován v roce 1996, s pozdními mikro- a makrovas-
kulárními komplikacemi. Ischemická choroba srdeční (ICHS), 
v roce 2008 proveden aortokoronární bypass (CABG), hojení 
rány po sternotomii probíhalo per  secundam, paroxysmální 
fibriloflutter síní. Cévní onemocnění mozku (COM) – 80% ste-
nóza arteria carotis interna (ACI) vlevo dle ultrazvuku z roku 
2008, asymptomatická. Aortální stenóza středně významná, 
levá komorora s poruchou kinetiky hrotu, ejekční frakce (EF) 
50  %. Přítomna je hypertenze s  vysokým kardiovaskulárním 
rizikem, hyperlipoproteinemie, chronická renální insuficience 
(CHRI) se středně pokročilou retencí dusíkatých látek, verte-
brogenní algický syndrom, polyartróza.

Vyšetření tepen dolních končetin z  let 2008–2009 ukáza-
lo kombinovanou proximální i periferní uzávěrovou chorobu 

tepen. Digitální tlaky nebylo možno řádně změřit, na nohou 
byl oboustranně podobný tlak okolo 20 mmHg, na levé noze 
měřeno na 2. prstu. Přítomna smíšená senzomotorická neuro- prstu. Přítomna smíšená senzomotorická neuro-prstu. Přítomna smíšená senzomotorická neuro-
patie dolních končetin. 

Pacientka přišla do Ambulance pro diabetickou nohu po-
prvé v září 2008, kdy došlo ke vzniku hlubší ulcerace na vnitř-
ním nártu levé nohy. Bylo zahájeno pravidelné podiatrické 
ošetřování v  kombinaci s  domácím ošetřováním rodinými 
příslušníky.

Byla provedena paliativní perkutánní transluminální an-
gioplastika (PTA) na arteria iliaca externa (AIE) vlevo. Ke 
zhojení defektu došlo v lednu 2009.

V únoru 2009 vznikl nový defekt na rozhraní špičky a bříš-
ka palce levé nohy. Také v tomto případě došlo do června 2009 
ke konzervativnímu zhojení.

V období od dubna 2009 do května 2010 byla pacientka ve 
studii Tamaris (terapeutická angiogeneze).

Po další 4 roky, do října 2012 nedošlo ke vzniku nové ul-
cerace.

Nynější onemocnění
Po čtyřech letech (2.  listopadu 2012) se pacientka do-  listopadu 2012) se pacientka do-listopadu 2012) se pacientka do-

stavila do Ambulance pro diabeticku nohu s  nově vzniklou 
středně hlubokou zapáchající vlhkou gangrénou na patě levé 
nohy o velikosti 38x35 mm s bolestmi v oblasti defektu. Okolí 
defektu bylo klidné, bez známek šíření infekce. C-reaktivní 
protein (CRP) 66  mg/l. Noha byla bez otoku, kožní teplota 
v normě.
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Laboratorní vyšetření: glykovaný hemoglobin 57  mmol/
mol, kreatinin 204 µmol/l, cholesterol 3,38 mmol/l, hemoglo- µmol/l, cholesterol 3,38 mmol/l, hemoglo-µmol/l, cholesterol 3,38 mmol/l, hemoglo- mmol/l, hemoglo-mmol/l, hemoglo-
bin 95 g/l, albumin 36,5 g/l.

Objektivní vyšetření: tlak krve (TK) 145/85 mmHg, výška 
167 cm, tělesná hmotnost 65 kg, kardiopulmonálně kompen- cm, tělesná hmotnost 65 kg, kardiopulmonálně kompen-cm, tělesná hmotnost 65 kg, kardiopulmonálně kompen- kg, kardiopulmonálně kompen-kg, kardiopulmonálně kompen-
zována, dolní končetiny teplé, bez otoku, bez hmatných pul-
zací na arteria poplitea (AP), arteria dorsalis pedis (ADP) a ar-
teria tibialis posterior (ATP).

Léčba byla zahájena ambulantně podiatrickým ošetřováním, 
tj. odlehčení paty pomocí poloviční boty a podpažních berlí. 
Toaleta rány probíhala jednou týdně v ambulanci, ostatní dny 
prováděla převazy dcera, která byla zaškolena k  domácímu 
ošetřování a vybavena nezbytným obvazovým a krycím mate-
riálem. V prvních dnech léčby byla nutná sanace rány rozto-
kem Betadine, do rány byl aplikován Prontosan Wound gel. 
Ostrý débridement bylo možno provést pouze částečně pro 
bolestivost. RTG vyšetření skeletu vyloučilo osteolýzu. Dle 
výsledku kultivace ze stěru (Citrobacter freundii, Escherichia 
coli) byl cíleně nasazen ciprofloxacin (Ciprinol) 500  mg 2x1 
tbl, který byl podáván po další dva týdny. Kontrolní CRP po 
léčbě klesl na 22 mg/l.

Vzhledem k  bolestem paty byla zavedena analgetická 
léčba tramadol (Tramal) a  paracetamol (Paralen). Dále 
v  medikaci kyselina acetylsalicylová (Anopyrin) 100  mg, 
indapamid+perindopril-arginin (Prestarium Neo Combi) 
5 mg/1,25 mg 1x1, bisoprolol (Concor) 5 mg 1-0-0, atorvastatin 
(Tulip) 20 mg 1x1, pentoxifylin (Pentomer retard) 400 mg 2x1, 
NovoMix 30 12-0-12 U. Pacientka byla odeslána ke kontrolní 
dupplexní ultrasonografii tepen dolních končetin s  nálezem 
restenózy arteria iliaca communis (AIC) vlevo, trvá chronický 
uzávěr arteria femoralis superficialis (AFS) vlevo, kolaterály 
z AFP, AP průchodná, difúzní postižení bércového řečiště s ko-
laterálami. Nález byl konzultován s  cévním chirurgem stran 
možnosti cévní rekonstrukce, doporučen konzervativní postup.

Během krátkodobé hospitalizace byl 19.  listopadu 2012 
proveden endovaskulární výkon s re-PTA na hraniční stenóze 
na proximální AIC vlevo. Po výkonu byl do medikace přidán 
klopidogrel (Trombex) 75 mg 1 tbl denně.

Odstraňování nekróz s  použitím ostrého débridementu 
bylo nadále limitováno bolestivostí, proto následovala další ho-
spitalizace, kdy od 11. do 16. prosince 2012 probíhala larvální 
léčba, která nastartovala rychlejší čištění blátivé spodiny rány.

Obr. č. 1: Stav rány v listopadu 2012
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Obr. č. 3: Stav rány v lednu 2013
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Obr. č. 2: Rána po skončení larvální léčby
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Obr. č. 4: Stav rány v březnu 2013
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Obr. č. 5: Téměř zhojený defekt v květnu 2013
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V  dalším období, cca do koce února 2013, byl do rány 
aplikován Hyiodine s  mastným tylem. Ke kontrolám 
a  převazům v  ambulanci docházela pacientka 1x za 2  týdny, 
rodina pokračovala v pravidelném domácím ošetřování.

Od počátku března 2013 nastoupila závěrečná zdlouhavá 
fáze granulace a  epitelizace. Hojení stále vyžaduje trpělivost 
ze strany nemocné. Důsledné odlehčování paty vedlo 
k  přetěžování špičky palce a  také zde vznikla bolestivá ulce-
race. Místo poloviční boty tak pacientka nosí měkkou domácí 
obuv a  musí používat podpažní berle s  odlehčením celého 
chodidla jako při zlomenině nohy. Pokračuje pečlivé domácí 
ošetřování ulcerací jak na palci, tak na patě. To zahrnuje pravi-
delné sprchování končetiny a obklady s Prontosanem. Rána na 
patě má již pevné okraje bez podminování, od okrajů je patrna 
epitelizace. Spodina rány je čistá, tvořena růžovými ostrůvky 
granulační tkáně. Na ránu je možno v této fázi začít aplikovat 
neadhezivní absorpční krytí Mepilex Ag s technologií Safetac 
umožňující atraumatické převazy a zajišťující potřebné antibak-
teriální působení. Výměna krytí s toaletou rány je prováděna 
1x za 2 dny. Krytí neulpívá na spodině rány a netraumatizuje 
spodinu rány při výměnách, nezkapalňuje, udržuje přiměřeně 
vlhké prostředí. Velikost krytí je uzpůsobována rozměrům 
rány – vyplňuje pouze samotnou ránu. Okolí rány je ošetřováno 
krémem Epaderm. Mepilex Ag nepřekrýváme sekundárním 
gázovým krytím z  důvodů zachování prodyšnosti. Rána na 
špičce palce je ošetřována obdobně. Noha musí být stále 
odlehčována.

Nyní, zhruba po šesti měsících léčby, je velikost rány na 
patě 6x8 mm, palec je zhojen. Podle dosavadního průběhu lze 
očekávat plné zhojení cca do jednoho měsíce.

Diskuse
V dermatologii má léčba bércových ulcerací své standardní 

postupy a soustřeďuje se na správnou péči o ránu, přesto bývá 
hojení zdlouhavé, s častými relapsy vředů. Analogii lze vidět 
v oboru diabetologie, kde v narůstajícím počtu diabetiků roste 
i počet nemocných s diabetickou nohou. I zde existují postu-
py komplexní terapie. Podiatrické ošetřování a péče o ulcerace 
vyžaduje podobně aktivní zkušený profesionální přístup k ho-
jení ran s respektováním jednotlivých fází hojení se zřetelem 
ke specifikám, kterými se diabetické rány vyznačují.

Léčba diabetické nohy je multioborová problematika, ne-
obejdeme se bez těsnější spolupráce s  chirurgy neboť velmi 
často dochází k chirurgickým komplikacím, které vyžadují in-
vazivní ošetření, nezřídka v několika krocích (drenáže, incize, 
nekrektomie, kostní resekce apod.). Proces hojení komplikují 
často torpidní infekce vyžadující antibiotickou léčbu. I  přes 
tato úskalí lze s  využitím moderních prostředků hojení ran 
dosáhnout terapeutických úspěchů navzdory všeobecně přijí-
mané skepsi.

Důkazem by měl být i  tento případ úspěšného dohojení 
ulcerace u diabetické nohy se závažným nálezem obliterující 
aterosklerózy tepen efektivním výběrem krytí rány zvlášť pro 
jednotlivé fáze hojení. Pro zdlouhavou fázi ošetřování rány ve 
stadiu granulace a epitelizace se osvědčilo pěnové krytí Mepi-
tel Ag. Vytváří optimální mikroklima v ráně, absorbuje přeby-
tečný sekret, redukuje tvorbu biofilmu. Jeho použitím se navíc 
snížuje bolestivost převazů.
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Funkční poruchy v oblasti nohy u diabetiků

Jana Vašková1, Vladimír Holoubek2

1Leon SHOES, Zlín
2Columna centrum s.r.o., Brno

Úvod
Nohy fungují jako základní opěrná část těla a tudíž, v pří-

padě porušení jejich funkce, dochází ke vzniku řady patolo-
gií s jejich řetězením do vyšších etáží osového skeletu (kostry 
těla). Porušení hlavních funkcí nohy ať už vrozenými nebo 
získanými vadami znamená nejen omezení pohybových akti-
vit, ale má negativní vliv i na zdravotní stav celého organismu. 
Bývá nejen příčinou bolestí nohou, ale i jiných částí lidského 
těla, jako např. kolenních a  kyčelních kloubů, zad v  bederní 
oblasti, hlavy a ramen při zablokované krční páteři, aj.

Častými příčinami vzniku ortopedických vad a nevratných 
změn na nohou s  následným omezením jejich funkce jsou 
špatné pohybové návyky, nošení tvarově a proporcionálně ne-
vhodné obuvi a chůze po rovných a tvrdých površích, na které 
nohy nejsou fyziologicky stavěné. Velký podíl mají také trvalé 
přetížení, svalová nerovnováha s kontrakturami a v neposled-
ní řadě i metabolické poruchy.

Nemocných s  různým stupněm ortopedických vad nohou 
neustále přibývá a tento trend se nevyhýbá ani pacientům s dia-
betes mellitus. Vliv diabetu na vznik a vývoj ortopedických vad 
nohou byl sledován v experimentální studii, která byla součástí 
mezinárodního projektu ORTHOSHOE zaměřeného na vývoj 

ortopedické obuvi pro pacienty s lehčími a středně těžkými or-
topedickými vadami nohou. Cílem práce bylo odhalit příčiny 
funkčních poruch a ortopedických vad nohou provedením kom-
plexní diagnostiky nohou s  následným doporučením terapie 
pasivními i  aktivními terapeutickými prostředky (rehabilitace, 
cvičení, ortopedická obuv a stélky). V rámci uvedené studie bylo 
diagnostikováno celkem cca 1 200 pacientů ve věku 18–94 let, 
z nichž 10 % byli diabetici. Nejpočetnější byla skupina ve věku 
60–70 let (28 %), pacienti starší než 50 let byli zastoupeni 76 %.

U  sledovaných pacientů bylo provedeno kompletní po-
dologické vyšetření včetně antropometrického měření no-
hou (délkové, šířkové a obvodové charakteristiky, určení typu 
nohy) a diagnostiky nohou (zjištění typu podélné nožní klen-
by, případného přetížení v oblasti příčné klenby, postavení pat-
ní kosti ve statice, vyhodnocení pružnosti a změny postavení 
nohy v zatížení, hodnocení stability nohy v dynamice a biome-
chaniky chůze, měření lokálních tlaků na plosce nohy ve stati-
ce a dynamice, zjištění nestejné délky dolních končetin apod.)

Podle typu nožní klenby byli pacienti rozděleni do tří skupin s:
•	 normálně klenutou nohou (61 %)
•	 podélně plochou nohou (34 %)
•	 nohou vysokou-lukovitou (5 %)

Obr. č. 1: Angiopatické a  neuropatické změny na nohou. 
Následkem centrální i  periferní neuropatie s  nestabilitou 
dochází ke vzniku drápovitého a kladívkovitého postavení 
prstců (digiti hamati a digiti mallei). Při pokračování této vady 
může dojít k trofickým změnám a následkem mechanického 
tlaku způsobeného nevhodnou obuví až k ulceracím. Angi-
opatie se projevuje četnými venektaziemi (rozšířené žilky), 
drobnými petechiemi (prokrvácení do kůže) a otoky. Kůže 
je lesklá, potivá, s atrofickými adnexy (bez ochlupení), neh-
ty jsou dystrofické (degenerované).
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Obr. č. 2: Pravá noha: pes adductus (vbočená noha) – typ 
vrozené vady s  periferní angiopatií a  digitus adductus su-
perductus druhého prstu (přeložený prst). Levá noha: digiti 
mallei (drápovité postavení prstců) což může být projevem 
periferní i centrální neuropatie spojené s nestabilitou v sub-
talárním kloubu.
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Obr. č. 4: Podélně plochá noha s valgozitou paty a přetíže-
ním přední části nohy a  následným vývojem hallux valgus 
(vbočený palec). Propadnutím podélné klenby dochází ke 
kontaktu vnitřní strany chodidla s podložkou a tvorbě otla-
ků na plosce nohy a pod palcovými klouby. Periferní angi-
opatie s fragilitou (křehkostí) kapilár a trofickými změnami 
na pokožce a nehtech (nezdravý nehet bez výživy se láme).
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Obr. č. 5: Typický vznik hallux valgus extendus (zvedlý palec 
v hyperextenzi), v rámci nerovnováhy mezi dlouhým nataho-
vačem a ohýbačem palce u obézního jedince s rozvojem angi-
opatie a neuropatie. Vzhledem k extenčnímu postavení palce 
nefunguje jeho stabilizační funkce a noha trpí nestabilitou. 
Pro pacienta je obtížné i obouvání a výběr vhodné obuvi.
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Obr. č. 3: Neřešená nestabilita v subtalárním kloubu u obéz-
ního jedince s následným patofyziologickým rozvojem ha-
llux valgus a ztuhlé ploché nohy, se zduřením a otlaky pod 
palcovými klouby. Následkem útlaku arcus venosus (oblouk 
pod hlavičkami MTT) v důsledku příčného plochonoží do-
chází k venostáze (stagnace krve), k nedokrvenosti a ochab-
losti malých plantárních svalů a  k  otokům, což způsobuje 
další rozšíření příčné klenby a vznik „sloní nohy“ s lymfe-
démem (otoky v podkoží).
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U  mladší populace (18–30 let) roste podíl nohy lukovité 
a to až na 20 %. Přetížení v oblasti příčné klenby (příčně plo-
chá noha) bylo diagnostikováno u 80 % pacientů a to nejčastěji 
v místech 2.–3. metatarzu, nebo 1. a 5. metatarzu.

U  velké části pacientů bylo zjištěno nesprávné postavení 
patní kosti, které nebylo doposud žádným způsobem korigo-

váno. Pro správnou funkci nohy je důležité zajistit její správné 
postavení. Pokud pata není v kolmém postavení a není zajiš-
těna stabilita subtalárního kloubu při chůzi, může docházet 
k poklesu a deformování podélné klenby a v návaznosti k de-
formitám prstců (jako např. hallux valgus – vbočený palec), 
k  nesprávnému postavení a  následnému přetěžování  nohy 
v oblasti kotníků, kolen a kyčelních kloubů, od čehož se odvíjí 
postavení celého těla.

Podle úhlu postavení paty vůči podložce byli pacienti roz-
děleni do následujících skupin:
•	 kolmé postavení paty (5 %)
•	 valgózní (vbočené) postavení paty (48 %)
•	 varózní (vybočené) postavení paty (21 %)
•	 různé – u každé nohy jiné postavení paty (26 %)

Dále byly u měřených pacientů popsány níže uvedené de-
formity, které ovlivňují tvar a  proporcionální charakteristiky 
nohou:
•	 hallux valgus – vbočený palec (75 %)
•	 hallux rigidus – nepohyblivý palec (25 %)
•	 digiti hamati a digiti mallei – kladívkové a drápovité prsty 

(64 %)
•	 digitus superductus – přeložené prsty (14 %)
•	 metatarsi adducti – prsty vbočené dovnitř (4 %)
•	 exostózy – kostěné výrůstky (13 %)
•	 calcar calcanei – ostruhy na patách (2 %)
•	 zkrat dolní končetiny (9 %)
•	 amputace prstů nebo části nohy (3 osoby)

Z toho u 88 % pacientů se jednalo o vady získané. Větši-
na pacientů nosila nevhodnou obuv (cca 75 %) a téměř 70 % 
stélek, které nosili pacienti v obuvi, bylo nefunkčních, v někte-
rých případech přímo nevhodných pro danou nohu.

FUNKČNÍ PORUCHY V OBLASTI NOHY U DIABETIKŮ
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Pokud bychom měli srovnat výskyt funkčních poruch 
v oblasti nohou s následným vznikem ortopedických deformit 
u  diabetiků a  pacientů bez diabetu, neshledali jsme rozdíly, 
s výjimkou častějšího vzniku trofických a ischemických změn 
v zátěžových zónách nohy u diabetiků – tedy pod hlavičkami 
metatarzů a  pod patou, především v  souvislosti s  neuropatií 
a angiopatií.

Funkční a strukturální poruchy v oblasti nohou s ortope-
dickými vadami představují u diabetiků vysoké riziko vzniku 
ulcerací s  možným následným vývojem gangrén především 
v místech, kde vlivem dané vady dochází ke zvýšení lokálních 
tlaků. Proto je nutné rizika dalších poškození nohou, jednak 
vlivem těchto vad a rovněž používáním nevhodné obuvi co nej-
efektivnějším způsobem eliminovat. A to především aktivními 
(rehabilitace, cvičení) a pasivními terapeutickými prostředky 
(obuv, ortopedické stélky s  korekčním nebo kompenzačním 
účinkem). Pro volbu účinné terapie je nezbytné provedení po-

MUDr. Vladimír Holoubek
Columna centrum s.r.o.
Dřevařská 18
602 00 Brno

email: holoubek.dr@columna.cz

dologického vyšetření a  komplexní diagnostiky pohybového 
aparátu, kterým bude věnován následující díl seriálu.

FUNKČNÍ PORUCHY V OBLASTI NOHY U DIABETIKŮ
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Syndrom diabetické nohy z pohledu 
nemocného

Andrea Pokorná, Jitka Zemanová
Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno

Souhrn:
Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi pozdní komplikace diabetes mellitus, 
nejčastěji 2. typu. Jedná se o jednu z nejzávažnějších, ale také pacienty nejvíce pod-
ceňovanou komplikaci. Bagatelizace ze strany pacientů je většinou způsobená neu-
spokojivou úrovní znalostí a následně nedostatečným uplatňováním preventivních 
postupů péče o nohy.
Metodika
V dotazníkovém průzkumu byly hodnoceny znalosti a zvyklosti 90 diabetiků, dis-
penzarizovaných v podiatrických a diabetologických ambulancích v Brně, v oblasti 
prevence SDN a péče o nohy.
Výsledky
Uplatňování více než tří preventivních postupů v  péči o  nohy uvádělo 79  % osob 
a zbývajících 21 % uvedlo provádění méně než tří preventivních postupů. Denní pro-
hlídku nohou deklarovalo pouze 39 % osob. Celkem 72 % respondentů uvedlo, že 
nakupují takový typ obuvi, který není diabetikům doporučen a může je ohrožovat 
potenciálním vznikem syndromu diabetické nohy.
Závěr
Diabetici ve sledovaném souboru nevěnují dostatečnou pozornost pravidelné péči 
o nohy a neznají rizikové faktory vzniku SDN. Největší nedostatky byly zjištěny v ná-
kupu a využívání vhodné obuvi, dodržování kontroly obuvi před obutím, využívání 
vhodných ponožek a jejich pravidelné výměně.

Summary:
The diabetic foot syndrome from the patient’s point of view
Introduction
The diabetic foot syndrome (DFS) belongs to late complications of the diabetes mel-
litus, mostly in type 2 diabetes mellitus. It represents not only one of the most severe 
complications but it is also one of the most underestimated complications by pa-
tients. The disparagement by patients is mostly caused by unsatisfactory knowledge 
and subsequently inadequate application of preventive procedures in the foot care.
Methodology
In a questionnaire-based survey focused on the prevention of the DFS and the foot 
care, knowledge and customs of 90 diabetic patients dispensarized in podiatry and 
diabetology out-patient offices in Brno, were assessed.
Results
79% of individuals reported the implementation of more than three preventive pro-
cedures in the foot care and the rest of 21% reported the execution of less than three 
preventive procedures. Only 39% of individuals declared daily self-examination of 
legs. Total of 72% of respondents stated that they had bought such type of shoes that 
was not recommended for diabetic patients and that might pose them in a risk of 
a potential development of the diabetic foot syndrome.
Conclusion
In the surveyed group, the diabetic patients do not pay enough attention to the regu-
lar foot care and they do not know the risk factors of the development of the DFS. 

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus
 � syndrom diabetické nohy
 � dotazníkový průzkum 

mezi pacienty

Key words: 
 � diabetes mellitus
 � diabetic foot syndrome
 � questionnaire-based 

survey in patients
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The littlest knowledge was found in the buying and use of adequate shoes, the inspec-
tion of the shoes before putting them on, the use of adequate socks and their regular 
changing.

Pokorná, A., Zemanová, J. Syndrom diabetické nohy z pohledu nemocného. Kazuistiky v diabetologii 11, 
2: 16–20, 2013.

Úvod
Diabetes mellitus (DM) je v  současné době považován za 

civilizační (nově neinfekční) chorobu se stále rychlejším, až 
pandemickým šířením, zvláště ve vyspělých státech světa. Zvý-
šenou incidencí jsou provázeny i jeho komplikace, zejména ty 
pozdní. Dle údajů z Ústavu zdravotnických informací a statis-
tiky ČR (dále jen ÚZIS) je více než čtvrtina nemocných posti-
žena některou z pozdních komplikací diabetes mellitus (ÚZIS 
2010). Syndromem diabetické nohy (dále jen SDN) na jednu 
stranu trpí nejmenší procento nemocných s diabetem, ale na 
straně druhé má pro nemocného dalekosáhlé následky ve srov-
nání s ostatními komplikacemi. I přes fakt, že v České republice 
existuje rozsáhlá síť podiatrických ambulancí a na trhu je do-
stupná celá řada prostředků pro léčbu nehojících se ran, ne-
dochází ke snižování počtu nemocných s příznaky SDN, spíše 
naopak. V čem tedy vězí problém? Nemají diabetici dostatek 
znalostí týkajících se péče o nohy a znalostí o prevenci kompli-
kací? Je na tuzemském trhu nedostatek kvalitní obuvi pro dia-
betiky? Selhává preventivní činnost v první linii? Tyto a další 
otázky jsme si položili v námi prezentovaném průzkumu.

Metodika
Průzkumné šetření probíhalo ve FN Brno Bohunice (Dia-

betologická ambulance) a  FN u  sv. Anny v  Brně (Diabetolo-
gická a podiatrická ambulance) v období od listopadu 2011 do 
konce ledna 2012 s využitím dotazníkového průzkumu (30 po-
ložek – demografické údaje, znalostní test a zvyklostní polož-
ky zjišťující běžný postup v péči o nohy). Respondenti museli 
splňovat následující kritéria: věk nad 50 let; léčba DM více než 
12 měsíců; dispenzarizace v diabetologické ambulanci; kontrola 
v intervalech minimálně jedenkrát za 6 měsíců. Součástí dotaz-
níkového šetření byl již zmíněný znalostní test, který obsahoval 
14 položek zaměřených na péči o nohy diabetiků a preventivní 
postupy péče. Za každou správně zodpovězenou položku získal 
respondent jeden bod. Z celkového množství 120 distribuova-
ných formulářů (60 FN Brno a 60 FN u sv. Anny) bylo vráceno 
94, z nichž splňovalo všechna daná kritéria 90, které byly dále 
použity k vyhodnocení (návratnost 78,3 %).

Charakteristika souboru respondentů
Průzkumu se zúčastnilo 47  mužů (52,22  %) a  43  žen 

(47,78  %). Průměrný věk všech respondentů byl 65,6  let 
(min. 50 let a max. 92 let). Většina respondentů uváděla DM 
2. typu – 73 (81,11 %) a pouze 17 (18,89 %) osob DM 1. typu 
(tato skutečnost byla ověřena také v dokumentaci – nejednalo 

se tedy o subjektivní názor pacientů). Průměrná délka terapie 
činila 11  let (nejdelší doba léčení 53  let). Pacienti byli léčeni 
nejčastěji dietoterapií spolu s  inzulinoterapií. Z  hlediska ko-
morbidit a přidružených potíží uváděli respondenti nejčastě-
ji hypertenzi (61; 67,77 %); nadváhu a obezitu (34; 37,77 %) 
a  hypercholesterolemii (29; 32,22  %). Nejvíce respondentů 
(65; 72,22 %) uvedlo, že dochází k diabetologovi každé 3 mě-
síce. Možnost jednou za  6  měsíců zvolilo 12  osob (13,34  %) 
a  kontroly každý měsíc v  diabetologické ambulanci deklaro-
valo 8 respondentů (tj. 8,89 %). Dva dotázaní (tj. 2,22 %) uvá-
děli návštěvu jednou za 4 měsíce a 3 respondenti (tj. 3,33 %) 
jednou za 2 měsíce. Nejvyšší počet dotazovaných 31 (34,45 %) 
se v době průzkumu léčil s ranami na nohou. Druhý nejvyšší 
počet respondentů 29 (32,22 %) uvedl, že se s defekty na no-
hou nikdy neléčil. U 10 respondentů (11,11 %) skončila léčba 
amputací části končetiny (pouze jedna končetina). Zcela bez 
zjevných následků bylo doposud vyléčeno 11  respondentů 
(12,22  %). Pacienti nejčastěji uváděli, že o  své nohy pečují 
sami 45 (tj. 50,00 %); 15 (16,67 %) napsalo, že v péči o nohy 
jim pomáhá člen rodiny, nejčastěji se jednalo o  manželku. 
Profesionální zdravotnickou pomoc využívá 25  respondentů 
(27,78 %). Pět (5,55 %) pacientů uvedlo, že využívá péči zajiš-
ťovanou kosmetickou pedikúrou.

Výsledky a diskuse
Dle údajů ÚZIS je výskyt DM vyšší u žen – 429 137 než 

u  mužů – 377  043 (ÚZIS 2010). Našeho průzkumu se však 
zúčastnilo více mužů, než žen, což mohlo být ovlivněno ak-
tuální skladbou nemocných přicházejících na kontrolní vyšet-
ření na sledovaných pracovištích (dotazník byl předán všem 
diabetikům, kteří přišli ve sledovaném období na kontrolu) 
anebo také větší ochotou mužů vyplnit dotazníkový formulář. 
Nadváhu a obezitu uvádělo 34 osob tj. 37,77 %. Při srovnání 
s  obdobnou studií provedenou Nádaždyovou a  Jakubekovou 
(2012), které uváděly, že 82 % dotazovaných z jejich průzkumu 
trpí nadváhou až obezitou, se u našeho vzorku respondentů jed-
ná o nižší výskyt potíží s váhou. Většina respondentů trpěla pří-
znaky, které lze považovat za potíže související s komplikacemi 
diabetes mellitus. Výskyt lokálních symptomů na noze doku-
mentuje graf. č. 1. Nejfrekventovanější potíže byly, dle očeká-
vání: parestezie, zpomalené hojení – hnisání drobných ran na 
noze a hypestezie (snížená citlivost), což odpovídá příznakům 
prezentovaným v odborných zdrojích (Jirkovská 2006; Piťhová 
2008; Tošenovský et Edmonds 2004; Diamantová 2006).

Roční incidence SDN se pohybuje od 2 do 11  %. Reku-
rence zhojené ulcerace v průběhu pěti let se pohybuje v roz-
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mezí mezi 50–70  % (Martinka 2008; Markowitz et al. 2006; 
Jirkovská 2006; Tošenovský et Edmonds 2004; Diamantová 
2006; Nemcová et Hlinková 2010). V našem souboru celkem 
61 (67,78 %) dotazovaných uvedlo, že se léčí či dříve léčili pro 
syndrom diabetické nohy. Námi zjištěný výskyt je vyšší, než 
je aktuálně uváděný výskyt v běžné populaci všech diabetiků 
v  ČR (ÚZIS 2010). Tato skutečnost však byla jistě ovlivněna 
také faktem, že jsme se zaměřili na pacienty dispenzarizované 
– použili jsme záměrný výběr, bez ohledu na to, zda pacienti 
trpí aktuálně problémy či jimi trpěli v minulosti. Nejedná se 
tedy o celou kohortu všech léčených diabetiků. Toto odpovídá 
také našemu záměru distribuce dotazníků pacientům s před-
pokládaným výskytem komplikací ve formě SDN. Přes výše 
uvedený výskyt potíží, byla zjištěna nedostatečná úroveň v ob-
lasti dodržování preventivních postupů v péči o nohy (tab. č. 

1), která shrnuje využívané preventivní postupy péče o nohy 
dle vyjádření pacientů. Při podrobnější analýze jsme zjistili, 
že více než 3 preventivní postupy v  péči o  nohy uvádělo 71 
(78,89  %) osob a  zbývajících 19 (21,11  %) uvedlo provádění 
méně než 3 preventivních postupů. Denní prohlídku nohou 
uvádělo pouze 35 tj. 38,88 % osob. V této souvislosti je nutno 
upozornit na vysoké procento nemocných, kteří zdravotní-
kům nesignalizují potíže a často tak unikají jakékoli kontrole 
a depistáži. Piťhová (2001) uvádí výsledky zahraničních studií, 
podle nichž, pokud přijde nemocný do ordinace vyzutý, pak 
jej lékař zkontroluje v 65–72 %, pokud zůstane obutý, proběh-
ne kontrola nohou jen ve 12–19 %. Lékař či sestra by si také 
měli všímat, jakou obuv nemocný užívá. Na předchozí zjiště-
ní navazují také výsledky při hodnocení, jakou obuv diabetici 
v námi sledovaném vzorku nakupují. Pozitivně lze hodnotit, že 
speciální diabetickou obuv ve zdravotnických potřebách naku-
puje třetina námi dotazovaných diabetiků (31; 34,44 %), ale zá-
roveň téměř stejný počet respondentů uvedl, že buď nakupují 
běžně dostupnou obuv v obchodních řetězcích (n=32), anebo 
běžně dostupnou obuv ve značkových obchodech (n=30). Tři 
dotázaní, kteří označili obě předchozí možnosti, dále uvedli, že 
nakupují obuv ortopedickou, pohodlnou a koženou. Souhrnně 
tedy 65 respondentů uvedlo, že nakupují takový typ obuvi, kte-
rý může ohrožovat diabetiky potenciálním vznikem syndromu 
diabetické nohy. V  šetření Karafiátové, Valentové a  Pěchové 
(2009) bylo zjištěno, že diabetickou obuv si pořizuje 14 % do-
tazovaných a využívání zcela nevhodné obuvi označilo 36 % 
respondentů. Jiným problémem je chůze naboso. Nádaždyová 
a Jakubeková (2012) uvádějí ve svém průzkumu, že 18 % jejich 
respondentů chodí naboso. V  našem souboru uvedlo pouze 
50 % respondentů, že jsou vždy obutí. Přitom právě důsledná 
prevence traumatu nohy je jedním ze základních axiomů péče 
o nohy diabetika (Jirkovská 2006; Piťhová 2008).

V  souhrnném znalostním testu dále respondenti odpo-
vídali na čtrnáct otázek zaměřených na znalosti o  diabetu 
a péči o nohy. Následně měli diabetici ohodnotit své znalos-
ti na běžné klasifikační škále. Objektivní hodnocení znalostí 
bylo provedeno na základě bodového hodnocení výsledků 
u  jednotlivých znalostních položek. Srovnání subjektivního 
a objektivního hodnocení znalostí respondentů prezentuje ta-
bulka č. 2. Z tabulky vyplývá, že se dotazovaní diabetici nad-
hodnocovali ve svých znalostech. Zatímco průměrná známka 
subjektivního hodnocení znalostí byla 2,98, zjištěná průměrná 
známka objektivního hodnocení znalostí všech respondentů 
byla 3,93. Rozdíl mezi subjektivním a objektivním ohodnoce-
ním znalostí je téměř jeden klasifikační stupeň. Tabulka č. 3 
shrnuje četnost správných odpovědí v jednotlivých položkách. 
Nejčastěji chybovali respondenti ve znalosti rizikových faktorů 
a  cviků k  prevenci SDN. Problematika rizikových faktorů je 
zřejmě ze strany diabetiků podceňována, jak uvádějí také za-
hraniční studie (Batista et Pinzur 2005; Gulabani et al. 2008; 
Al-Maskari et al. 2013). V  našem průzkumu to lze vyvodit 
jednak z výsledků znalostního testu, deklarovaného využívání 
preventivních postupů, ale také např. zjištěným výskytem ak-
tivního kuřáctví, které uvedlo 6 (6,67 %) osob a stop kuřáctví, 
jež označilo 17 respondentů (18,89 %). Kouřením (v minulosti 

Graf č. 1: Aktuální příznaky (období posledních šesti měsíců)
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Tab. č. 1: Aktivně prováděné preventivní postupy

provádění preventivních postupů absolutní 
četnost [n]

relativní 
četnost [%]

koupel nohou denně 56 62,22

pravidelná péče o nehty 49 54,44

pečlivé osušení nohou po umytí 64 71,11

pravidelné použití hydratačního krému 44 48,88

výměna bavlněných ponožek denně 43 47,77

doporučená obuv 31 34,44

chůze vždy v obuvi 50 55,55

nákup dobře padnoucích bot 33 36,66

kontrola boty zevnitř před nazutím 18 20,00

ochrana nohy před poraněním 31 34,44

pravidelné procvičování nohou 20 22,22

denní prohlídka nohou 35 38,88

pravidelná pedikúra 19 21,11
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či v současnosti) jako významným rizikovým faktorem, který 
je zmiňován v odborné literatuře (Jirkovská 2006), je ohroženo 
23 respondentů (tj. 25,56 %). V průzkumu Karafiátové a kol. 
(2009) uvedlo kouření jako rizikový faktor 58 % dotazovaných. 
Předpokladem pro zlepšení situace v péči o diabetiky je nejen 
zlepšení úrovně zdravotní péče a  celospolečenské osvěty, ale 
zejména aktivní přístup diabetiků, limitovaný mimo jiné také 
úrovní edukace pacientů (Mištuna et al. 2002). Nedostatečná 
a neefektivní edukace diabetiků, ale také podceňování ze stra-
ny pacientů, může být hlavním důvodem dekompenzovaného 
diabetu, včasného výskytu chronických komplikací, včetně 
syndromu diabetické nohy (Pokorná et Mrázová 2012). Ne-
mocní často situaci bagatelizují a podceňují její vážnost, zane-
dbávají léčbu atd. (typická je tzv. vysoká míra osobní imunity – 
tedy pocit: „mě se to nemůže stát přesto, že vím, že je to běžný 
problém diabetiků“).

Výsledky našeho průzkumu nelze jednoznačně generalizo-
vat na celou populaci diabetiků v  ČR s  ohledem na velikost 
sledovaného souboru. Pro potvrzení námi uvedených závěrů 
by bylo nezbytné uskutečnit průzkum na reprezentativním 
souboru diabetiků.

Závěr
Z výsledků našeho dotazníkového průzkumu vyplynulo, že 

diabetici ve sledovaném souboru nevěnují dostatečnou pozor-
nost pravidelné péči o nohy a neznají rizikové faktory vzniku 
SDN. Největší nedostatky byly zjištěny v nákupu a využívání 
vhodné obuvi, dodržování kontroly obuvi před obutím, vyu-
žívání vhodných ponožek a  jejich pravidelné výměně. Velmi 
často se stává, že pacienti nemají dostatek informací. Pak je 
poměrně jednoduché jim je poskytnout. Efektivitu edukace 
potvrzují mnohé studie (Gulabani et al. 2008; Al-Maskari et al. 
2013). Nezbytná je však kontinuální edukace také u pacientů 
v dlouhodobé péči, pro zajištění dobré úrovně znalostí v del-
ším časovém horizontu (Batista et Pinzur 2005).

Horší situace nastává v  případě, že penzum informací je 
dostatečné, ale pacienti je nechtějí, neumí anebo z objektivních 
důvodů (např. sociálních a  ekonomických) nemohou využít. 
V takové situaci je třeba pátrat po příčinách nízké compliance 
a  snažit se je řešit. Neexistuje-li objektivní důvod pro nedo-
držování preventivních postupů i při dostatečném znalostním 
potenciálu pacienta, selhává většinou veškerá možnost externí 
pomoci, protože není možno odpovědnost za zdraví pacienta 

přenášet na zdravotníky. Velmi účinným nástrojem je využívá-
ní edukačních záznamů, v nichž nemocný stvrzuje podpisem 
rozsah edukace. Tak lze zajistit legislativní ochranu zdravot-
níků v  případě, že bude následně řešena mimořádná situace 
a eventuální podezření z nedostatečné péče. Přesto věříme, že 
naše výsledky mohou napomoci k akcentování významu pro-
blematiky prevence SDN jak u odborné, tak laické veřejnosti.
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Manifestace diabetes mellitus 1. typu  
ve vyšším věku

Souhrn:
I přesto, že všeobecně zažité pravidlo, totiž že diabetes mellitus 1. typu je převážně 

onemocnění mladších věkových kategorií a v mladších věkových skupinách je i diagnos-
tikováno, je již přesvědčivě vyvráceno, stále se často mylně toto onemocnění ve vyšším 
věku diagnostikuje jako diabetes mellitus (DM) 2. typu. Pro připomenutí reality mani-
festace diabetes mellitus 1. typu ve vyšším věku představujeme kazuistický případ 75leté 
ženy s primozáchytem tohoto onemocnění. Diagnóza byla stanovena na základě klinic-
kých příznaků, při vstupní ketoacidóze, dysurických obtížích, dehydrataci a s anamné-
zou hmotnostního úbytku 20 kg za poslední rok. Laboratorně byla přítomna pozitivita 
protilátek anti-GAD, nízká hodnota C-peptidu. U pacientky nebyly rozvinuty pozdní 
komplikace diabetu. Vzhledem k věku pacientky a problematickému sociálnímu záze-
mí, byl zvolen stran inzulinoterapie konvenční režim, ze kterého pacientka profituje.

Summary:
The manifestation of the type 1 diabetes mellitus in an advanced age

Despite the disproof of the generally rooted rule that the type 1 diabetes mellitus 
is the disease of predominantly young age groups and that it is also diagnosed in 
younger age groups, it is often misdiagnosed in the advanced age and considered as 
the type 2 diabetes mellitus (DM). We present a case report of a 75years old female 
patient with the first appearance of this disease to remind the reality of the manifesta-
tion of the type 1 diabetes mellitus in the advanced age. The diagnosis resulted from 
clinical symptoms, initial ketoacidosis, dysuria, dehydration and a history of a weight 
loss by 20 kg during the last year. Laboratory assessment proved positive anti-GAD 
antibodies, low C-peptide level. Late complications of diabetes mellitus were not pre-
sent in the patient. Due to the patient’s age and problematic social background, the 
conventional regimen of insulinotherapy was chosen, which our patient profits from.

Diblíková, Š., Brož, J. Manifestace diabetes mellitus 1. typu ve vyšším věku. Kazuistiky v diabetologii 11, 2: 
21–22, 2013.
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Úvod
Diabetes mellitus 1.  typu je onemocnění vznikající v  dů-

sledku autoimunitní reakce, způsobující selektivní destrukci 
beta buněk pankreatu, která postupně vede k výraznému po-
klesu produkce inzulínu v organismu. Pro autoimunitní původ 
onemocnění svědčí i  prokazatelná přítomnost cirkulujících 
protilátek proti řadě autoantigenů (dekarboxyláze kyseliny 
glutamové, inzulínu, proinzulínu, proti buňkám Langerhanso-
vých ostrůvků, či izofotám tyrozinové fosfatázy). Ke klinické 
manifestaci onemocnění dochází většinou při destrukci ales-
poň 70 % tkáně produkující inzulín. I přes to, že je již potvr-
zeno, že diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které může 
vzniknout v jakémkoliv věku, je stále z naší klinické zkušenosti 

patrno, že se na toto onemocnění ve vyšším věku myslí málo, 
a že onemocnění u  těchto pacientů je často zprvu diagnosti-
kováno jako diabetes mellitus 2. typu. Proto zde uvádíme ka-
zuistiku pacientky s  manifestací diabetes mellitus 1.  typu ve 
vysokém věku.

Kazuistika
75letá pacienta, doposud bez významných komorbidit, byla 

odeslána na interní oddělení k dovyšetření opakovaných pádů, 
hmotnostního úbytku 20 kg za poslední rok, sucho v ústech, 
vertigo a  polyurii. Pacientka již delší dobu popisovala dysu-
rické obtíže, časté močení až močovou inkontinenci, zánětlivé 
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problémy v  gynekologické oblasti, vertigo, dyspepsie, sucho 
v ústech. Dále měla již dlouhodobě problémy s mobilitou při 
dekompenzované polyartróze. V minulosti prodělala operač-
ní zákrok: totální endoprotézu obou kyčlí, nyní popisovala již 
cca tři roky intenzivní bolesti v oblasti kolenních a ramenních 
kloubů, dle rentgenologického vyšetření při těžké gonartróze/
omartróze. V minulosti byla pacientka dispenzarizována v os-
teoporadně, při osteoporóze páteře, postupně však vzhledem 
k omezené mobilitě omezila své návštěvy pouze na praktické-
ho lékaře.

Dlouhodobě užívala léky typu nesteroidních antirevmatik 
(diklofenak). V rodinné anamnéze popisovala pacientka pou-
ze diabetes u sestry své matky, která zemřela asi v 60 letech, 
byla bez inzulínové terapie. Děti pacientka neměla. Byla již ně-
kolik let sledována praktickým lékařem pro autoimunitní thy-
reopatii s chronickou substituční terapií a dobrou kompenzací 
tohoto onemocnění. Již několik let vzhledem k obtížné mobili-
tě nenavštěvovala endokrinologickou ambulanci.

Vzhledem k tomu, že bydlela v bytě již dlouho sama a do-
cházel za ní pouze asi 1 den v týdnu na chvíli synovec, nevěno-
val obtížím pacientky nikdo velkou pozornost. Pacientka byla 
již v minulosti přechodně hospitalizována v zařízeních LDN/
rehabilitačního typu pro obtížnou chůzi při coxartróze/gonar-
tróze. Poslední pobyt v takovémto zařízení datovala pacientka 
přibližně jeden rok zpět. Z té doby nebyla zmínka o eventuální 
diagnóze diabetu nalezena. Vstupní hodnota glykemie při při-
jetí na interní oddělení byla 45,03 mmol/l, byla přítomna těžká 
ketoacidóza doprovázená klinickými známkami dehydratace. 
BMI pacientky bylo 21,3 kg/m2. Laboratorní screening zjistil 
hodnotu HbA1c 112 mmol/mol, C-peptid 24 pmol/l, dále po-

zitivitu protilátek anti-GAD 250  IU/ml, negativitu anti-IA-2, 
mírně byla elevována i amyláza. V moči přítomna glykosurie, 
ketonurie, bakteriurie. TSH i  renální parametry (urea, krea-
tinin) v  normě. Sonografické vyšetření břicha s  normálním 
nálezem.

Vstupně byla zahájena kontinuální intravenózní aplikace 
inzulínu, infuzní rehydratační terapie s  postupnou normali-
zací acidobazické rovnováhy. Postupně uskutečněn převod na 
subkutánní podávání inzulínu při dobrém perorálním příjmu 
a spolupráci pacientky. Pozdní komplikace diabetu nebyly vy-
jádřeny, nebyla přítomna diabetická retinopatie ani neuropa-
tie. U pacientky jsme se rozhodli indikovat konvenční inzulí-
nový režim, jednak z důvodu obtížné compliance, i vzhledem 
k problematickému sociálnímu zázemí. Pacientka při této tera-
pii profituje, je provedena diabetologická edukace. Na domácí 
pobyt zajištěna péče sester Home Care.

Diskuse a závěr
Kazuistika ukazuje záchyt diabetu 1. typu u seniorky s do-

posud negativní anamnézou. Upozorňuje na to, že typická 
klinická symptomatologie, která by u mladších ročníků jasně 
vedla k  diagnóze, se u  starších pacientů může bagatelizovat, 
zejména proto, že tento zanikne v konglomerátu dalších obtíží, 
které mohou seniory provázet. Jednoduchý screening v podo-
bě kontroly glykemie při běžných odběrech v ordinaci prak-
tického lékaře nebo při návštěvě pacientky doma by diagnózu 
odhalil podstatně dříve.

as. MUDr. Jan Brož
Interní klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn 
lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký 
východ, jako lékař působil v  polní ambulanci během prusko-francouzské války. 
V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na uni-
verzitě ve Freiburgu, kde se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval 
nález specifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž 
epidermis a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Hyperglykemické koma – je časná 
inzulinoterapie vždy nezbytná?

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ nemocné s  těžkým hyperosmolárním hyperglykemic-

kým stavem, který byl primomanifestací diabetes mellitus 2.  typu. Navzdory extrém-
ním hodnotám glykemie a osmolality se podařilo dosáhnout kontrolovaného poklesu 
glykemie bez iniciální léčby inzulínem.

Summary:
Hyperglycemic coma – is the early insulinotherapy always necessary?

Our report describes the case of patient with severe hyperosmolar hyperglycemic 
state which became as primomanifestation of type 2 diabetes mellitus. Although the-
re was extremely high glycemic value in hyperosmolar coma the controlled glycemic 
decrease was achieved without early insulinotherapy.

Masopust, J., Hloch, O., Charvát, J. Hyperglykemické koma – je časná inzulinoterapie vždy nezbytná?. 
Kazuistiky v diabetologii 11, 2: 23–25, 2013.
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Úvod
Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolár-

ní stav jsou akutními komplikacemi diabetes mellitus. Předsta-
vují život ohrožující situace, zvláště pokud nejsou adekvátně 
léčeny (Edo 2012). Ve srovnání s hyperglykemickou keto-aci-
dózou, častou u pacientů s diabetes mellitus (DM) 1. typu, je 
tzv. neketoacidotické kóma méně časté a o to závažnější. Při-
bližně polovina těchto stavů představuje primomanifestaci 
diabetes mellitus 2. typu. Letalita je dnes u diabetické ketoaci-
dózy 5–10 %, u hyperglykemického hyperosmolárního stavu 
je vyšší než  20  % (Zadák et Havel 2007). Při  rozvoji hyper-
glykemického hyperosmolárního kómatu mohou koncentrace 
glukózy dosáhnout extrémních hodnot (často přes 40 mmol/l, 
v ojedinělých případech i přes 80 mmol/l) (Perušičová et al. 
2011).

Častou příčinou náhlých metabolických dekompenzací 
diabetu jsou akutní infekce, gastrointestinální poruchy, moz-
kové nebo srdeční ischemie, dietní chyby, operace či traumata 
(Zadák et Havel 2007). Dehydratace a zvýšená viskozita krve 
prohlubují prokoagulační stav a zvyšují riziko tromboembolie 
a  syndromu diseminované intravaskulární koagulace (DIC), 
často nacházíme rovněž renální insuficienci různého stupně 
(Pelikánová 2003).

Při léčbě tohoto stavu je doporučována intenzivní hydra-
tační léčba krystaloidy, kontinuální intravenózní inzulinotera-
pie malou dávkou inzulínu k dosažení kontrolovaného pokle-

su glykemie 4–5 mmol/l/hod, maximálně však 7 mmol/l/hod, 
a dle možností léčba precipitujících faktorů (Pelikánová 2003). 
Samozřejmostí je komplexní péče o vnitřní prostředí se suple-
mentací kalia, fosfátů, případně magnezia dle  laboratorního 
vývoje a monitorace vitálních funkcí včetně diurézy. Z dalších 
opatření se uplatňuje preventivní antikoagulační léčba.

V  našem příspěvku uvádíme případ ženy raně středního 
věku s raritně vysokou vstupní hodnotou glykemie, kterou se 
podařilo zvládnout optimálně vedenou infuzní léčbou bez čas-
ně zahájené aplikace inzulínu.

Kazuistika
45letá obézní nemocná dle anamnézy léčená pro hyperten-

zi, v anamnéze v roce 2008 totální tyreoidektomie pro nádoro-
vé onemocnění štítné žlázy, t.č. na substituční léčbě, sledována 
pro glaukom, v  roce 1972 prodělala appendektomii. V chro-
nické medikaci užívala pacientka indapamid+perindopril 
(Prestarium Neo Combi) 1-0-0, amlodipin (Agen 5 mg) 1-0-
0, levothyroxin (Euthyrox 150 µg) 1-0-0, bimatoprost (Lumi-
gan gtt) 1 kapka do každého oka 1x denně.

Pacientka byla přivezena rychlou záchrannou služ-
bou na  Oddělení urgentního příjmu dospělých FN  Motol 
pro kvantitativní poruchu vědomí. Již ve voze záchranné služ-
by byla glykemie z prstu neměřitelně vysoká. Okolnosti nyněj-
šího onemocnění byly od nemocné velmi omezeně zjistitelné. 
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Po zlepšení stavu pacientka uvedla neprospívání s polydipsií 
a polyurií trvající asi týden až 10 dnů, poslední dny si již příliš 
nepamatovala. Asi týden před přijetím byla vyšetřena praktic-
kým lékařem pro  erytém na  levé hýždi vzniklý po  poštípání 
komáry. Pro podezření na 1. stadium boreliózy byla zahájena 
léčba doxycyklinem (Deoxymykoin).

První změřená hodnota glykemie v nemocniční laboratoři 
po naředění vzorku byla 134 mmol/l a  to ještě při pobytu pa-
cientky na Oddělení urgentního příjmu. Nemocnou jsme pro-
to urychleně přijali na  lůžko Jednotky intenzívní metabolické 
péče. Následující glykemie byla 139 mmol/l, hodnota osmolali-
ty 412 mmol/kg. Vstupně jsme nezjistili významnou odchylku 
aniontového ani osmolárního gapu. V moči byly ketolátky nega-
tivní, glukóza naopak vysoce pozitivní, přítomna lehká mikro-
skopická hematurie, leukocyty 7 částic/µl. V séru jsme našli vý-
znamně vyšší hodnotu laktátu 5,6 mmol/l, natrium 128 mmol/l, 
chloridy 85 mmol/l, kalium 3,8 mmol/l, CRP 87,3 mg/l, pH žilní 
krve činilo 7,29, koncentrace HCO3 byla 18,7 mmol/l, hemoglo-
binu 182 g/l. Pacientka byla vstupně soporózní, velmi obtížně 
vybuditelná do kontaktu, přítomny byly klinické a  laboratorní 
známky těžké dehydratace, od  počátku byla však hemodyna-
micky stabilní, tlak krve (TK) 128/78 mmHg, akce srdeční pra-
videlná, frekvence 109/minutu.

Po  iniciálním zavodnění 2  000  ml fyziologického rozto-
ku byl zaveden centrální žilní katétr. Vzhledem k  závažné 
dehydrataci a  kritickým hodnotám glykemie jsme se obávali 
jejího prudkého poklesu při  kombinaci agresívní hydrata-
ce a  i.v.  inzulinoterapie. Proto jsme při  absenci ketoacidózy 
volili samotnou infuzní rehydratační léčbu fyziologickým 
roztokem a  balancovanými krystaloidy bez  časného podá-
vání inzulínu. Takto vedenou terapií jsme dle našeho názoru 
dosáhli předpokladu žádoucí úpravy glykemie následují-
cí tři hodiny od okamžiku přijetí na naše oddělení. Na kon-
ci třetí hodiny jsme zaznamenávali prudší pokles glykemie  

o  cca  12  mmol/l/hod, proto jsme zahájili infúzi 5% glukózy 
v kombinaci s krystaloidy, jejíž rychlost se odvíjí od dynamiky 
poklesu glykemie měřené každou hodinu.

Od počátku jsme podávali preventivní dávku enoxapari-
nu 0,6  ml  s.c. 1x  denně k  minimalizaci rizika tromboembo-
lických komplikací. Pro  nejasný podíl infekce byl pacientce 
naordinován cefotaxim 1 g i.v. po osmi hodinách, k prevenci 
stresové ulcerace žaludeční sliznice byla podávána antisekreč-
ní léčba omeprazolem i.v. 40 mg 2x denně. Inzulín jsme ne-
podávali celých 18 hodin od přijetí, protože úprava glykemie 
byla optimální jen při uvedené infuzní léčbě a většinou činila 
3–6 mmol/l/hod.

Vývoj glykemií v závislosti na užité infuzní léčbě znázor-
ňuje přiložený přehledný graf č. 1. Ukazuje jednak naší léč-
bou docílený pokles koncentrace krevního cukru pohybující 
se kolem ideální cílové přímky a jednak poměr aplikované 5% 
glukózy a  krystaloidů, zachycuje též okamžik zahájení léčby 
inzulínem.

Kontinuální i.v. aplikace inzulínu byla zahájena na základě 
sledování dynamiky poklesu glykemie při hodnotě 70 mmol/l. 
Stav nemocné se zlepšil, při korekci glykemie došlo dle oče-
kávání k  markantnímu vzestupu sérové hodnoty sodíku 
s  maximem 161  mmol/l. Osmolalita klesla ze  412  mmol/kg 
na  304  mmol/kg během pěti dnů, přechodně byla přítom-
na osmotická polyurie, postupně došlo k  úpravě natremie. 
Od počátku bylo nutné substituovat draslík a následně i hoř-
čík parenterální cestou. Po celou dobu nebylo známek klinic-
ky významnějšího cerebrálního edému. Verifikaci zobrazovací 
metodou jsme vzhledem k  příznivému vývoji neindikova-
li. Stav pacientky se subjektivně i  klinicky zlepšil, perorální 
příjem tekutin se obnovil již následující den po  přijetí, pří-
jem stravy po dvou dnech, upravila se i z počátku přítomná 
akomodační porucha. Po  dosažení normoglykemie byla ne-
mocná převedena na inzulín s.c. v intenzifikovaném režimu, 
do medikace byl postupně přidán metformin. Na standardní 
oddělení jsme nemocnou překládali po pěti dnech hospitali-
zace na JIP.

Na  diabetologickém oddělení proběhla patřičná edukace 
diabetika, byla navrácena chronická medikace a nastaven pro-
gram intenzifikované léčby humánními inzulíny a metformi-
nem. Pacientka byla předána do péče ambulantního diabetolo-
ga po 10 dnech od přijetí. Lymská horečka nebyla sérologicky 
potvrzena.

Diskuse
Kritický vzestup glykemie bez  současné geneze ketolátek 

je vysvětlován zachovalou lipogenetickou aktivitou reziduálně 

Graf č. 1: Vývoj hodnot glykemie v závislosti na užité infuzní 
léčbě
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Borrel Amédée (1867–1936) – francouzský biolog. Studoval přírodní vědy na 
Univerzitě v Montpellier. V letech 1892 – 1895 pracoval v laboratoři Ilji Mečnikova 
v  Pasteurově institutu v  Paříži (studium tuberkulózy). V  letech 1900–1914 jako 
přednášel bakteriologii a věnoval se výzkumu virového původu zhoubných nádorů. 
Za 1. sv. války údajně vyvinul jednu z prvních známých plynových masek. Později 
(1919) se stal vedoucím bakteriologického pracoviště lékařské fakulty Univerzity ve 
Štrasburku. Je spoluautorem (spolu s Yersinem a Calmettem) vakcíny proti dýmějo-
vému moru. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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secernovaného inzulínu u diabetiků 2. typu. Na vzniku hype-
rosmolárního stavu se pravidelně podílí nedostatečný příjem 
tekutin při osmotické diuréze. Horší prognóza těchto nemoc-
ných ve srovnání s pacienty s hyperglykemickou ketoacidózou 
je dána častějším rozvojem selhání více orgánových systémů 
při extrémní dehydrataci a hyperosmolalitě v premorbidně již 
alterovaném terénu většinou starších nemocných s metabolic-
kým syndromem a aterosklerózou.

Diabetické hyperosmolární koma, jak ukazuje klinická 
praxe, není komplikací vzácnou, avšak popsané případy ne-
mocných s  glykemiemi nad  100  mmol/l jsou raritní a  jejich 
léčba bývá provázena komplikacemi. Problémy činí zejména 
udržení kontrolovaně bezpečného poklesu glykemie při pou-
žití běžně doporučovaného léčebného algoritmu založeného 
na  intenzivní hydrataci a  inzulinoterapii od  samotného za-
čátku terapeutické intervence. Práce popisující podobný pří-
pad nemocného s  hyperosmolárním kómatem při  glykemii 
přes 100 mmol/l, uveřejněná v časopisu Postgraduální medi-
cína v roce 2009, uvádí vznik mozkového edému při standard-
ně vedené léčbě s časnou inzulinoterapií, kde pokles glykemie 
byl v úvodu neočekávaně prudký (Monhart et Sedláček 2009). 
Dosažení pozvolného poklesu koncentrace krevního cukru je 
u nemocných s extrémně vysokými glykemiemi svízelné. Právě 
tito nemocní jsou přitom ohroženi vznikem takového disekvi-
libračního syndromu nejvíce. Zdá se, že již samotná hydratace 
může vést v těchto případech k překvapivě rychlé regresi hy-
perglykemie. Námi předpokládaný efekt samotné hydratační 
léčby bez podávání inzulínu v úvodu z obav před příliš rychlou 
úpravou glykemie, se v tomto případě potvrdil. Příznivý osud 
naší pacientky byl však jistě dán nejen správně vedenou hydra-
tační léčbou bez inzulínu v úvodu, ale taktéž relativně nízkým 
věkem nemocné s iniciálně malým počtem komorbidit.

Závěr
Uvádíme případ 45leté ženy, u které byl těžký hyperosmo-

lární stav s kritickou glykemií primomanifestací onemocnění. 
Navzdory uvedeným hodnotám glykemie a osmolality, byl vý-
voj stonání pacientky příznivý a nedošlo k akutnímu poškoze-
ní dalších orgánů, zejména k otoku mozku. Kazuistika zdůraz-
ňuje klíčovou roli správné hydratační léčby a ukazuje, že časné 
užití inzulínu není v  těchto případech, na  rozdíl od  případů 
diabetické ketoacidózy, vždy indikováno.
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Od tohoto čísla Vám bude na svých stránkách časopis Kazuistiky v diabetologii 
ve spolupráci s Interní klinikou FN v Motole a internetovým portálem DM2T.cz pra-
videlně přinášet recentní komentované informace z klinických a farmakologických 
studií. 

Komentované novinky z klinických studií

Diabetická retinopatie, její progrese a výskyt kardiovaskulárních příhod ve studii ACCORD
Gerstein, H. C., Ambrosius, W. T., Danis, R. et al.; ACCORD Study Group. Diabetic retinopathy, 
its progression, and incident cardiovascular events in the ACCORD trial. Diabetes Care 36, 5: 
1266–1271, 2013.

komentář: Pavlína Kellerová, Milan Kvapil

V tomto čísle:

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu ve srovnání s glipizidem u pacientů s diabetes mellitus 
2. typu a středně těžkou a těžkou chronickou renální insuficiencí
Arjona Ferreira, J. C., Marre, M., Barzilai, N. et al. Efficacy and safety of sitagliptin versus glipi-
zide in patients with type 2 diabetes and moderate-to-severe chronic renal insufficiency. Diabetes 
Care 36, 5: 1067–1073, 2013.

komentář: Vendula Fajtlová

Screening diabetu stanovením glykovaného hemoglobinu a glykemie nalačno u pacientů 
podstupujících koronární angiografii
Wang, J. S., Lee, W. J., Lin, S. Y. et al. Performance of HbA1c and fasting plasma glucose in screening 
for diabetes in patients undergoing coronary angiography. Diabetes Care 36, 5: 1138–1140, 2013.

komentář: Vojtěch Grossmann, Erik Hollay

Prognóza diabetické gastroparézy – zhodnocení po 25 letech
Chang, J., Rayner, C. K., Jones, K. L. Horowitz, M. Prognosis of diabetic gastroparesis – a 25-year 
evaluation. Diabet Med 30, 5: e185–e188, 2013.

komentář: Šárka Malá, Jan Šťovíček

Metaanalýza účinku inhibitorů DPP 4 na kardiovaskulární riziko při diabetes mellitus 2. typu
Patil, H. R., Al Badarin, F. J., Al Shami, H. A. et al. Meta-analysis of effect of dipeptidyl peptidase-4 
inhibitors on cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol 110, 6: 826–833, 2012.

komentář: Helena Pátková, Denisa Janíčková Žďárská

ve spolupráci s Interní klinikou FN v Motole a internetovým portálem DM2T.cz pra-
videlně přinášet recentní komentované informace z klinických a farmakologických 
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Diabetická retinopatie, její progrese a výskyt 
kardiovaskulárních příhod ve studii ACCORD

Gerstein, H. C., Ambrosius, W. T., Danis, R. et al.; ACCORD Study Group. Diabetic 
retinopathy, its progression, and incident cardiovascular events in the ACCORD 
trial. Diabetes Care 36, 5: 1266–1271, 2013.

Cíl
Přítomnost diabetické retinopatie a její závažnost je signi-

fikantně spojena s budoucími kardiovaskulárními příhodami. 
Dosud nebylo zhodnoceno, zda s  incidencí kardiovaskulár-
ních (KV) příhod souvisí také progrese diabetické retinopatie.

Design a metody
Vztah mezi retinopatií, její čtyřletou progresí a  KV pří-

hodami (KV mortalita nebo  nefatální infarkt myokardu 
nebo  CMP) byl analyzován u  pacientů ze  studie ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), kteří se 
rovněž účastnili studie ACCORD Eye. Retinopatie byla klasi-
fikována buď jako nepřítomná, mírná, středně závažná nebo 
závažná. Progrese retinopatie v čase byla klasifikována do tří 
stupňů a zohledňovala provedení laserové terapie nebo vitre-
ktomie v minulosti.

Výsledky
Pacientům (n=3 433) průměrného věku 61 let bylo prove-

deno vstupní snímkování retiny (sedm stereoskopických polí). 

Ve srovnání s osobami bez retinopatie vzrostl adjustovaný po-
měr rizika – hazard ratio, HR – (95% CI) pro KV příhody z 1,49 
(1,12–1,97) u mírné retinopatie na 2,35 (1,47–3,76) u závažné 
retinopatie. Podskupina 2  856 osob byla zhodnocena z  hle-
diska progrese diabetické retinopatie po čtyřech letech. Rizi-
ko primárního výsledku se zvýšilo o 38 % (1,38 [1,10–1,74]) 
v každé kategorii závažnosti retinopatie. Dodatečná adjustace 
na  počáteční a  konečné hodnoty glykovaného hemoglobinu, 
systolického krevního tlaku a lipidů samostatně i dohromady 
potvrdila vztah mezi zhoršováním retinopatie a KV příhodami 
jako nesignifikantní.

Závěr
Závažnost retinopatie i její progrese determinují výskyt KV 

příhod. Sítnice může poskytnout anatomický index vlivu me-
tabolických a hemodynamických faktorů týkajících se budou-
cích kardiovaskulárních příhod.

Tato studie je částí velké studie ACCORD sledující kar-
diovaskulární rizika u diabetiků 2. typu. Zde rozebírána část 
studie se zabývá vztahem tíže retinopatie u diabetiků 2. typu 
či tíže její progrese a  incidencí kardiovaskulárních příhod 
(infarkt myokardu, cévní mozková příhoda).

Byli vybráni pacienti, kteří v minulosti neměli provedeno 
laserové ošetření diabetické retinopatie či provedenu vitrek-
tomii. Tito lidé byli sledováni po dobu 4 let, kdy byli pravi-
delně vyšetřováni očním lékařem a nález na očním pozadí 
zaznamenáván fotograficky.

Studie se zúčastnilo 3 433 osob v průměrném věku 61 let. 
Tíži retinopatie rozdělili výzkumníci do 4 stupňů, progresi 
retinopatie v čase do 3 stupňů. U 2 856 osob byla zaznamená-
na progrese retinopatie. Dle zjištěných dat se při progresi re-
tinopatie zvyšovalo riziko kardiovaskulárních příhod o 30 % 
na kategorii. Ve skupině diabetiků bez retinopatie či s nižším 
stupněm retinopatie byl výskyt kardiovaskulárních příhod 
jednoznačně nižší. Tato studie ukazuje jasný vztah mezi tíží 
diabetické retinopatie u diabetiků 2. typu a výší rizika vzniku 
kardiovaskulárních komplikací.

Studie trvala 4 roky a bylo do ní zavzato velké množství 
osob, výpovědní hodnota studie je proto vysoká. Jednoznač-
ně ukazuje vztah tíže retinopatie a kardiovaskulárního rizi-
ka. Tento vztah lze v praxi využít pro podrobnější stratifika-
ci kardiovaskulárního rizika u pacientů s diabetem. Je sice 
doporučena obecná terapie (kompenzace diabetu, statiny/
hypolipidemická terapie, antihypertenziva), ale současně je 
v poslední době akcentován individuální přístup. Rozpozná-
ní korelace mezi diabetickou retinopatií a  kardiovaskulár-
ním rizikem může být reálně použitelným vodítkem pro lep-
ší individualizaci terapie pacientů s diabetem.

Z hlediska etiopatogenetického vztahu mají výsledky stu-
die závažné důsledky. Potvrzují obecný předpoklad, že u pa-
cientů s  diabetem existuje z  hlediska kardiovaskulárního 
rizika provázanost mezi mikrocirkulací a  makrocirkulací. 
Výsledky nepřímo podporují tu  část důkazů, která ukazu-
je na  dlouhodobý význam dobré metabolické kompenzace 
pro snížení kardiovaskulárního rizika.

Komentář k článku

Pavlína Kellerová, Milan Kvapil
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Účinnost a bezpečnost sitagliptinu ve srovnání  
s glipizidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu  
a středně těžkou a těžkou chronickou renální insuficiencí

Arjona Ferreira, J. C., Marre, M., Barzilai, N. et al. Efficacy and safety of sitagliptin 
versus glipizide in patients with type 2 diabetes and moderate-to-severe chronic 
renal insufficiency. Diabetes Care 36, 5: 1067–1073, 2013.

Cíl
Pacienti s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a chronickým 

onemocněním ledvin mají zvýšené riziko mikro- a makrovas-
kulárních komplikací a současně omezené možnosti hypogly-
kemické léčby. Srovnali jsme účinnost a bezpečnost sitagliptinu 
s glipizidem u pacientů s DM2T s nedostatečnou kompenzací 
glykemie a se středně těžkou a těžkou renální insuficiencí.

Design a metody
Pacienti (n=426) byli v  poměru  1:1 randomizováni buď 

k  léčbě sitagliptinem (50 mg denně při středně těžké renální 
insuficienci a 25 mg denně při těžké renální insuficienci) nebo 
glipizidem (2,5 mg denně s úpravou dávky na základě kontroly 
glykemie na maximální dávku 2x 10 mg denně). Randomizace 
byla stratifikována podle 1) stavu renálních funkcí (viz výše), 
2)  přítomnosti KV  onemocnění v  osobní anamnéze, 3)  pří-
tomnosti srdečního selhání v osobní anamnéze.

Výsledky
Po 54 týdnech léčby se ukázalo, že sitagliptin je non-inferi-

orní k léčbě glipizidem co se týče redukce glykovaného hemo-

globinu – oproti stavu na počátku sledování (-0,8 vs. -0,6 %; 
meziskupinové rozdíly 0,11  %; 95%  CI 0,29–0,06). Byla za-
znamenána nižší incidence symptomatické hypoglykemie 
ve skupině léčené sitagliptinem ve srovnání s glipizidem (6,2 
resp. 17,0 %; p=0,001) a snížení tělesné hmotnosti v sitaglip-
tinové skupině (0,6 kg), zatímco ve skupině léčené glipizidem 
došlo k nárůstu hmotnosti (1,2 kg) – rozdíl 1,8 kg; (P<0,001). 
Incidence gastrointestinálních nežádoucích účinků byla nízká 
v obou skupinách.

Závěr
Při léčbě pacientů s DM2T a chronickou renální insuficien-

cí vedla léčba sitagliptinem i glipizidem ke srovnatelnému sní-
žení glykovaného hemoglobinu. Sitagliptin byl většinou dobře 
snášen, byl spojen s nižším rizikem hypoglykemií a s redukcí 
hmotnosti, zatímco při  léčbě glipizidem byl zaznamenán ná-
růst hmotnosti.

Je všeobecně známo, že  přítomnost diabetického one-
mocnění ledvin nejen zhoršuje celkovou a  především kar-
diovaskulární morbiditu a mortalitu diabetiků, ale zároveň 
v pokročilejších stadiích omezuje možnosti jejich léčby.

V této mezinárodní studii trvající 54 týdnů byla porovnávána 
účinnost a bezpečnost léčby sitagliptinem a glipizidem u pacien-
tů s diabetes mellitus 2.  typu a středně těžkou až  těžkou chro-
nickou renální insuficiencí a nedostatečnou kontrolou glykemie 
(vstupně 7,8 % DCCT – 61,7 mmol/mol). Studie byla opatrně 
koncipována jako noninferiorní, cílem bylo prokázat, že  léčba 
sitagliptinem není horší než terapie glipizidem. Do studie bylo 
zapojeno 423 pacientů, kteří byli randomizováni do dvou skupin 
a následně stratifikováni dle tíže renálního selhání, přítomnosti 
kardiovaskulárního onemocnění a anamnézy kardiálního selhá-
ní. Byl porovnáván sitagliptin (v redukované dávce 50 mg denně 
u středně těžké renální insuficience a 25 mg denně u těžké re-
nální insuficience) s glipizidem v dávce 2,5 mg 1x denně s úpra-
vou na základě kontroly glykemie na maximální dávku 2x 10 mg 
denně (průměrná denní dávka glipizidu byla 7,7 mg/den).

Na  konci studie došlo k  obdobnému snížení výchozích 
hodnot HbA1c (-0,8 % u sitagliptinu a -0,6 % u glipizidu) a lze 
konstatovat, že cíle studie bylo dosaženo – noninferiorita si-
tagliptinu vůči glipizidu byla prokázána. Navíc ve skupině lé-
čené sitagliptinem byla výrazně nižší incidence symptomatic-
ké hypoglykemie (6,2 % u sitagliptinu proti 17 % u glipizidu) 
a byl zaznamenán i významný rozdíl ve vývoji tělesné hmot-
nosti (-0,6 kg ve skupině léčené sitagliptinem proti +1,2 kg 
ve  skupině léčené glipizidem). Výskyt gastrointestinálních 
nežádoucích účinku byl nízký u obou skupin pacientů.

Menší nejasnost přináší zmínka autorů o  „záchranné 
terapii inzulínem”, kterou si vyžádalo 10 % pacientů (9,0 % 
sitagliptin vs. 10,8 % glipizid), u kterých nedostačovala léč-
ba perorálními preparáty. Není totiž jasné, zda i tito pacienti 
byli zařazeni do konečných výsledků (zdá se, že ano), ani jak 
by se výsledky změnily po vyřazení těchto nemocných.

Klinická studie potvrzuje rozšíření možností pro terapii dia-
betu 2. typu u pacientů s redukovanými renálními funkcemi.

Vendula Fajtlová

Komentář k článku
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Screening diabetu stanovením glykovaného 
hemoglobinu a glykemie nalačno u pacientů 
podstupujících koronární angiografii

Wang, J. S., Lee, W. J., Lin, S. Y. et al. Performance of HbA1c and fasting plasma 
glucose in screening for diabetes in patients undergoing coronary angiography. 
Diabetes Care 36, 5: 1138–1140, 2013.

Cíl
Screening diabetu stanovením glykovaného hemoglobinu 

(HbA1c) a glykemie nalačno (FPG) byl porovnán se screenin-
gem diabetu pomocí orálního glukózového tolerančního testu 
(OGTT) u pacientů, kteří měli podstoupit koronární angiogra-
fii (CAG).

Design a metody
Do studie byli zařazeni pacienti bez dosud známého diabe-

tu. OGTT a vyšetření HbA1c byly provedeny 2–4 týdny po pro-
puštění z nemocnice. Provedení vyšetření HbA1c a FPG bylo 
zhodnoceno pomocí ROC (receiver operating characteristic) 
analýzy..

Výsledky
Diabetes byl diagnostikován u  83 z  celkem 400  pacien-

tů (20,8  %). Plocha pod ROC křivkou byla vyšší pro  FPG 
než pro HbA1c (0,81 vs. 0,73, p=0,032). Navrhli jsme screenin-
gový algoritmus a  validovali jej u  dalších 170  pacientů. Cel-
kově tento algoritmus snížil počet vyšetření OGTT o 71,4 % 
(senzitivita 74,4 %, specificita 100 %).

Závěr
Vyšetření FPG ve  screeningu diabetu u pacientů podstu-

pujících CAG prokázalo lepší výsledky. Nový screeningový al-
goritmus může pomoci redukovat počet provedených OGTT 
vyšetření.

V  uvedené studii se autoři pokusili vyvinout jednodu-
chý a  praktický screeningový algoritmus jako alternativu 
k  zavedenému orálnímu glukózovému tolerančnímu testu 
(OGTT) k  diagnostice diabetes mellitus 2.  typu (DM2T) 
u  pacientů podstupujících koronární angiografii. V  rámci 
zpracování vstupních dat byl u 400 pacientů po koronární 
angiografii po  dimisi proveden OGTT a  hodnocen možný 
přínos vstupního glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a gly-
kemie nalačno (FPG) k  diagnóze DM2T. Rovněž byla po-
mocí parametrů HOMA-IR, HOMA-b a  IGI hodnocena 
inzulínová rezistence a  funkce beta-buněk. Jako optimální 
hranice pro  normoglykemii byla stanovena lačná glyke-
mie 5,6 mmol/l a hladina glykovaného hemoglobinu 6,3 % 
DCCT (45 mmol/mol). U pacientů s vyšší glykemií nalačno 
(5,6–6,9 mmol/l) byla prokázána větší inzulínová rezistence 
a horší funkce beta-buněk a následně provedený OGTT pro-
kázal pro FPG senzitivitu 73,5 % a specificitu 100 % u nově 
diagnostikovaných pacientů s DM2T. Naproti tomu u paci-
entů s HbA1c 5,7–6,4 % se inzulínová rezistence, funkce beta-
-buněk a inzulínový index signifikantně nelišily od pacientů 
s HbA1c pod 5,7 %.

Na podkladě těchto výsledků byl vypracován a testován 
algoritmus diagnostiky DM2T za pomocí FPG u 170 pacien-

tů před koronární angiografií: DM2T byl považován za pro-
kázaný při FPG >7,0 mmol/l, v rozmezí FPG 5,6–6,9 mmol/l 
byl proveden OGTT a při FPG do 5,6 mmol/l bylo od další-
ho vyšetřování upuštěno. V tomto sledování byla senzitivita 
FPG pro nově diagnostikovaný DM2T 76,5 % a  specificita 
100 %, pouze ve 29,4 % bylo diagnózu DM2T nutno verifi-
kovat OGTT.

Studie je ve svém smyslu ojedinělá, ale má i  své limity. 
Autoři uzavírají, že tento screeningový algoritmus založený 
na stanovení FPG vykazuje u pacientů podstupujících koro-
nární angiografii a speciálně u pacientů s ischemickou cho-
robou srdeční větší senzitivitu ve stanovení diagnózy DM2T 
než  hladina HbA1c a  mohl by být levnější a  jednodušší al-
ternativou stanovení diagnózy DM2T pomocí OGTT. Sami 
ale přiznávají, že  validita studie je limitována nízkým po-
čtem probandů. Rovněž nebyly provedeny ani konfirmační 
OGTT k definitivnímu stanovení diagnózy DM2T u všech 
nemocných a stanovený diagnostický algoritmus nebyl otes-
tován v jiné nezávislé studii. K dostatečně validnímu a uzná-
vanému konsenzu ve stanovení konečných kritérií diagnózy 
DM2T bude třeba nepochybně dalších nezávislých studií.

Vojtěch Grossmann, Erik Hollay

Komentář k článku
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Prognóza diabetické gastroparézy – 
zhodnocení po 25 letech

Chang, J., Rayner, C. K., Jones, K. L. Horowitz, M. Prognosis of diabetic gastro-
paresis – a 25-year evaluation. Diabet Med 30, 5: e185–e188, 2013.

Cíl
Zhodnotit prognózu diabetické gastroparézy.

Design a metody
U 86 pacientů s diabetem bylo v letech 1984–1989 hodno-

ceno vyprazdňování žaludku po konzumaci mixované stravy 
pomocí duálního izotopového testu odlišujícího pevné a  te-
kuté složky potravy. Byla také měřena glykemie, glykovaný 
hemoglobin a hodnoceny horní gastrointestinální symptomy 
a funkce autonomního nervového systému. Tito pacienti byli 
znovu sledováni v roce 2011 (v průměru po 25 letech).

Výsledky
Z celkového počtu 86 pacientů bylo zpomalené vyprazdňování 

pevné stravy (procento potravy zbývající v žaludku ve 100. minutě) 
zjištěno u 35 osob (41 %) a zpomalené vyprazdňování tekuté stra-
vy (doba potřebná pro vyprázdnění 50 % tekuté stravy) u 38 osob 
(44 %). V roce 2011 bylo stále naživu 53 osob, 29 zemřelo a čtyři 
pacienti byli ztraceni ve studii. Pacienti, kteří zemřeli, byli na počát-
ku studie ve vyšším věku (P<0,001) a měli vyšší skóre dysfunkce au-

tonomního nervového systému (P<0,001) ve srovnání s přeživšími 
nemocnými. Na druhou stranu nebyly mezi těmito dvěma skupi-
nami zaznamenány rozdíly v délce vyprazdňování pevné ani tekuté 
složky stravy. Když byli pacienti se zpomaleným vyprazdňováním 
žaludku rozděleni podle doby vyprazdňování žaludku do dvou sku-
pin („zpomalené“ a „významně zpomalené“ vyprazdňování), byla 
tendence k mortalitě vyšší ve skupině s významně zpomaleným vy-
prazdňováním pevné (p=0,12) a tekuté (p=0,09) stravy. Z 82 osob, 
které mohly být dále sledovány, přežívalo 23 osob z 35 (66 %) se 
zpomaleným vyprazdňováním pevné stravy a 25 osob z 38 (66 %) 
se zpomaleným vyprazdňováním tekuté stravy. Po adjustaci na věk 
a  autonomní dysfunkci nebyla zjištěna spojitost mezi délkou vy-
prazdňování pevné a tekuté stravy a mortalitou.

Závěr
Během pětadvacetiletého sledovacího období diabetická 

gastroparéza ve  většině případů zřejmě nesouvisela s  horší 
prognózou nebo zvýšenou mortalitou.

Článek se zabývá studií zaměřenou na zhodnocení pro-
gnózy pacientů s diabetickou gastroparézou.

Ve studii bylo zahrnuto 86 pacientů s diabetes mellitus 
1.  a 2.  typu trvajícím déle než 15  let, kterým byla v  letech 
1984–1989 scintigraficky změřena rychlost evakuace ža-
ludku. K  měření byly použity dva izotopy k  odlišení vy-
prazdňování tekuté a  pevné stravy. Pacientům byla před 
scintigrafickým vyšetřením změřena hodnota glykovaného 
hemoglobinu a glykemie, v průběhu scintigrafického vyšet-
ření byla dále sledována venózní glykemie ve  30., 60., 90. 
a  120.  minutě. Pacienti vyplnili dotazník horních gastro-
intestinálních symptomů a byla u nich změřena funkce au-
tonomního nervového systému pomocí standardizovaných 
testů kardiovaskulárních reflexů. V roce 2011, čili s odstu-
pem přibližně 25 let, bylo zjištěno, zda jsou tito pacienti stále 
naživu, či zda zemřeli a data byla statisticky zpracována.

Statistické zhodnocení bralo v úvahu věk pacientů, délku tr-
vání diabetu, hodnotu glykovaného hemoglobinu, průměrnou 
hladinu glukózy ve venózní krvi v průběhu měření evakuace 
žaludku, gastrointestinální symptomy odskórované dle stupně 
závažnosti, přítomnost autonomní kardiální neuropatie a dél-
ku trvání žaludečního vyprazdňování tuhé a tekuté stravy.

Z celkového počtu 86 pacientů bylo zaznamenáno zpomale-
né vyprazdňování pevné stravy u 35 z nich, čili u 41 %, zpoma-
lené vyprazdňování tekuté stravy u 38 z nich, čili u 44 %. V roce 

2011 bylo známo, že 53 pacientů bylo stále naživu, 29 zemře-
lo, 4 byli ve studii ztraceni. U pacientů, kteří zemřeli, byl věk 
a skóre měření autonomní nervové dysfunkce vyšší než u paci-
entů, kteří byli naživu, zatímco v měření délky vyprazdňování 
žaludku jak tekuté tak tuhé stravy nebyl nalezen u těchto dvou 
skupin rozdíl. Když byli pacienti rozděleni dle délky evakuace 
žaludku na ty, u kterých bylo vyprazdňování žaludku zhodno-
ceno jako „zpomalené“ a „významně zpomalené“, zdálo se, že je 
vyšší mortalita u pacientů s „významně zpomaleným“ vyprazd-
ňováním žaludku než u skupiny s vyprazdňováním „zpomale-
ným“. Nicméně poté, co se vzal v úvahu věk a výskyt kardiální 
autonomní dysfunkce, nebyla nalezena asociace mezi žaludeč-
ním vyprazdňováním tekuté a tuhé stravy a rizikem smrti.

Z výše zmíněného se dá usuzovat, že diabetická gastropa-
réza není indikátorem horší prognózy a vyšší mortality. Ri-
ziko úmrtí je vyšší u pacientů starších a s výskytem kardiální 
autonomní dysfunkce.

Zajímavé je, že  testování autonomní dysfunkce pomocí 
kardiovaskulárních reflexů se zdá být pouze pomocnou me-
todou hodnocení funkce abdominálního vagu a pouze slabě 
koreluje s rychlostí vyprazdňování žaludku.

Zhodnocení dat u větší skupiny pacientů by jistě přineslo 
přesnější údaje.

Šárka Malá, Jan Šťovíček

Komentář k článku
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Metaanalýza účinku inhibitorů DPP 4 
na kardiovaskulární riziko při diabetes 
mellitus 2. typu

Patil, H. R., Al Badarin, F. J., Al Shami, H. A. et al. Meta-analysis of effect of di-
peptidyl peptidase-4 inhibitors on cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus. 
Am J Cardiol 110, 6: 826–833, 2012.

Pacienti s  diabetes mellitus 2.  typu (DM2T) mají velmi 
vysoké riziko závažných kardiovaskulárních (KV) příhod. 
Předchozí studie ukázaly, že  tradiční perorální antidiabetika 
navzdory snížení glykemie většinou nezlepšují kardiovasku-
lární výsledky pacientů. Bezpečnost některých perorálních 
antidiabetik byla zpochybněna. Rozhodli jsme se zhodnotit 
KV  bezpečnost inhibitorů DPP  4, nové skupiny perorálních 
antidiabetik, a  to provedením metaanalýzy inhibitorů DPP 4 
v  léčbě DM2T. Vyhledávání v  elektronických databázích pu-
blikovaných i nepublikovaných prací (do 30. září 2011) mělo 
za cíl identifikovat randomizované kontrolované studie trvající 
déle než 24 týdnů, které srovnávaly inhibitory DPP 4 s dalšími 
perorálními antidiabetiky. Metaanalýza měla za  úkol stano-

vit poměr rizika (risk ratio, RR) pro  KV  příhody při  mono-
terapii inhibitory DPP 4 ve srovnání s  jinou orální medikací 
nebo placebem. Vstupní kritéria splnilo 18 randomizovaných 
studií (k  léčbě inhibitory DPP  4 bylo randomizováno 4  998 
pacientů a k  léčbě komparátorem 3 546 osob, medián trvání 
léčby činil 46,4 týdnů). V poolované analýze byl RR pro jakou-
koliv KV příhodu při léčbě inhibitory DPP 4 0,48 (0,31–0,75, 
p=0,001) a RR pro nefatální infarkt myokardu nebo akutní ko-
ronární syndrom byl 0,40 (0,18–0,88, p=0,02).

Metaanalýza tak poskytla důkazy o  tom, že  inhibitory 
DPP 4 jsou z kardiovaskulárního hlediska bezpečné a mohou 
snad dokonce snižovat riziko KV příhod.

Pacienti s  diabetes mellitus 2.  typu mají vysoké riziko 
rozvoje kardiovaskulárních (KV) příhod. Předchozí studie 
s perorálními antidiabetiky (PAD) prokázaly, že i přes sní-
žení hodnoty glykemie, nesnižují riziko rozvoje kardiovas-
kulárních příhod. Bezpečnost některých PAD je dokonce 
sporná. Cílem této metaanalýzy bylo posoudit kardiovasku-
lární bezpečnost inhibitorů dipeptidyl peptidázy 4 (DPP 4) 
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Z elektronických da-
tabází byly vybrány randomizované kontrolované studie tr-
vající více než 24 měsíců, které srovnávaly DPP 4 inhibitory 
s  dalšími PAD. Metaanalýza byla vytvořena hodnocením 
relativního rizika (RR) rozvoje kardiovaskulárních příhod 
u pacientů léčených inhibitory DPP 4 v monoterapii ve srov-
nání s  léčbou dalšími PAD či  s placebem. Vstupní kritéria 
splnilo 18 randomizovaných studií, v nichž 4 998 pacientů 
bylo léčeno DPP 4 inhibitory a 3 546 ostatními PAD či pla-
cebem, medián v délce léčby byl 46,4  týdne. RR jakýchko-
liv kardiovaskulárních příhod u  pacientů léčených DPP  4 
inhibitory bylo 0,48 (0,31 až 0,75, p=0,001). RR nefatálního 
infarktu myokardu či akutního koronárního syndromu bylo 
0,40 (0,18 až 0,88, p=0,02).

Tato metaanalýza je první, která adekvátně potvrdila, 
že dlouhodobá léčba inhibitory DPP 4 je bezpečná z hledis-

ka rozvoje kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes 
mellitus 2. typu. RR kardiovaskulárních příhod bylo o 52 % 
nižší ve  srovnání s  léčbou dalšími PAD. DPP  4 inhibitory 
nepřímo zvyšují hladinu glucagon-like peptidu  1 (GLP  1). 
GLP  1 stimuluje uvolňování inzulínu z  pankreatu, inhibu-
je uvolňování glukagonu z jater a zpomaluje vyprazdňování 
žaludku. DPP 4 snižují především postprandiální glykemii, 
která je známým rizikovým faktorem rozvoje aterosklerózy. 
U pacientů léčených DPP 4 inhibitory je na rozdíl od léčby 
dalšími PAD nízké riziko hypoglykemií, což má pravděpo-
dobně také velký vliv na  snížení rizika kardiovaskulárních 
příhod.

Studie má i limitace. Do metaanalýzy bylo zařazeno ně-
kolik relativně krátkých studií, během nichž nelze riziko KV 
příhod dostatečně posoudit. Metaanalýza prokázala snížení 
KV rizika ve srovnání s léčbou dalšími PAD, ale nepotvrdila 
snížení rizika ve srovnání s placebem, protože množství pa-
cientů léčených placebem bylo mnohem menší (23 %) než 
pacientů léčených aktivně. Tudíž nelze jednoznačně odlišit, 
zda DPP  4 inhibitory snižují riziko KV příhod či  ostatní 
PAD toto riziko zvyšují.

Helena Pátková, Denisa Janíčková Žďárská

Komentář k článku
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Na letošních Luhačovických dia dnech...
zpráva

...a nejen diabetu

...jsme naslouchali přednáškám

... jsme křtili

...vystavovali

... užívali si sluníčka

...zkoumali historii léčby diabetu

OBRAZOVÁ ZPRÁVA Z LUHAČOVIC

32 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2013

6x
 fo

to
:  

N
ak

la
da

te
lst

ví
 G

EU
M

 



V DIABETOLOGII
SESTRA
číslo 2  ročník 9  2013

IS
SN

 1
80

1-
28

09



2

SESTRA V DIABETOLOGII 2/2013

nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
X. díl – Výživa a kardiovaskulární onemocnění

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Kardiovaskulární onemocnění (KVO) 
a jejich komplikace (infarkt myokardu, 
cévní mozková příhoda) jsou hlavní pří-
činou úmrtí v tzv. civilizovaných zemích, 
Českou republiku nevyjímaje. V pozadí 
vzniku KVO stojí především ateroskle-
róza, na jejímž rozvoji se podílí zejmé-
na současný životní styl, pro který je 
charakteristický nadbytečný příjem po-
travy a její nevhodné složení. Jedná se 
především o vysoký příjem tuků s převa-
hou nasycených mastných kyselin, níz-
ký příjem zeleniny, ovoce a dalších zdro-
jů ochranných látek a vlákniny, nízký 
příjem méně tučných mléčných výrob-
ků a vápníku a nízký příjem ryb boha-
tých na omega-3 mastné kyseliny. K ne-
vhodné skladbě stravy se připojuje nízká 
pohybová aktivita, pracovní přetížení, 
stres. Významným rizikovým faktorem 
pro vznik aterosklerózy je i kouření, kte-
ré poškozuje endotel arterií, vede k hy-
poxii cévní stěny a zvyšuje riziko trom-
bózy. Po zanechání kouření se riziko 
další koronární příhody sníží do 2 let na 
úroveň nekuřáka, což je významné pře-
devším z hlediska sekundární prevence.

Na vině není však pouze nevhodný ži-
votní styl, na vzniku aterosklerózy se 
podílí značnou měrou i genetická zá-
těž. V souvislosti s rozvojem ateroskle-
rózy jsou studovány stovky kandidát-
ních genů. Samozřejmě je pro jedince 
nevýhodná i pozitivní rodinná anamné-
za předčasné ischemické choroby sr-
deční (u mužů ve věku <55 let, u žen 
<65 let) nebo jiné klinické manifesta-
ce aterosklerózy u příbuzných 1. stup-
ně, věk (čím vyšší věk, tím vyšší riziko) 
a pohlaví (vyšší výskyt aterosklerózy 
a jejích komplikací bývá u mužů, u žen 
sehrávají určitou ochranou úlohu estro-
geny).

Dalšími významnými rizikovými fakto-
ry aterosklerózy jsou vysoký krevní tlak, 
dyslipidemie, diabetes mellitus, obezita, 
hyperhomocysteinemie a zvýšení plaz-
matických hladin některých trombogen-

ních faktorů. Důležité je vědět, že pokud 
se vyskytne několik rizikových faktorů 
najednou, jejich efekt se násobí (př. člo-
věk s hypertenzí a dyslipidemií má 14x 
vyšší riziko než zdravý jedinec).

Arteriální hypertenze (krevní tlak 
140/90 mmHg) a vyšší je jeden z nejdů-
ležitějších rizikových faktorů KVO.

Dyslipidemie – jedná se o vysokou hla-
dinu celkového cholesterolu, LDL-cho-
lesterolu, malých LDL částic, triacylgly-
cerolů a nízkou hladinu ochranného 
HDL-cholesterolu.

Diabetes mellitus – hyperglykemie 
vede ke vzniku modifikovaných makro-
molekul, které zvyšují produkci cytokinů 
v endoteliálních buňkách a přispívají tak 
k zánětlivým změnám.

Obezita – sama o sobě je samostatným 
rizikovým faktorem KVO, ale přispívá 
i k rozvoji dalších nežádoucích přízna-
ků (hypertenze, hyperlipidemie s níz-
kou hladinou HDL-cholesterolu, diabe-
tes mellitus 2. typu). Zvlášť nebezpečný 
je tzv. abdominální (břišní) typ obezity. 
Kromě toho tuková tkáň produkuje cyto-
kiny (př. TNF-α, interleukin-6), tj. látky, 
které poškozují stěnu cévní.

Mírná hyperhomocysteinemie – homo-
cystein je neesenciální aminokyselina, 
která sehrává důležitou úlohu v meta-
bolismu metioninu a v případě jeho nad-
bytku přispívá k rozvoji aterosklerózy.

Zvýšení plazmatických hladin někte-
rých trombogenních faktorů (př. fibrino-
gen, který podporuje proliferaci buněk 
hladké svaloviny).

Výživová doporučení
Výživová doporučení v primární pre-

venci aterosklerózy jsou jednoduchá – 
v podstatě se jedná o racionální stra-
vu, tedy stravu pestrou a vyváženou po 
stránce složení i energie. Energetický 
příjem je nutno upravit tak, aby u osob 
s nadváhou a obezitou byl dosažen po-
kles tělesné hmotnosti a aby u osob 
s normální tělesnou hmotností nedochá-
zelo k jejímu vzestupu.

V primární i sekundární prevenci se 
ukazuje jako nejúčinnější středomořská 
strava nebo tzv. DASH dieta (dietary app-
roaches to stop hypertension). V sou-
vislosti s nízkým výskytem KVO je čas-
to zmiňována také Francie. Pro uvedené 
způsoby stravování je charakteristický 
vyšší příjem rostlinných olejů, ovoce, 
zeleniny, obilovin a luštěnin. Hlavním 
zdrojem tuků je olivový olej, ryby, drů-
bež a mléčné výrobky. Velký důraz je kla-
den na čerstvost potravin a co nejkrat-
ší a nejšetrnější následné zpracování. 
Pro středomořskou a francouzskou dietu 
bývá typická konzumace vína během jíd-
la, což vede k pozitivnímu ovlivnění po-
stprandiální hyperlipidemie, agregace 
destiček a snížení hladiny fibrinogenu.

Kardiovaskulární onemocnění  
a tuky

Tuky mají hradit 25–35 % z celko-
vého energetického příjmu (CEP). Ved-
le množství přijímaných tuků je důleži-
té se soustředit i na jejich kvalitu, což 
v praxi znamená omezení příjmu nasy-
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Příklad vhodného jídelníčku
snídaně: 80 g žitného chleba, 150 g tvarohová pomazánka, 100 g ředkviček
svačina: bílý jogurt, 200 g jahod
oběd: 250 g brambor, 200 g tilapie na řecký způsob, salátová okurka
svačina: 200 ml kefírové mléko, 100 g ovoce, 20 g slunečnicová semínka
večeře: zeleninový salát, 150 g rýže natural, 150 g kuřecí maso, dušená zelenina

nutriční terapie

cených mastných kyselin pod 7 % z CEP 
a jejich nahrazení mononenasycenými 
a polynenasycenými mastnými kyseli-
nami. Vedle nasycených mastných kyse-
lin (maso, uzeniny, mléčné výrobky, sád-
lo, lůj, palmový a palmojádrový tuk) je 
potřeba ve stravě snižovat obsah trans 
nenasycených mastných kyselin, které 
zvyšují hladinu cholesterolu a přispíva-
jí ke vzniku cukrovky 2. typu. Trans ne-
nasycené mastné kyseliny najdeme ve 
ztužených tucích, používaných zejmé-
na v čokoládových polevách, oplatkách, 
výrobcích z listového těsta a instantních 
pokrmech. Příjem těchto mastných kyse-
lin by měl být co nejnižší.

Vhodné je také zvýšit konzuma-
ci potravin bohatých na kyselinu α-
linolenovou (lněné semínko, vlašské oře-
chy, řepkový olej), protože se na základě 
studií ukazuje, že kyselina α-linolenová 
v dávce <1,5 g/den snižuje riziko úmrtí 
na KV příhodu o 40–65 %. Nezbytností je 
i dostatečný příjem omega-3 mastných 
kyselin (optimální příjem je alespoň 1 g 
kyseliny eikosopentaenové a dokosahe-
xaenové za den), jejichž nejbohatším 
zdrojem jsou mořské ryby (např. mak-
rela, tuňák, sardinky, losos). Z těchto dů-
vodů se doporučuje konzumovat mořské 
ryby alespoň 2x týdně.

V souvislosti s prospěšnými tuky je 
potřeba zmínit i ořechy, které se uplat-
ňují jak v prevenci, tak i léčbě KVO. Za-
řazování 10–20 g ořechů denně (celkový 
příjem průměrně 150 g týdně) při zacho-
vání diety o nízkém příjmu nasycených 
mastných kyselin může snížit celko-
vý cholesterol o 4–21 % a LDL-choleste-
rol o 8–29 %. Vedle příznivého složení 
mastných kyselin obsahují ořechy flavo-
noidy, fenoly, steroly, kyselinu listovou, 
hořčík, měď, draslík a vlákninu, tedy lát-
ky, které působí prospěšně na zdraví.

Preference živočišných potravin s niž-
ším obsahem tuku je výhodná i pro sní-
žení příjmu cholesterolu, který by neměl 
být vyšší než 300 mg/den.

Kardiovaskulární onemocnění 
a rostlinné steroly

U osob se zvýšenou hladinou LDL-cho-
lesterolu je prospěšné zvážit podává-
ní rostlinných sterolů a stanolů, vzhle-
dem k jejich hypocholesterolemickému 
efektu. Ukazuje se, že denní konzumace 
2–3 g rostlinných sterolů a stanolů sni-
žuje celkový cholesterol o 4–11 % a LDL-
-cholesterol o 7–15 %, beze změn hla-
din HDL-cholesterolu a triacylglycerolů. 
Uvedený efekt však nastane pouze teh-

dy, když jsou rostlinné steroly a stanoly 
zařazovány jako součást nízkocholeste-
rolové a nízkotučné stravy. O rostlinné 
steroly a stanoly bývají obohacovány 
margaríny, mléčné výrobky, chléb a ce-
reálie.

KVO a sacharidy a bílkoviny
Sacharidy mají hradit 50–60 % z CEP 

(záleží na celkovém energetickém pří-
jmu a výši pohybové aktivity). Přednost 
mají složené sacharidy (neloupaná rýže, 
těstoviny, luštěniny, brambory, apod.), 
jednoduché sacharidy by neměly tvořit 
více než 10 % (v průměru 60 g jednodu-
chých sacharidů za den) jelikož přispí-
vají ke vzniku obezity a zvyšují i hladi-
nu triacylglycerolů. Potraviny bohaté 
na složené sacharidy bývají i bohatým 
zdrojem vlákniny a vykazují nízký gly-
kemický index. Vláknina plní řadu me-
tabolických funkcí – navozuje rychlejší 
a déletrvající pocit sytosti, čehož se vyu-
žívá především při léčbě nadváhy a obe-
zity, snižuje postprandiální glykemii 
a inzulinemii, zabráněním přístupu čás-
ti trávicích enzymů k trávenině snižu-
je i hladinu cholesterolu, udržuje hladi-
nu krevního cukru vyrovnanější. Proto je 
žádoucí zvýšit co nejvíce příjem vlákni-
ny (alespoň na 25–30 g/den), z čehož by 
třetinu měla tvořit rozpustná vláknina. 
Dobrými zdroji rozpustné vlákniny jsou 
jablka, čočka, ovesné vločky a kukuřičné 
lupínky. Denní příjem vlákniny v množ-
ství 17–35 g může snížit celkový chole-
sterol o 2–3 % a LDL-cholesterol o 7 %.

Bílkoviny mají hradit cca 15 % z CEP, 
v případě nutnosti redukce hmotnosti 
20 %. Jako zdroj bílkovin je nejvhodněj-
ší libové maso, méně tučné mléčné vý-
robky (u jogurtů, tvarohů, jogurtových, 
kefírových nápojů, apod. do 3 % tuku), 
sýry do 30 % tuku v sušině, lučina linie, 
olomoucké tvarůžky, cottage sýr, atd. 
Potravin bohatých na bílkoviny (libové 
maso, ryby, luštěniny, vejce nebo ještě 
lépe bílky) by měly být dvě porce denně. 
Méně tučných mléčných výrobků pak 
2–3 porce denně. Nejvhodnější je upřed-
nostňovat ve výběru zakysané mléčné 
výrobky, jelikož díky bakteriím mléčné-

ho kysání získávají nové nutriční vlast-
nosti (př. optimalizace střevní mikro-
flóry, lepší vstřebatelnost vápníku, lepší 
snášenlivost). Vápník z mléčných výrob-
ků snižuje hladinu kyseliny močové, kte-
rá je dávána do souvislosti s hypertenzí 
a rizikem vzniku cévní mozkové přího-
dy. Klinické studie také ukazují na pří-
znivé působení nízkotučných mléčných 
výrobků z hlediska snížení hladiny cho-
lesterolu, redukce tělesné hmotnosti, 
prevence a lepší kompenzace cukrovky 
2. typu.

Poměr mezi živočišnými a rostlinnými 
bílkovinami by měl být v ideálním přípa-
dě 1:1, což znamená významné navýšení 
příjmu luštěnin a celozrnných obilovin. 
Ke snížení kardiovaskulárního rizika mo-
hou přispívat zejména sójové bílkoviny 
a sójové izoflavonoidy. Sójové produkty 
musí obsahovat nejméně 6,25 g sójové-
ho proteinu na porci.

Kardiovaskulární onemocnění a an-
tioxidační látky

Antioxidanty jsou látky, které sni-
žují hladinu volných kyslíkových radi-
kálů (značně reaktivní molekuly, které 
poškozují tkáně a přispívají ke vzniku 
civilizačních onemocnění). Jako nejú-
činnější se jeví přijímat antioxidační 
látky z přirozené stravy (na antioxidač-
ní látky je bohatý např. čaj, borůvky, 
červené víno, pomerančový džus, ja-
blka, rajčata, tmavá čokoláda). Suple-
mentace antioxidanty se ukazuje jako 
neúčinná, někdy dokonce nevhodná. 
Např. suplementace vitamínem C, E, 
β-karotenem a selenem vede u pacien-
tů léčených statiny k nežádoucímu po-
klesu HDL-cholesterolu, suplementace 
β-karotenem u pacientů s karcinomem 
plic zvyšuje úmrtnost celkově a zvlášť 
na KVO.

Kardiovaskulární onemocnění a sůl
Nejen v léčbě, ale i prevenci KVO je 

vhodné omezit příjem soli do 5–6 g/den 
(sodíku do 1,5 g/den), včetně soli obsa-
žené v potravinách. Realita však ukazu-
je, že průměrný příjem soli na den činí 
10–15 g. Nadbytečný příjem soli vede 
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Nový edukačný projekt spoločnosti Eli Lilly
Pacienti s diabetom 1. typu a ich rodinní príslušníci majú 
teraz možnosť vyskúšať si novú on-line edukačnú pomôc-
ku Kompenzátor.

Myšlienkou tohto edukačného projektu bola snaha o pre-
kročenie stigmy voči ochoreniu diabetes a pochopenie, že 
diabetes nie je hendikep a pacient s ním môže viesť plno-
hodnotný život.

Hra má pomôcť lepšie porozumieť diabetu, prejsť nástra-
hami s vyrovnanou hladinou glykémie a pochopiť použí-
vanie inzulínu.

Pre koho je hra určená? Cieľovou skupinou sú deti vo 
veku 8–14 rokov, ktoré majú diabetes 1. typu, ale taktiež 
širšie okolie akým sú súrodenci či spolužiaci, ktorí by sa 
chceli dozvedieť základné veci o diabete 1. typu.

Prečo názov Kompenzátor? Cieľom hry je byť dobre kom-
penzovaný, mať vyrovnanú glykémiu a vyvarovať sa vý-
skytu hypoglykémií a hyperglykémií.

Celú hru sprevádzajú postavičky Max a Maja, ktoré majú 
diabetes 1. typu a v rámci rozhovorov medzi sebou odpo-
vedajú na základné otázky, ktoré sú pacientom často klade-
né blízkym okolím.

Prvou úlohou je získanie glukometru, ktorý počas celej 
hry ukazuje hodnotu glykémie, ktorá musí byť sledovaná 
a upravovaná do vyrovnanej glykémie. V priebehu hry sú 
zdolávané rôzne úlohy, za ktoré sú pripisované body a me-
daily na konci hry. Počet pokusov nie je nijak limitovaný 
a deti teda môžu mať toľko pokusov koľko chcú. Hra tak-
tiež obsahuje sekciu častých otázok, ktoré sú užitočným 
zdrojom nie len pre pacientov, ale aj pre rodičov.

Hru si už teraz môžu pacienti vyskúšať online na webovej 
stránke www.kompenzator.sk Viac informácií je uvede-
ných v brožúrke, ktorá bude k dispozícii v ambulancii.

Odborným garantom projektu pre slovenskú verziu je 
MUDr. Adriana Dankovčíková

Zpráva

Nezakazujte svojím deťom počítač. On-line hra, ktorá deťom neškodí, ale vzdeláva – KOMPENZÁTOR

www.kompenzator.sk

ke zvyšování krevního tlaku a zvyšuje 
i chuť k jídlu a tím nepřímo vede k obe-
zitě. Kromě toho vede k zadržování vody 
v těle a zvyšuje vylučování vápníku (ne-
bezpečí osteoporózy). V případě hyper-
tenze se doporučuje zároveň zvýšit pří-
jem draslíku nad 4,7 g/den (u zdravých 
ledvin). Vysoký obsah draslíku mají 
např. pečené brambory, grepy, pomeran-
če, banány, odtučněné mléko.

Kardiovaskulární onemocnění 
a káva

Některé studie ukazují, že časté pití 
kávy může potlačovat projevy endotelo-
vé dysfunkce. Káva vedle antiaterogen-
ního působení snižuje riziko cukrovky 
a mírně napomáhá i redukci hmotnosti. 
Za přiměřenou je považována konzuma-
ce 2–3 šálků kávy denně, a to i v případě 
hypertoniků. Antiaterogenní účinek byl 

prokázán i u červeného vína a zeleného 
čaje, zejména z důvodu obsažených an-
tioxidačních látek.
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Kazuistiky v diabetologii
Alanya (Turecko)
Přístavní město, které se rozkládá na poloostrově na břehu 
Středozemního moře, bylo pro svou strategickou polohu 
významným centrem starověkých i středověkých civiliza-
cí. Dnes město svými památkami, plážemi ale i bohatě zá-
sobeným tržištěm přitahuje mnoho turistů a cestovatelů.

© Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Endokrinologie
Belveder – Vídeň (Rakousko)
Tento barokní palácový komplex byl v  letech 1714–1721 
postaven podle návrhu architekta Johanna Lukase von 
Hildebrandta pro významného rakouského vojevůdce 
prince Evžena Savojského. Později zámek vlastnila císa-
řovna Marie Terezie a jako své sídlo si ho zvolil arcivévo-
da František Ferdinand d´Este. S palácovým komplexem 
těsně sousedí botanická zahrada Univerzity ve Vídni, jejíž 
exponáty můžete najít na fotografiích v našich časopisech..

©Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Sestra v diabetologii
Mamota širokolistá (Kalmia latifolia)
Stálezelený rozložitý keř s pevnými kožovitými listy 
pochází se Severní Ameriky, kde roste jako součást 
keřového patra opadavých lesů, často mezi skalami. Rost-
lina bývá často součástí okrasných skalek a díky svému 
horskému původu odolá mrazům až do -30 ºC.

Botanischer Garten der Universität Wien
©Nakladatelství GEUM, s.r.o.
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Neobvykle trnitá cesta k diagnóze 
hypotyreózy 

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ mladého pacienta, který se až po devíti měsících vyšet-

řování praktickým lékařem, hepatologem (pro zvýšené hodnoty jaterních testů) a he-
matologem (pro makrocytární anemii), po provedení jaterní biopsie a sternální punkce, 
dostavil k vyšetření endokrinologickému, kde byla stanovena správná diagnóza – hypo-
tyreóza na podkladě chronické autoimunitní tyreoiditidy.

Summary:
The unusually distressful way to the diagnosis of hypothyreosis

The case report describes a young patient, who was for 9 months examined by his 
general practitioner, hepatologist (for increased level of  hepatic function tests) and 
hematologist (for macrocytic anemia) and who passed liver biopsy and sternal puncture 
and only after that he was referred to an endocrinology examination, where the correct 
diagnosis – the  hypothyreosis caused by the  chronic autoimmune thyreoiditis – was 
established.

Nývltová, M., Kubíčková, K., Vodák, M., Zavoral, M. Neobvykle trnitá cesta k diagnóze hypotyreózy. 
Kazuistiky v diabetologii 11, 2 – Endokrinologie: 36–38, 2013.

Klíčová slova: 
 � štítná žláza
 � hypotyreóza
 � jaterní testy
 � makrocytární anemie

Key words: 
 � thyroid gland
 � hypothyreosis
 � tests of hepatic functions
 � macrocytic anemia

Monika Nývltová, Kristýna Kubíčková,  
Miroslav Vodák, Miroslav Zavoral
Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
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Úvod
Autoimunitní tyreoiditida (AIT) je nejčastější příčinou 

hypotyreózy v  České republice. Toto onemocnění je způso-
beno poškozením štítné žlázy složkami vlastního imunitního 
systému. Rozvoj hypofunkce je pozvolný a příznaky často ne-
specifické. Mezi typické stesky pacientů patří únava, ospalost, 
nevýkonnost, pokles forie až deprese, bradypsychie, zimomři-
vost, svalová slabost, zácpa, zhoršená kvalita kůže, vlasů a neh-
tů. Mezi další projevy patří poruchy menstruačního cyklu, in-
fertilita a spontánní aborty. Při pozvolném rozvoji symptomů 
je nemocný sám nemusí považovat za  příznaky jakéhokoliv 
onemocnění a nepřikládá jim proto velkou váhu. V objektiv-
ním nálezu nacházíme hypotyreózní facies s otoky víček, odu-
lými tvářemi a mírným subikterem (vázne přeměna karotenu 
na vitamín A), zpomalenou řeč i pohyby, může být přítomen 
hrubší hlas, chrapot a  makroglosie. Kůže bývá hrubá, suchá 
a prosáklá, nemocným vypadávají vlasy a je i zhoršená kvalita 
nehtů. Tělesná hmotnost stoupá, při retenci tekutin se v poz-
dějších fázích může rozvinout fluidothorax a  fluidoperikard. 
Laboratorně je zvýšená hodnota tyreotropinu (TSH), volné 
tyreoidální hormony jsou snížené. Dále nalézáme zvýšené 
hodnoty lipidů a, co je již méně v povědomí, i makrocytární 
anemii, zvýšené hodnoty jaterních testů a  kreatininu, mír-
nou hyponatremii nebo zvýšenou hladinu kreatinkinázy. 

Do  laboratorního obrazu patří pozitivita protilátek proti ty-
reoidální peroxidáze a tyreoglobulinu. Při diagnóze ve stadiu 
plně rozvinuté hypotyreózy, kde lze předpokládat dlouhodobý 
autoimunitní proces, mohou být protilátky proti štítné žláze 
už pouze mírně nadhraniční (jako v  naší kazuistice). Typic-
ký sonografický obraz zahrnuje difúzně sníženou echogenitu 
a nehomogenní strukturu parenchymu štítné žlázy.

Kazuistika
25letému, doposud s  ničím neléčenému mladému muži, 

byly v  rámci rutinního předoperačního vyšetření před plá-
novanou operací nosní přepážky zjištěny abnormální jaterní 
testy (alaninaminotransferáza – ALT 8,87 µkat/l, aspartáta-
minotransferáza – AST 3,34 µkat/l, gamaglutamyltransferáza 
– GMT 2,13 µkat/l), zvýšené hodnoty lipidů v krvi (cholesterol 
10,95 mmol/l, triacylglyceroly 4,23 mmol/l) a  makrocytární 
anemie s  hemoglobinem (Hb) 116 g/l. Odběry byly praktic-
kým lékařem zopakovány a po ověření patologických hodnot 
byla zahájena léčba rosuvastatinem v dávce 20 mg denně a ne-
mocný byl odeslán k hepatologickému vyšetření do Ústřední 
vojenské nemocnice.

Při  prvním vyšetření byly hodnoty jaterních testů ná-
sledující: bilirubin 17  µmol/l, ALT 14,28  µkat/l (norma 
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do 0,73 µkat/l), AST 5,34 µkat/l (norma do 0,68 µkat/l), GMT 
1,82 µkat/l (norma do 0,84 µkat/l), alkalická fosfatáza (ALP) 
1,98 µkat/l. Z dalších výsledků byly patologické hodnoty kre-
atininu (134 µmol/l, norma do 125 µmol/l) a krevního obra-
zu: leukocyty 3,4 tis. (norma od 4 tis.), hemoglobin 116 g/l 
(norma od 135 g/l), hematokrit 0,35 (norma od 0,40), objem 
erytrocytu 105 (norma do  98), trombocyty 125 (norma 
od 150), obsah Hb v erytrocytu 35,2 (norma do 34). Lipido-
gram se při léčbě statinem normalizoval. Hepatologem byly 
dále vyšetřeny parametry metabolismu železa, ceruloplasmin, 
α1-antitrypsin, panel hepatitid a všechny výsledky byly v nor-
mě. Nemocný negoval abusus návykových či zakázaných látek 
(včetně anabolických steroidů). Subjektivně byl zcela bez po-
tíží, na cílený dotaz udával zvýšenou tvorbu hematomů. Fy-
zikální nález byl až na subikterus v normě, játra byla mírně 
zvětšena. Ambulantně provedené sonografické vyšetření 
břicha bylo bez patologického nálezu. Pro vysokou suspekci 
na autoimunitní onemocnění jater byl pod pracovní diagnó-
zou jaterní léze nejasné etiologie odeslán k  necílené jaterní 
biopsii.

Při příjmu na gastroenterologické oddělení před prove-
dením jaterní biopsie byly zopakovány laboratorní odběry: 
hodnota kreatininu klesla na horní hranici normy, ALT byla 
9,2 µkat/l, AST 1,79 µkat/l, GMT 1,84 µkat/l, LDH 4,31 µkat/l, 
urobilinogen v moči +, alfa-fetoprotein (AFP) 8,68 µg/l (nor-
ma do  8,1  µg/l), ostatní onkomarkery (CA  19-9, CA  125, 
CA 15-3, CEA) byly negativní, v krevním obraze hemoglobin 
114 g/l, hematokrit 0,34, objem erytrocytu 107, trombocyty 
145, obsah Hb v erytrocytu 35,5. Dorazily i negativní výsled-
ky vyšetření na autoimunitní etiologii jaterní léze. Subjektivně 
si nemocný začal stěžovat na intermitentní svalové bolesti v.s. 
jako vedlejší účinek užívání statinu. Fyzikálně opět subikterus, 
ostatní somatický nález se zdál být v normě. Byla provedena 
necílená jaterní biopsie (3 vpichy jehlou Braun Hepafix 16 G 
do oblasti pravého jaterního laloku; byly získány 2x2 cm hně-
dé tkáně). Histologicky bylo zastiženo 20 portálních polí se 
zachovalou typickou úpravou, pouze ložiskovitě byly popsá-
ny nevýrazně dystroficky změněné hepatocyty. Patolog nález 
zhodnotil jako nepříliš významné necharakteristické změny 
jaterní tkáně a vyloučil autoimunitní či jakoukoliv jinou hepa-
titidu. Výkon i observace po výkonu proběhly bez komplikací, 
při dimisi byl vysazen rosuvastatin.

Nemocný dále absolvoval hematologické vyšetření včetně 
provedení sternální punkce (s nálezem kompenzatorní hyper-
plazie erytropoézy v dobře buněčné kostní dřeni, myelogram 
byl bez  výraznější patologie), nebyl prokázán deficit vitamí-
nu B12, kyseliny listové či sideropenie. Endoskopie horní části 
trávicího traktu byla také s normálním nálezem.

Se znalostí negativního nálezu jaterní biopsie i  sternální 
punkce se diferenciální diagnostika elevace jaterních testů, 
makrocytární anemie a vysokých hodnot lipidogramu musela 
při další kontrole v hepatologické ambulanci rozšířit. Subjek-
tivně byl pacient stále bez významných klinických potíží, avšak 
nově doprovázející matka začala upozorňovat na  celkovou 
změnu chování syna, zejména na jeho lenost, únavu a ospalost. 
Na základě těchto informací bylo vysloveno podezření na hy-

potyreózu, byly odebrány hormony štítné žlázy a nemocný byl 
odeslán k endokrinologickému vyšetření.

Hodnoty hormonů štítné žlázy při vstupním endokrinolo-
gickém vyšetření byly diagnostické pro těžkou hypotyreózu: 
TSH nad  mez detekce (nad  100  mIU/l), volný tyroxin (fT4) 
pod  dolní mez stanovitelnosti, volný trijodtyronin (fT3) 
2,25 pmol/l (norma od 3,1 pmol/l), protilátky proti tyreoidální 
peroxidáze (TPO) 45 kIU/l (norma do 6 kIU/l), protilátky pro-
ti tyreoglobulinu 27,5 kIU/l (norma do 4,1 kIU/l). Po naředění 
a doměření byla upřesněna hodnota TSH 123,8 mIU/l a  fT4 
0,0  pmol/l. Při  odebírání anamnézy byla patrna diskrepance 
mezi subjektivními potížemi nemocného a objektivním pohle-
dem jeho matky. Pacient se cítil vcelku dobře, jen potřeboval 
více spát, což mu ale nepřipadalo nijak neobvyklé. Na cílený 
dotaz připustil, že je více zimomřivý. Jeho matka si ale stěžo-
vala, že se syn v posledních několika měsících výrazně změnil 
– je líný, do ničeho se mu nechce, je zpomalený, vše mu dlouho 
trvá, je unavený, hodně spí a je mu všechno jedno. Objektivně 
měl nemocný hypotyreózní facies s otoky víček a hypomimií, 
pomalou mluvu, na krku nebyla hmatná zvětšená ani uzlově 
přestavěná štítná žláza. Sonograficky byly oba laloky štítné žlá-
zy obvyklého tvaru a uložení, celkově hypotrofické (objem pra-
vého laloku 2 ml, levého laloku 4 ml), parenchym měl difúzně 
výrazně sníženou echogenitu a nehomogenní strukturu. Byla 
stanovena diagnóza těžké periferní hypotyreózy na podkladě 
chronické autoimunitní tyreoiditidy. Léčba byla zahájena lio-
thyroninem+levothyroxinem (Thyreotom) 1  tabletou denně, 
po týdnu byla dávka zdvojnásobena. Dále bylo doplněno EKG 
vyšetření, které bylo bez  hypotyreózních změn (nebyla pří-
tomna bradykardie, snížená voltáž, prodloužení QT úseku, ne-
specifické změny ST segmentu, negativita T vlny ani komorová 
extrasystolie) a echokardiografické vyšetření, kde byla popsána 
normální funkce levé i pravé komory srdeční a nebyl nalezen 
perikardiální výpotek.

Po měsíci léčby TSH klesl na 67,7  mIU/l, fT4 se zvýšil 
na 6,9 pmol/l a fT3 na 5,9 pmol/l. Jaterní testy se začaly norma-
lizovat (ALT 1,49 µkat/l, AST 0,71 µkat/l, GMT 1,3 µkat/l, ALP 
1,45 µkat/l) a lipidogram se i bez léčby hypolipidemikem také 
upravoval (cholesterol 6,1 mmol/l, triacylglyceroly 1,46 mmo-
l/l, LDL-cholesterol 3,9 mmol/l). Nemocný se již necítil unave-
ný, objektivně byly otoky obličeje v regresi a mluva se zrychlila. 
Thyreotom byl vyměněn za standardní substituci levothyroxi-
nem v dávce 125 µg denně. Za dalších 6 týdnů léčby byly hod-
noty tyreoidálních hormonů v pásmu subklinické hypotyreózy 
(TSH 8,9 mIU/l, fT4 18,9 pmol/l, fT3 8,0 pmol/l). Za další tři 
měsíce byl již pacient klinicky i laboratorně eutyreoidní, cítil se 
výborně, působil vitálně, byl usměvavý, komunikativní a cel-
kově v dobré náladě. Kontrolní krevní obraz byl již v normě 
(hemoglobin 145 g/l, objem erytrocytu 92). Při další kontrole 
za 8 měsíců byly hodnoty opět v pásmu subklinické hypoty-
reózy (TSH 27,7 mIU/l, fT4 13,4 pmol/l, fT3 4,1 pmol/l). Ne-
mocný přiznával občasné zapomínání denní dávky léku (1–2x 
měsíčně), což plně nekorelovalo s hodnotou TSH. Proto jsme 
se rozhodli substituční dávku mírně navýšit, a to na 137 µg le-
vothyroxinu denně. S touto dávkou se pacient cítí dobře a hod-
noty tyreoidálních hormonů se opět upravily do normy.
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Diskuse
Zahájení substituční léčby Thyreotomem (kombinovaným 

přípravkem levothyroxinu a liothyroninu) bylo výhodné u ne-
mocných s  velmi nízkými hodnotami volných tyreoidálních 
hormonů jako rychlý zdroj trijodthyroninu. Tento lék však 
v  současné době není v České republice k dispozici a o  jeho 
dovozu Česká endokrinologická společnost intenzivně jedná. 
Úvodní substituční dávka levothyroxinu se stanovuje s  při-
hlédnutím k  věku, komorbiditám a  závažnosti hypotyreózy. 
Pohybuje se mezi 25–100  µg denně a  postupně se navyšuje 
dle kontrolních hormonálních vyšetření a subjektivních potíží 
nemocného. Výsledná dávka tyreoidální substituce je indivi-
duální. Často se setkáváme s  tím, že  nemocným nevyhovuje 
standardní týdenní dávka levothyroxinu z tablet po 50, 75, 100, 
125 nebo 150 µg (350, 525, 700, 875, resp. 1 050 µg týdně) a je 
proto nutné síly léků kombinovat nebo tablety půlit. Režimy 
bývají pro pacienty mnohdy složité, snižují compliance k léč-
bě a jsou zatíženy větším množstvím chyb v dávkování. I při 
správném užívání nejsou hladiny tyreoidálních hormonů tak 
vyrovnané jako u pacientů, kteří berou každý den stejnou dáv-
ku levothyroxinu. Vhodným řešením jsou v takovýchto přípa-
dech nové síly levothyroxinu firmy Merck (Euthyrox) 88, 112 
a 137 µg (v celkové týdenní dávce 616, 784 a 959 µg). Navíc, 
zejména mezi mladými pacienty, nejsou vzácností denní dávky 
200 µg a více. Pro tyto nemocné je pak na trhu nově síla E

Závěr
Rozpoznání hypotyreózy s plně rozvinutými klinickými pří-

znaky není příliš obtížné. Problémem jsou nemocní oligosym-
ptomatičtí, kteří necítí velké subjektivní potíže. Navíc při zpo-
maleném psychomotorickém tempu a zhoršené výbavnosti je 
odebírání anamnézy pro lékaře náročné. Mnohdy je přínosná 
konfrontace s  rodinnými příslušníky, kteří dovedou změnu 
v chování nemocného dobře popsat. Na diagnózu hypotyreózy 
je třeba myslet i u nemocných s makrocytární anemií, hyperli-
pidemií, zvýšenou hladinou kreatininu (bez prokázaného one-
mocnění ledvin), nespecifickou svalovou slabostí a artralgiemi 
a u nemocných nevýkonných, depresivních a „líných“.

Literatura
Jiskra, J. Racionální diagnostika a léčba nemocí štítné žlázy. Medicína pro praxi 7, 4: 167–
172, 2010.
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Rozhovor

Diabetologové a filmaři společně proti diabetu

Možná jste již zaznamenali nové spoty Diabetické asociace 
ČR, které běží v České televizi. Možná jste se, stejně jako já, 
od srdce zasmáli při jejich zhlédnutí. Využila jsem příležitos-
ti a  zeptala se spoluautora a aktéra těchto vtipných a přitom 
tématikou velmi závažných televizních spotů, známého herce 
a režiséra pana Petra Čtvrtníčka na podrobnosti jeho působe-
ní v projektu.

Co Vás přimělo ke spolupráci s  Diabetickou asociací ČR 
a jaký byl váš autorský podíl na přípravě spotů?

Zavolal mi šéf Diabetické asociace prof. Milan Kvapil, zda 
bych nepomohl s kampaní a tak jsem mu s radostí řekl: „Já to 
tedy beru, šéfe”. Pak jsme začali pracovat s režisérem Davidem 
Slabým na scénářích prvních dvou spotů a nyní je ve vysílá-
ní už druhá vlna. Varoval jsem už na začátku pana profesora 
a jeho tým, že pokud budu já národu něco říkat o životním sty-
lu, nikdo tomu věřit nebude, ale nedali si říct... tak snad moje 
angažmá nepřinese více škody, než užitku.

S  tvorbou televizních a  reklamních spotů máte již bohaté 
zkušenosti. V  čem se liší spolupráce s  profesionálním tý-
mem herců a týmem diabetologů?

Natáčeli jsme s  profesionálním štábem, takže rozdíl byl 
pouze v tom, že jsme točili bez nároku na honorář a tudíž na 
place nebylo tolik zbytečných lidí, jako na reklamě a taky se ve 
spotech kladl důraz na jiné věci, než prodat co nejvíc keksů, či 
limonád. A když člověk má co jíst, je radost a milá povinnost 
pracovat pro druhé.
 
Přinesla Vám spolupráce na tomto projektu nějaké infor-
mace, které by Vás inspirovaly ke zdravému způsobu života. 
Nebo již žijete zdravě a Váš „dlouhý cukr“ je v pořádku?

Já se vždycky, ať už v divadle, nebo u filmu, bezděky vzdě-
lávám v oblastech, o které bych jinak nezavadil, tak jsem rád, 
že jsem se zadarmo něco dozvěděl o diabetu, a  i když moje 
maminka lehčí formou cukrovky trpěla, nikdy jsem tomu 
nepřikládal pozornost – stejně jako všichni, které zatím nic 
nebolí. Jenomže ona cukrovka nebolí a v tom je její největší 
nebezpečí pro lidičky s podobným životním stylem, jako já. 
Polepším se, šéfe!

Za rozhovor poděkovala  
Klára Krupičková

www.diabetickaasociace.cz

Terapie diabetes mellitus byla donedávna nezajímavou 
oblastí. Léků bylo poskrovnu, panovalo přesvědčení, že si vět-
šinou za onemocnění může pacient sám, proto se doporučo-
vala pouze dieta a  inzulínu se všichni báli. Posledních 10 let 
ale obrátilo vše naruby. Při vědomí skutečnosti, že informace 
pronikají do společnosti pouze pozvolna, a s přesvědčením, že 
základní principy prevence a terapie jsou informacemi, které 
by měl mít každý občan republiky, Diabetická asociace ČR při-
pravila projekt informačních spotů. Měli jsme úmysl a  velké 
štěstí – získali jsme pro spolupráci pana Čtvrtníčka a podporu 
České televize. Proto mohly být v letošním roce uvedeny dva 
dvacetivteřinové klipy upozorňující na význam selfmonitorin-
gu a  nebezpečí hypoglykemie. Jsem přesvědčen, že diabetes 
se přímo týká nejméně poloviny obyvatel naší země (830 tisíc 
pacientů, jejich přímí příbuzní, rodina, přátelé…). Velmi rád 
bych poděkoval za pomoc při uskutečnění projektu celému 
tvůrčímu týmu, zvláště pak panu Čtvrtníčkovi, jakožto i naší 
veřejnoprávní České televizi za uvedení.

Milan Kvapil
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Ve dnech 25.–28. října 2013 se v Luhačovicích uskuteční 
XV. ročník Mezinárodního setkání věčně mladých diabeti-
ků. Jde o edukační projekt určený výhradně osobám s diabe-
tem 1. typu a případně rodinným příslušníkům, kteří na léčbě 
spolupracují.

Pořadatelem je občanské sdružení DIAktiv, které si kla-
de za cíl předávat osobám s diabetem informace důležité pro 
úspěšné zvládání života s diabetem.

Setkání se každoročně účastní přibližně 200 osob. Ubyto-účastní přibližně 200 osob. Ubyto- 200 osob. Ubyto-
vání je zajištěno ve dvou cenových kategoriích. Projekt podpo-
rují spolupracující společnosti a řada významných odborníků.

Informace, přihlášky a  fotodokumentaci z  předchozích 
ročníků naleznou zájemci na www.diaktiv.cz

S několika dotazy o přípravě Luhačovického setkání i  sa-
motném sdružení DIAktiv jsme se obrátili na jeho předsedu, 
pana Vlastimila Milatu.

Pane Milato, proč se vlastně diabetici sdružují? Jaký má 
smysl, že se sejdou lidé, které spojuje jejich cukrovka (ale 
možná už ne kulturní či jiné zájmy)? Nebo je všechno jinak?

Myslím, že sdružování lidí má v naší zemi tradici. Již něko-
lik století zpátky můžeme zaznamenávat založení zájmových 
spolků. Lidé s diabetem v současnosti cítí především potřebu 
dozvědět se o své nemoci a hlavně o způsobu života s diabe-
tem co nejvíce, aby je diabetes co nejméně omezoval. Na se-
tkání se mnozí vracejí hlavně proto, že zjistili, že nejsou sami 
s podobnými problémy. Osob s diabetem 1.  typu je necelých 
10 %. Mnozí se u svého diabetologa potkávají jen se staršími 
lidmi s diabetem 2. typu a myslí si, že jsou snad „jediní na svě- typu a myslí si, že jsou snad „jediní na svě-typu a myslí si, že jsou snad „jediní na svě-
tě“ kteří nemají nadváhu a přesto si musí píchat inzulín, měřit 
glykemie a když to trochu zanedbají tak mají obrovské potíže 
s hyper, nebo hypoglykemií. Na našem setkání jsou jen mezi 
svými. Mnozí zjistí, že mohou sportovat, bavit se, vzdělávat se, 
prostě aktivně žít a  okolí bere přítomnost jejich diabetu na-
prosto samozřejmě. Navíc si všichni přítomní vyměňují život-
ní zkušenosti, které mohou ihned konzultovat s  přítomnými 
odborníky. Na setkání mají možnost získat znalosti o tom, co 
se v  ambulanci z  různých důvodů nedozvěděli, nebo možná 
někdy dozvěděli, ale informace přišla v nevhodnou dobu, nebo 
jí nepřikládali takovou důležitost. Setkání je sice především 
vzdělávacím projektem, ale i sportovním a společenským.

Rozhovor

Jaké jsou cíle Setkání a co na této akci považujete za nejdů-
ležitější?

Největším přínosem pro každého účastníka, a to je náš cíl, 
by mělo být získání takových znalostí, aby účastník mohl kon-účastník mohl kon-mohl kon-
statovat, že diabetes není vlastně nemoc, ale stav podmíněného 
zdraví a každý by si měl umět za podpory našeho zdravotního 
systému tyto podmínky vytvořit. Aby byl přesvědčen, že může 
cokoliv, jen musí vědět kdy a kolik.

Jaké jsou nejbližší plány vašeho Sdružení DIAktiv?
Úspěšně a  kvalitně připravit a  realizovat VX. ročník 

setkání. Ve spolupráci se Svazem diabetiků ČR připravit za 
pomoci našich čerstvě vysokoškolsky vzdělaných edukátorů 
podobný projekt pro osoby s diabetem 2.  typu. Aktivně (jak 
vyplývá z názvu našeho sdružení) se podílet na obhajobě zá-
jmů osob s  diabetem, aby podmínky potřebné pro udržení 
zdraví a optimální kompenzaci zůstaly zachovány a nestaly se 
postupem času pro některé hůře ekonomicky situované lidi ne-
dostupnými. Úspěšně prezentovat aktivity diabetiků z ČR na 
mezinárodním fóru.

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

XV. Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků 
25.–28. října 2013, Luhačovice

Informace, přihlášky a fotodokumentaci z předchozích ročníků naleznete na: www.diaktiv.cz

upoutávka
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Josef Škoda
(10. 12. 1805–13. 6. 1881)

Kapitoly z historie
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Známý český lékař-internista profesor Josef Škoda zdoko-
nalil auskultaci a perkusi a ve světové medicíně je považován 
za jednoho ze zakladatelů druhé vídeňské školy. Pro pořádek 
uveďme, že první vídeňskou lékařskou školu založil známý re-
formátor veřejného zdravotnictví, holandský lékař Gerhard 
van Swieten (1700–1772).

Škoda se narodil v Plzni v chudé rodině zámečníka. Gym-
názium vystudoval v rodném městě a po maturitě se pak pěš-
ky odebral jen s  několika stříbrňáky v  kapse do Vídně, aby 
se v  roce 1825 zapsal ke studiu medicíny na lékařské fakultě 
vídeňské univerzity. Potřebné náklady na studium získával 
poskytováním kondicí. Promoval na doktora medicíny v roce 
1831 k velké radosti svých rodičů. Otec, starý vlastenecký pís-
mák, mu k promoci blahopřál veršovaným dopisem, v němž 
jej mj. nabádal:

Při tom chovej lásku k vlasti,
rodičům a přátelům,

život Tobě buď pln slastí,
přízeň Tvá všem krajanům.

A nutno dodat, že vzorný syn otcovy rady vyslyšel a v poz-
dějších letech projevoval jak výrazné vlastenecké cítění, tak 
ochotně pomáhal krajanům, přijíždějícím do hlavního města 
Rakousko-Uherské monarchie.

V témže roce (1831) vypukla v Čechách epidemie cholery 
a Škoda byl, stejně jako jiní mladí lékaři, vládou vyslán, aby ko-
nal službu v zamořených okresech. V boji s cholerou se Škoda 
mimořádně vyznamenal. Po návratu do Vídně v roce 1833 na-
stoupil místo sekundáře ve zdejší Všeobecné nemocnici (pra-
coval zde do roku 1838). V  roce 1839 působil ve Vídni jako 
městský lékař pro chudé.

Od 13. února 1840, na doporučení doktora Ludwiga 
Türkheima (1777–1846), předsedy císařského výboru pro 
vzdělání, byl jmenován na neplacenou funkci šéflékaře nově 
otevřeného oddělení pro tuberkulózu ve vídeňské Všeobec-
né nemocnici (zasloužil se zde mj. o to, že tady byly případy 
kožních chorob koncentrovány na zvláštním pokoji). Neměl 
to však vždycky snadné, jeho přímočarost a přímo železná lo-
gika mu nevytvářely jen přátele. Když byl ještě sekundářem, 
stěžovali si na něho jednou pacienti, že jim jeho vyšetřování 
působí obtíže. Na čas byl pak přeložen na oddělení choromy-
slných.

V roce 1841 byl jmenován primářem oddělení pro nemoci 
prsní ve vídeňské Všeobecné nemocnici. O pět let později díky 
energickému zásahu známého českého lékaře Karla Rokytan-
ského (1804–1878), profesora patologie na vídeňské univer-
zitě, byl jmenován profesorem kliniky navzdory negativnímu 
postoji zbytku fakulty. O  dva roky později začal jako první 
profesor přednášet v němčině místo v latině. Dne 17. července 

1848 byl zvolen aktivním členem matematicko-fyzikální sekce 
Rakouské akademie věd.

Stal se osobním lékařem rakouského (a později rakousko-
-uherského) panovnického dvora. V roce 1869 byl jmenován 
dvorním radou. Díky své rozsáhlé a výnosné lékařské praxi na-
byl značného jmění a jistě není bez zajímavosti, že právě tento 
finanční kapitál umožnil v Plzni založení slavných Škodových 
závodů. Ty byly nejprve majetkem Škodova rodu a později byly 
přeměněny na akciovou společnost. Obvykle to bývá opačně, 
že průmysl pomáhá vědě, ale v tomto případě slavný lékař po-
mohl vybudovat světově známý průmyslový podnik.

O dva roky později se ze zdravotních důvodů vzdal peda-
gogické činnosti (lékařskou praxi však vykonával až do kon-
ce svého života). Tehdy uspořádali studenti a obyvatelé Vídně 
na jeho počest velkolepé oslavy. Jeho přítel a spolupracovník, 
již zmiňovaný Karel Rokytanský, jej při této příležitosti na-
zval“světlem pro ty, kdo studují, příkladem pro ty, kdo se snaží 
a pevninou pro ty, kdož ztratili naději“.

Právě spolu s Karlem Rokytanským byl Josef Škoda jedním 
ze zakladatelů „Moderní vídeňské lékařské školy“. Jeho zdraví 
v pozdějším věku bylo dosti chatrné, trpěl řadou nemocí a také 
jej samozřejmě vyčerpávalo jeho namáhavé povolání. Odpo-
činku si dopřával jen v  neděli, kdy odjížděl na venkov. Josef 
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KAPITOLY Z HISTORIE – JOSEF ŠKODA

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

Škoda zemřel ve Vídni v roce 1881 a je pochován na hřbitově 
v Hernalsu.

Český historik medicíny profesor dějin lékařství a hodege-
tiky Josef Vinař (1876 –1969) ve své pozoruhodné publikaci 
„Zachránci lidstva“ píše, že se ve Vídni Josef Škoda začal zabý-
vati nemocemi vnitřních orgánů, nemaje k tomu v místě žádné-
ho mistra ani učitele“. Mohl se opírat pouze o literaturu, hlavně 
francouzskou, bystrost vlastních smyslů a  přesnost úsudku. 
Studoval zejména práce francouzských lékařů Jeana Nicolase 
Corvisarta (1755–1821), považovaného za zakladatele kardio-
logie, a Reného Théophila Hyacintha Laënneca (1781–1826), 
vynálezce prvního stetoskopu.

Nechtěl se uchylovat ke srovnání a vždycky se snažil, aby 
podal výklad s  pomocí fyzikálních znaků. Stanovil přesné 
zvukové kategorie, spojil je s  příslušnými předpokládanými 
změnami v orgánech a snažil se své poznatky ověřovat u pří-
tele Karla Rokytanského na pitevním stole. Důraz kladl na jas-
né pozorování a přesnou logiku. Rozhodně věnoval více péče 
diagnostice než provádění vlastní léčby. Nebyl sice přímo ni-
hilista, ale razil zásadu ponechávání volné cesty přirozenému 
průběhu choroby. Rozhodně nebyl přítelem nadměrného po-
dávání léků.

Jak připomíná slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas 
ve své knize „Průkopníci medicíny“, Škodu zaujala hlavně dia-
gnostika a  jmenovitě uplatnění auskultace a  perkuse. Na zá-
kladě bohatých vlastních klinických zkušeností vydal v  roce 
1839 práci nazvanou „Pojednání o  poklepu a  poslechu“. Toto 
dílo znamenalo začátek společného uplatnění a zkombinování 
obou těchto základních vyšetřovacích metod k přesné diagnos-
tice, což představuje začátek nové éry v dějinách klinických vy-
šetřovacích metod. Kniha vyšla celkem v šesti vydáních.

Přímo geniálně provedl Škoda syntézu všech dosavadních 
znalostí a také systémové rozdělení chorob z oblasti vnitřního 
lékařství. Brzy bylo jeho jméno známé po celé Evropě a z mno-
ha zemí přijížděli do Vídně i staří a zkušení lékaři, aby se od 
něho naučili nové vědě (ti byli při jeho přednáškách daleko po-
zornějšími posluchači než medici, kteří jej sice obdivovali, ale 
mnohdy jeho výkladu nemohli v plné šíři porozumět).

Škoda uveřejňoval i početné klinické články ve vídeňských 
lékařských časopisech, které se týkaly převážně patologie srdce 
a plic. Ke cti je mu třeba přičíst, že se spolu se svými českými 
kolegy (s  již zmiňovaným patologickým anatomem profeso-
rem Karlem Rokytanským a slavným kožním lékařem profe-
sorem Ferdinandem Hebrou (1816–1880)) velmi důrazně po-
stavil za tehdy vysmívaného maďarského lékaře Filipa Ignáce 
Semmelweise (1818–1865) při jeho úsilí o snižování úmrtnos-
ti rodiček na horečku omladnic důslednou asepsí.

S uznáním to připomíná rakouský historik medicíny Hugo 
Glaser ve své knize „Vývoj moderního lékařství“. A byl to právě 
Josef Škoda, kdo vyzval již zmiňovaného krajana (brněnského 
rodáka) Ferdinanda Hebru, aby se věnoval speciálně kožnímu 
lékařství. Naopak je nutno se zmínit, že přes Škodův velký vý-
znam pro rozvoj diagnostiky je v jeho práci zřejmé podceňová-
ní potřeby rozvoje terapie.

Není možné opomenout ani jeho žáky a blízké spolupra-
covníky. Patřili mezi ně například Alois Bednář (1816–1888), 
pozdější primář vídeňského nalezince (jeho jménem se dodnes 
označuje jedna nemoc – tzv. „Bednářovy afty“), Jan Dlouhý 
(1808–1888), pozdější profesor soudního lékařství ve Víd-
ni, a  především mnoha pověstmi opředený Josef Hamerník 
(1810–1887), pozdější profesor na pražské univerzitě.

Josef Škoda měl ještě jednu zásluhu – byl velkým vlasten-
cem. Díky své krásné, ryzí povaze ochotně pomáhal každému, 
kdo se na něj s prosbou o pomoc obrátil. Těžili z toho zejména 
Češi přicházející do Vídně – stejně jako Karel Rokytanský měl 
pro své krajany určitou slabost a  podporoval zejména české 
studenty. Není divu, že měl brzy široký okruh přátel, kteří rádi 
a často navštěvovali jeho dům.

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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Vladimír Bartoš
(20. 5. 1929–9. 2. 2013)

Český lékař prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc. patří k  nej-
významnějším osobnostem české interní medicíny a diabetologie 
speciálně.

Narodil se v Pardubicích v rodině operního zpěváka. Otec jej 
naučil všechny slavné operní árie a vštípil mu úctu k umění. Později 
měl mezi umělci nejen své pacienty, ale i mnohé přátele, z nichž 
mezi nejbližší patřil náš slavný herec Josef Vinklář (1930–2007). Po 
maturitě na pardubickém gymnáziu byl Vladimír přijat ke studiu 
medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové; 
studia však dokončil v  Plzni. Po promoci nastoupil na své první 
místo do nemocnice v  Karlových Varech. V  roce 1956 přešel na 
I. interní kliniku do Hradce Králové, kde působil dlouhých 16 let.

V  Hradci Králové se věnoval řadě oblastí v  interní medicíně 
(hepatologii, nefrologii a  také diabetologii). Pan profesor Bartoš 
vzpomínal na to, jak mu jeho představený v Hradci Králové, před-
nosta zdejší I.  interní kliniky prof. MUDr. Jan Řehoř, DrSc., dal 
za úkol, aby se věnoval studiu slinivky břišní. Uložené zadání splnil 
a  chorobám slinivky a  diabetu se pak věnoval po celý svůj život. 
V roce 1956 se v Hradci Králové ve svých 37 letech habilitoval na 
docenta.

Stál zde také u první léčby umělou ledvinou. Jeden z jeho žáků, 
předseda České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně, prof. 
MUDr. Petr Dítě, DrSc., připomněl, že „pan profesor Bartoš byl ne-
jen vynikajícím odborníkem a vědcem, ale i vynikajícím pedagogem, 
který učil své studenty přemýšlet, nikoliv jen deklamovat to, co si pře-
četli ve skriptech“.

Výše uvedený profesor Petr Dítě ve svém medailonu k 80. na-
rozeninám profesora Vladimíra Bartoše, zveřejněném v  časopise 
Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie č.  5/2009 mj. 
zdůraznil: „...Profesor Bartoš byl jedním z  pilířů I.  interní kliniky, 
nejen jako neobyčejně široce vzdělaný internista, ale především díky 
svým aktivitám vědeckým (ve středu jeho zájmu byla tehdy se rozví-
jející pankreatologie, hepatologie, nefrologie a  zvláště problematika 
hemodialýzy, a  konečně lymfologie, kde jsou dodnes jeho prioritní 
práce citovány)...“.

V roce 1972 tehdejší docent Vladimír Bartoš přešel do pražské-
ho Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Po dobu 
prvních 10 let se zde zabýval experimentální činností a především 
se důkladně připravoval na program transplantace pankreatu. Ta 
se na půdě IKEM v Praze uskutečnila poprvé u nás v roce 1983. Již 
o rok dříve se velmi aktivně zapojil do práce na I. interní výzkum-
né základně, pozdější Klinice diabetologie IKEM. V roce 1989 byl 
členem týmu, který za výsledky v programu transplantace slinivky 
břišní obdržel Státní cenu.

V  roce 1991 byl jmenován profesorem. V  letech 1991–1996 
byl v čele tohoto pracoviště a byl přednostou Centra diabetologie. 
V  letech 1992–2001 působil jako předseda vědecké rady IKEM. 
Je autorem více než 300 odborných vědeckých publikací, z  nichž 
připomeňme alespoň některé: „Diagnostika chronické recidivující 
pankreatitidy“ (1963), „Diabetes mellitus a  transplantace pankrea-

tu“ (1987), „Diety při onemocnění cukrovkou: recepty, rady lékaře“ 
(2006, spoluautorka Tamara Starnovská), „Diabetes mellitus: mi-
nimum pro praxi“ (1999), „Praktická diabetologie“ (2000, 2003) – 
u obou posledně jmenovaných prací je spoluautorkou prof. MUDr. 
Terezie Pelikánová, DrSc.

Díky svému výtečnému jazykovému vybavení a skvělým odbor-
ným znalostem byl žádaným účastníkem mezinárodních kongresů 
a  konferencí. Úspěšně přednášel v  řadě evropských zemí, v  USA 
a  Kanadě. Pracoval ve výboru České diabetologické společnosti 
a Spolku lékařů českých, byl čestným členem Mezinárodní lymfo-
logické společnosti, Slovenské diabetologické společnosti i  České 
gastroenterologické společnosti. U  příležitosti jeho 80.  narozenin 
prezident republiky Václav Klaus ocenil jeho celoživotní práci udě-
lením státního vyznamenání – medailí „Za zásluhy“.

Další z jeho žáků a jeden z jeho nástupců v čele Diabetologic-
ké kliniky v pražském Institutu klinické a experimentální medicí-
ny doc. MUDr. František Saudek, DrSc. vzpomínal na profesora 
Bartoše u příležitosti jeho 80. narozenin takto: „... Patří dnes k už 
vzácným profesorům, kteří umějí celou internu. Není a nikdy nebyl 
žádný suchar, dovede si získat přízeň mladších kolegyň a  mají ho 
rády sestřičky. Dovede být galantní a k tomu umí ještě tancovat. Cho-
vá se vždy jako gentleman a  dovede používat vtipné glosy, které si 
pak ostatní léta pamatují...“. Mezi jeho koníčky patří vážná hudba 
a  tenis (v New Yorku kdysi vyhrál tenisový turnaj o zlatou mízní 
uzlinu).

Moje osobní vzpomínky na pana profesora Vladimíra Bartoše 
potvrzují vyprávění jeho žáků a kolegů. Vzpomínám velmi rád na 
jeho vtipné a chytré komentáře s dýmkou v ruce při přátelských po-
sezeních na Diabetologických dnech v Luhačovicích či v Trenčíně.

Rád bych ještě zdůraznil jeho vynikající vztah k pacientům – 
diabetikům. Když Svaz diabetiků ČR vyvolal v  roce 1999 veřejné 
slyšení v Senátu Parlamentu ČR zaměřené proti zaváděným doplat-
kům diabetiků na inzulín, postavil se profesor Bartoš odvážně na 
stranu pacientů. Jeho pomoc a dlouholetou podporu tato organiza-
ce diabetiků ocenila mj. udělením čestného členství ve Svazu diabe-
tiků ČR a také udělením Syllabovy medaile.

Profesor Vladimír Bartoš zemřel ve svých rodných milovaných 
Pardubicích 9. února 2013 ve věku 83 let. Bude nám všem chybět.

Mgr. Josef Švejnoha
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Zajímavosti z historie dopravních 
zdravotních služeb II.
Jiří Černý

Kapitoly z historie

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 II.
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. 

Pražský dobrovolný sbor (PDSO) byl pro zajištění dopra-
vy raněných a nemocných vybaven nejdříve nosítky a dvou-
kolovými vozíky (nazývanými etui – penál) a různými kočáry 
(ambulančními vozy) a  „deseti lodicemi ochrannými od pana 
Mayera ze Střeleckého ostrova s věnci ochrannými“. V roce 1910 
byl městskou pojišťovnou zakoupen první sanitní automobil 
od firmy Laurin&Klement v ceně 17 586 korun. Automobil byl 
zařazen do provozu začátkem roku 1911. Doba, ve které mohl 
být automobil používán, byla stanovena od 7 do 22 hodin. Prv-
ní případ výjezdu sanitního automobilu se stal událostí, o kte-
ré referovaly Národní listy dne 20. ledna 1911: „První použití 
automobilu záchranné služby stalo se dnes v  poledne a  tímto 
moderním vehiklem, plně vyhovujícím hlavní podmínce první 
pomoci: rychle a chvatně, byla dopravena oběť nešťastné lásky 
Marie Haklová, 22letá bývalá číšnice z Libušiny ulice v Žižkově, 
požila včera večer ve víně roztoku ze šesti krabiček sirek. Dnes 
dopoledne odebrala se na Malou Stranu k matce svého milence 
a sdělila jí, co z nešťastné lásky provedla. Matka odvedla otráve-
nou na malostranskou policejní strážnici, odkudž ji lékař praž-
ské záchranné stanice p. dr. Svoboda v automobilní ambulanci 
dopravil do všeobecné nemocnice.“

V jakých případech byly využívány služby Pražského dob-
rovolného spolku ochranného je popsáno ve  Výroční zprávě 
z roku 1910: „Kdy poskytuje ochranná stanice první pomoc a kdy 
možno použít vozu ambulančního? Ochranná stanice poskytuje 
zdarma první pomoc při úrazech, neštěstích a náhlých onemoc-
něních na ulici, ve veřejných místnostech a  továrnách v  celém 
policejním rayonu pražském. Vozu ambulančního používá se 
u všech uvedených případů zdarma. Mimo to převáží těžce ne-
mocné, kteří nejsou stiženi žádnou infekční chorobou, a to jen ty, 
kteří musejí býti vleže dopraveni a jiným způsobem není to mož-
no. Choromyslné a  rodičky se nepřevážejí. Převoz nemocného 
provede se jen tehdy, přinese-li objednavatel vozu ambulančního 
diagnostický lístek od ošetřujícího lékaře a po úmluvě a odmě-
ně za převoz s inspekčním lékařem, službu konajícím. Přihodí-li 
se právě úraz, převoz se odloží. Na telegrafickou žádost odváží 

se z nádraží pražských jen tehdy, je-li úplně jasna a udána ne-
moc neb úraz.“ Na každém domě, kde bydlel některý z členů 
spolku, byla tabulka s tímto sdělením. Ambulanční vozy (po-
tahy) byly určeny pro dopravu raněných v obvodu Velké Prahy. 
Do jiných obcí, které v té době nebyly součástí hlavního města 
(např. Karlín, Smíchov, Žižkov…) vyjížděl pouze v případech, 
kdy byla platba za přepravu zajištěna.

V  této době se většina velkých automobilek zabývala vý-
vojem elektrického vozu. První sanitní automobil, který byl 
uveden do provozu v roce 1899 v nemocnici Michaela Reese 
v Chicagu, byl poháněn právě elektrickým motorem. Pro ne-
mocnici byl pořízen ze  sbírky 500 místních průmyslníků 
a obchodníků. V městském provozu byl schopen rychlosti až 
15  km/hodinu. Pro  pacienty znamenalo využití automobilů 
větší rychlost, bezpečnost i pohodlnější jízdu. Lékař, který se-
děl v zadní části vozu s pacientem, mohl komunikovat s řidi-
čem prostřednictvím zvukovodu.

Obr. č. 4: Elektrický sanitní automobil, Nemocnice Sv. 
Vincenta, New York (National EMS Museum)
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V  počátcích motorových sanitních vozů bylo využíváno 
i parních strojů. Koňská spřežení byla postupně nahrazována 
automobily. Poslední kočár byl vyřazen z provozu v New Yor-
ku v roce 1910, ve stejném roce i v Londýně. V českých zemích 
se uvádí poslední sanitní kočár v roce 1926.

V letech první světové války se využívaly pro dopravu zra-
něných vojáků z nádraží do nemocnic i sanitní tramvaje. Jed-
ním z měst, kde takové tramvaje jezdily, byla i Praha. Během 
válečných let převezly téměř tři čtvrtě milionu vojáků.

V  některých menších městech ve  Spojených státech 
amerických provozovaly dopravní zdravotní službu místní 
pohřební ústavy. Vedle výhody společného 24hodinového 
dispečinku mělo takové uspořádání další vyhodu. Jako sanitní 
vozy byly provozovány tzv.  kombinované automobily s  uni-  kombinované automobily s  uni-kombinované automobily s  uni-  uni-uni-
verzálním vybavením. Nosítka bylo možno vyměnit v krátké 
době za pohřební máry. Automobily byly vybaveny rovněž ma- pohřební máry. Automobily byly vybaveny rovněž ma-pohřební máry. Automobily byly vybaveny rovněž ma-
jáky, které mohly být snadno demontovány nebo při provozu 
pohřební služby vypnuty.

Za zmínku stojí i označení vozidel záchranné služby a pře-
pravy pacientů. Do roku 1973 byla zdravotnická vozidla ozna-

čována symbolem Červeného kříže. Výbor Amerického červe-
ného kříže vznesl námitku proti použití oranžového reflexního 
kříže na bílém podkladu na sanitních vozech v Omaze (USA), 

Obr. č. 5: Sanitní vůz s elektrickým pohonem, 1901 
(National EMS Museum)
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Obr. č. 6: Sanitní vůz s elektrickým pohonem, 1909 
(National EMS Museum)
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Obr. č. 7: Parní sanitní automobil White, 1908 (National 
EMS Museum)
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Obr. č. 8: Pražské sanitní tramvaje (Archiv Dopravního 
podniku, a.s. Praha)
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Obr.č . 9: Sanitní tramvaj, Sidney (Publikováno se svolením 
State Records Authority of New South Wales)
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Obr. č. 10: Kombinovaný automobil ambulance/
pohřební vůz, Siebert Ford, 1936 (The Virginia Museum Of 
Transportation, Roanoke Virginia, USA)

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

ra
Obr. č. 11: Kombinovaný automobil ambulance/pohřební 
vůz, Packard, 1953 (Bo Murs Ambulance and Hearse)
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který byl s Červeným křížem zaměnitelný. Námitku projednal 
Národní výbor bezpečnosti  dálničního provozu a  shledal ji 
oprávněnou. Proto se hledala náhrada, byl upraven znak Ame-
rické lékařské asociace. V  únoru 1977 byla „hvězda života“ 
uznána ve Spojených státech ochrannou známkou a registro-
vána po dobu 20 let.

Každé z  šesti ra-
men „hvězdy živo-
ta“ vyjadřuje jeden 
z  hlavních úkolů zá-
chranné služby: roz-
poznání stavu, ozná-
mení, výjezd, péče 
na místě, péče během 
převozu a  předání 
do  specializované 
péče. Aeskulapova 
hůl a had jsou tradič-
ními znaky lékařské-
ho stavu. Označení 
modrou hvězdou je 
používáno pro zdra-

Obr. č. 12: Modrá hvězda označující 
sanitní vozy po celém světě
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votnická vozidla po celém světě. Červený kříž je v duchu Že-
nevských dohod nadále používán pro  označení vojenských 
zdravotnických vozidel a zdravotnických oddílů, příp. pro au-
tomobily organizací Červeného kříže.
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