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Editorial

O lidském hemžení

Fotografie na obálkách:

Kazuistiky v diabetologii
Lev pustinný (Panthera leo)
Všeobecně známá šelma, dnes ži-
jící prakticky jen na území Afriky 
(a  ve velmi malé míře i v Indii), 
žila v minulosti i na území Evropy 
(lev v Evropě vymřel po poslední 
době ledové). Celá populace lva je 
dnes odhadována na maximálně 
30 tisíc jedinců. Dobře znám je 
sociální život lvů, kde lvice (ži-
jící v  příbuzenských smečkách 
s  mláďaty a několika samci) loví 
potravu a samci chrání teritorium. 
Nejčastější činností lvích samců je 
odpočinek a spánek (až 20 hodin 
denně). Zajímavostí je, že byly 
pozorovány znaky homosexuality 
obou pohlaví (u samic ovšem pou-
ze v zajetí).
foto: © Geum – Mgr. Karel Vízner; 
ZOO Amsterdam, 2012. 

Endokrinologie
Nutrie říční  
(Myocastor coypus Molina)
Únikem z chovů a druhotnou in-
vazí se tento původně americký 
druh rozšířil i do volné přírody 
dalších kontinentů, včetně Evropy. 
Tohoto vodního hlodavce (lidově 
někdy zvaného vodní krysa) na-
jdeme v zarůstajících bažinách, 
slepých ramenech řek nebo je-
zerech. Budují si pobřežní nory 
dlouhé až 15 m, živí se především 
rostlinnou potravou. Hospodářsky 
je tento druh chován pro hodnot-
né a chutné maso a hustou kože-
šinu. V Čechách je nutrie chována 
již od roku 1928. 
foto: © Geum – Mgr. Karel Vízner; 
ZOO Amsterdam, 2012. 

Shodou okolností jsem závěr února a počátek března věnoval cestování. Napřed mne konference 
věnovaná hematologickým malignitám přivedla na týden do Amsterodamu, následně jsem měl mož-
nost strávit pár dnů v rakouském Salzburku. Cestuji velmi rád, nevadí mi nepohodlí, rád poznávám 
nová místa i lidi. Snad jen záplava turistů, která charakterizuje atraktivní prázdninové cíle v létě, 
dokáže přibrzdit mé nadšení z nových zážitků na cestách.

Svět se zmenšil, cestování je snadné, pohodlné a levné. Svět je v pohybu a turistický „průmysl“ živí 
celá města a státy. Tedy ty, které měly štěstí a zachovaly si něco ze svého kulturního nebo přírodního 
dědictví a mají tak co „na prodej“. Lidé z celého vyspělého světa, z Japonska, Číny, Ruska, Evropy, 
USA i odjinud houfně putují jako novodobí nomádi po takových místech a „poznávají“ svět. Nedá 
mi ale nepřemýšlet o tom, co na svých cestách vidíme? Obávám se, že v mnoha případech jen pečlivě 
udržované kulisy. Kulisy našich představ doplněné o zábavu nejrůznějšího druhu. Ale odpovídají 
kulisy skutečnosti – skutečnému životu daného místa či kraje v minulosti či současnosti? Obávám se, 
že příliš často nikoliv.

Osobně rád přicházím na místa autentická, kde člověk potká spíše místní lidi, jejich příběhy 
a děje, a také se snažím mít pro své cesty dostatečně dobrý důvod. Lhostejno, zda důvod pracovní, či 
osobní – ostatně i pro svůj život každý z nás volí jiné (vždy individuální a osobní) cíle a směřování. 

Amsterodam pro mne letos zahájil dlouhou řadu cest za odbornou medicínskou problematikou, 
které se věnují časopisy našeho nakladatelství. Touto dobou je Amsterodam městem vůní. V centru 
města, zvláště navečer ve čtvrti červených luceren, se mísí dým tabáku a vybraných druhů marihua-
ny a vytváří voňavý polštář, na kterém proplouvají davy turistů na svém večerním korzu. Vůně čer-
stvé kávy uniká z otevřených dveří nesčetných kaváren a restaurací, aby se na ulici utkala se závany 
tisíců tulipánů a jiných květin, vyložených na stáncích květinářů. Vůně jsou to krásné a omamné.

Amsterodam je také městem sexu. Správně sexu – nikoli hříchu. Láska a její fyzické podoby pro-
líná Amsterodamem jako červená nit. Jen ji nenajdete tam, kde byste ji nejspíše hledali. Čtvrť červe-
ných luceren s výlohami plnými mladých prostitutek v zářivém prádle, nesčetnými sex shopy, porno 
kabinami a kiny, erotickými bary a podniky by se nejspíše zdála být kandidátkou na město hříchu. 
Ale lesklá a naoko zpustlá, je už jen erotickou atrakcí, turistickým průmyslem přitahujícím davy pout-
níků, organizované výpravy lidí, kteří nepochopili, že vše je již dovoleno a tabu umřela. Naštěstí ty 
houfy mladých lidí, které v ulicích potkáte, nic takového nepotřebují – vystačí si sami. To ve sklenících 

starobylé botanické zahrady můžete potkat docela jinou 
erotiku. Dva překrásní subtropičtí motýli Dryas julia 
usedli přede mnou na list a nijak se nestyděli za svou 
vášeň. Jak by se jim lidé mohli vyrovnat? Inspirovali 
mne k tomu, že letos nabídnou obálky Kazuistik v dia-
betologii po několika letech opět záběry ze zvířecí říše.

Věřím, že i v letošním roce, najdete na stránkách 
Kazuistik dostatek zajímavých podnětů pro svou praxi 
a přeji všem čtenářům úspěšnou pouť letošním rokem, 
ať již jde o cestu profesní, nebo tu osobní.

Karel Vízner
šéfredaktor

PS:
Tradičně v prvním čísle ročníku nalézáte složenku (nebo fakturu – podle Vašeho výběru) na úhradu 
předplatného. Prosím nezapomeňte ji uhradit nejpozději do vydání příštího čísla – podle našich ob-
chodních podmínek bereme neuhrazení předplatného jako odhlášku odběru – a další číslo by Vám 
tak již nepřišlo.
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Od inzulinoterapie k inkretinové léčbě – 
regulace obezity u diabetika 2. typu

Souhrn:
Pacient s recentně zjištěným diabetes mellitus 2. typu byl léčen intenzifikovaným 

inzulínovým režimem. Vzhledem k relativně nízkým terapeutickým dávkám inzulí-
nu a nárůstu obezity při stávající léčbě byla zahájena terapie GLP-1 (glukagon-like 
peptid-1) agonistou v kombinaci s biguanidem. Došlo ke zlepšení celkové kompen-
zace diabetu a výrazné redukci tělesné hmotnosti pacienta.

Summary:
Incretin therapy and obesity regulation in diabetes mellitus type 2

A male patient with the recent diagnosis of type 2 diabetes mellitus was treated 
with intensified insulin therapy. Regarding relatively low therapeutical doses of in-
sulin and a progressive obesity gain, the GLP-1 agonist treatment in combination 
with biguanide was recommended to this patient. This therapy led to a better diabetic 
compensation with the simultaneous weight reduction. 

Lesná, J., Šmahelová, A. Od inzulinoterapie k inkretinové léčbě – regulace obezity u diabetika 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 4–6, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � inkretiny
 � obezita

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � incretins
 � obesity

Jana Lesná, Alena Šmahelová
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Úvod
Obezita je jedním z kruciálních problémů léčby diabetiků 

2. typu. Často vede ke zhoršení kompenzace diabetu s nutností 
zintenzivnit antidiabetickou terapii, což mnohdy podporuje 
další nárůst tělesné hmotnosti. Inkretinová mimetika (GLP-1 
agonisté) jsou relativně novou skupinou antidiabetik. Vzhle-
dem k široké distribuci GLP-1 receptorů v lidském organismu 
mají tato léčiva kromě efektu na stabilizaci glykemií též řadu 
jiných příznivých účinků. Zásadním vedlejším klinickým efek-
tem, jenž se výrazně spolupodílí na oblibě těchto preparátů, je 
podpora redukce hmotnosti pacientů.

Kazuistika
56letý pacient byl odeslán praktickým lékařem do Diabeto-

logického centra při FN HK pro nově zjištěný diabetes melli-
tus. K došetření a nastavení terapie zde byl pacient krátkodobě 
hospitalizován.

Pacient dosud bez zdravotních obtíží, v minulosti po cho-
lecystektomii, bez stálé farmakoterapie s rodinnou anamnézou 
bez významnosti. V předchorobí pacient udával typicky poly-
urii, polydipsii, za 2,5 měsíce zhubl o 18 kg. Objektivní nález 
bez významnější patologie. Vstupní vyšetření prokázalo násle-
dující hodnoty: HbA1c 15,2 %, C-peptid nalačno i po stimulaci 
(0,26...po jídle...0,43...0,48 nmol/l). ICA (Islet cell antibody), 

IAA (Insulin autoantibody) a GADA (Glutamic acid decarbo-
xylase antibodies) negativní. Pro suspekci na incipientní dia-
betes mellitus 1. typu byl nastaven intenzifikovaný inzulínový 
režim (Humulin R, N – 41 IU/den). Pacient za hospitalizace 
kompletně edukován, zaučen v manipulaci s inzulinovým pe-
rem a glukometrem. Bylo provedeno vyšetření oční a neurolo-
gické k vyloučení diabetických komplikací.

V průběhu následujících tří let byl pacient frekventně sle-
dován v ambulanci FN HK (viz tabulka). Inzulinoterapie (Hu-
mulin N, R 40–50 IU/den) v kombinaci s biguanidem (met-
formin) nadále pro optimální kompenzaci ponechána. Pacient 
bez obtíží, bez polyurie, polydipsie, hypoglykemií. Kompenza-
ce diabetu byla zpočátku velmi dobrá, pozvolna se však horšila. 
Spolu s vyššími hodnotami glykemie se stávaly neuspokojivé 
též hodnoty krevního tlaku měřené na ambulantních kontro-
lách (tab. č. 1), z laboratorních vyšetření byl patrný i nežádoucí 
posun v lipidovém spektru (tab. č. 2). Na zhoršení výše zmí-
něných klinických parametrů se velmi pravděpodobně podílel 
především nežádoucí nárůst tělesné hmotnosti, který v průbě-
hu necelých tří let činil 23 kg.

Vzhledem k dosud relativně nízkým terapeutickým dávkám 
inzulínu a dominující progresi obezity bylo plánováno zahájení 
terapie GLP-1 mimetikem. Proveden kontrolní odběr C-pepti-
du nalačno a po stimulaci (0,42...po jídle...0,95...1,52 nmol/l), 
bez známek vyhaslé sekrece beta-buněk. V prosinci 2010 byla 
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zahájena terapie GPL-1 mimetikem (liraglutid), v prvním týd-
nu dávka 0,6 mg/den, nadále 1,2 mg/den v kombinaci s bigua-
nidem (metformin) v celkové dávce 2 g/den. 

Za této terapie došlo pozvolna k optimalizaci glykemií 
i krevního tlaku. Bez vědomé změny dosavadních režimových 
a dietních opatření pacient dosud zredukoval 15 kg tělesné 
hmotnosti. Kombinaci metforminu a liraglutidu snáší dobře, 
v průběhu terapie se neobjevily možné nežádoucí účinky výše 
zmíněných preparátů.

Diskuse
Inzulinoterapie je velmi účinným nástrojem k dosažení 

optimální kompenzace diabetu. Vedlejším účinkem, s nímž 
se v klinické praxi nezřídka setkáváme, však může být nárůst 
tělesné hmotnosti takto léčených pacientů. Ten bývá téměř 
pravidelně akcentován nedodržováním dietních i režimových 
opatření diabetiků 2. typu. Obezita pacientů, spojená se vzni-
kem a prohloubením řady metabolických abnormit, znesnad-
ňuje další kompenzaci cukrovky a urychluje tak rozvoj obá-
vaných diabetických komplikací. Proto je redukce hmotnosti 
obézních diabetiků velmi důležitou součástí terapie.

Antidiabetika ze skupiny inkretinových léků představují 
velmi účinné preparáty využívané prozatím v terapii diabetes 
mellitus 2. typu (možné využití pro skupinu diabetiků 1. typu 

je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu) (Kielgast 
et al. 2011). Inkretiny jsou látky hormonální povahy fyziolo-
gicky vylučované střevní sliznicí v odpovědi na perorální glu-
kózový stimul (inkretinový efekt). Mezi klinicky nejvýznam-
nější inkretiny patří GLP-1 (glucagon-like peptid-1) a GIP 
(gastric inhibitory polypeptid) (Holst et al. 2009). Jejich anti-
diabetický efekt je zprostředkován především zvýšením citli-
vosti beta-buněk pankreatu k sekrečním podnětům a snížením 
sekrece glukagonu, tedy produkce glukózy hepatocyty (Perfetti 
et Merkel 2000). Vzhledem k široké distribuci GLP-1 recepto-
rů v lidském organismu je též velmi pravděpodobné zahrnutí 
těchto hormonů do mnoha jiných patofyziologických procesů. 
V současné době je diskutováno především působení inkreti-
nové terapie na beta-buňky ve smyslu jejich regenerace a inhi-
bice apoptózy (Degn et al. 2004). Zajímavá je též otázka příz-
nivého působení inkretinů na endotel, tedy možné ovlivnění 
angiopatických komplikací. Klinicky velmi významný je vliv 
na tělesnou hmotnost, který je vyjádřen v závislosti na skupině 
užitých inkretinových léků. V tabletové formě jsou v součas-
né době dostupné inhibitory DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4), 
preparáty blokující rozklad v těle tvořených inkretinů, jež za 
fyziologických podmínek podléhají velmi rychlé biologické 
deaktivaci. Tyto látky jsou váhově neutrální. Druhou skupinou 
jsou přímí agonisté GLP-1 receptorů (Toft-Nielsen et al. 2001). 
Ty se aplikují jednou až dvakrát denně podkožně a významně 
usnadňují redukci tělesné hmotnosti.

Závěr
Kazuistické sdělení se zabývá změnou antidiabetické tera-

pie 56letého pacienta, který je dispenzarizován v ambulanci 
FNHK od doby diagnózy diabetes mellitus 2. typu. Optimální 
diabetická kompenzace a vybrané klinické parametry v rám-
ci fyziologických mezí zpočátku léčby zdánlivě nekopírovaly 
výrazný nárůst tělesné hmotnosti. Při rozdílu +15 kg od doby 
diagnózy bylo patrné pozvolné zhoršování kompenzace diabe-
tu, opakovaně měřeny vyšší hodnoty krevního tlaku, v dalším 
průběhu došlo též k nežádoucím posunům v lipidovém spek-
tru (tab. č. 2).

Zahájení terapie liraglutidem vedlo v horizontu deseti 
měsíců ke zlepšení kompenzace diabetes mellitus. V průběhu 
léčby liraglutidem pacient zredukoval 15 kg tělesné hmotnos-
ti, bez vědomé úpravy dosavadních dietních i pohybových 
zvyklostí. Došlo k úpravě lipidového spektra a krevního tlaku. 
Pacient po celou dobu sledování užívá pouze antidiabetickou 
terapii.

Tab. č. 1: Přehled základních klinických parametrů 
zaznamenávaných při ambulantních kontrolách

tělesná  
hmotnost (kg)

krevní tlak 
(mmHg)

HBA1c  
(%)

říjen 2007 90 120/80 15,2

leden 2008 91 120/80 5,3

červen 2008 98 130/80 3,9

říjen 2008 102 120/85 3,8

leden 2009 100 120/85 4,2

červen 2009 108 150/90 4,5

září 2009 110 130/80 5,1

leden 2010 110 145/90 6,4

duben 2010 113 150/90 5,2

červenec 2010 113 140/90 5,5

prosinec 2010 112 130/80 8,7

květen 2011 100 120/80 6,8

říjen 2011 97 120/80 5,5

Tab. č. 2: Posun lipidového spektra v průběhu terapie
tCHOL

(celkový cholesterol)
(mmol/l)

HDL-cholesterol
(mmol/l)

LDL-cholesterol
(mmol/l)

TAG
(triacylglyceroly)

(mmol/l)
leden 2008 4,91 1,3 3,52 1,32

duben 2010 6,15 1,34 4,19 1,37

květen 2011 5,28 1,32 4,06 1,14

Poznámka: Tmavě šedou barvou jsou v tabulkách vyznačeny hodnoty po změně terapie (+ GLP-1 mimetikum).
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Přehodnocení vlivu orlistatu na poškození jater
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské 

lékové agentury (EMA) ukončil přehodnocení nejasného 
velmi vzácného rizika závažného poškození jater ve vztahu 
k léčbě orlistatem. 

Orlistat je antiobezitikum, které však neovlivňuje chuť k 
jídlu. Blokuje účinek gastrointestinálních lipáz, čímž se sni-
žuje vstřebávání tuků. Přibližně ¼ tuků přijatých v potravě 
tak prochází gastrointestinálním traktem a odchází stolicí 
v nezměněné podobě.

Ze závěru EMA vyplývá, že možné riziko jaterního po-
škození je velmi malé, nelze je však zcela vyloučit u všech 
přípravků s obsahem orlistatu. Přínosy léčby obézních pa-
cientů a pacientů s nadváhou však nadále převyšují jakákoli 
rizika této léčby.

Přehodnocení se týkalo centralizovaně registrovaných 
přípravků Xenical a Alli a dalších generických přípravků, 
v ČR byly nedávno zaregistrovány přípravky Orlistat Sandoz 
a Orlistat Teva.

Od roku 2001 sleduje Evropská léková agentura velmi 
vzácně se vyskytující případy jaterního poškození v možném 
vztahu k léčbě orlistatem. Počet těchto případů je velmi malý 
ve srovnání se spotřebou – přípravky Xenical a Alli užívalo 
přes 53 milionů pacientů na celém světě, z toho v EU přes 

20 milionů. Hlášení případů možného poškození jater v sou-
vislosti s léčbou orlistatem se pohybují v jednotkách.

Výbor CHMP hodnotil veškeré dostupné údaje nejen 
o riziku hepatotoxicity orlistatu, ale i o dalších nežádoucích 
účincích. Ze zhodnocení všech údajů vyplynulo, že riziko 
poškození jater orlistatem není dostatečně doloženo a také 
jeho možný mechanismus není jasný. Publikované studie 
dokládají, že samotná obezita může být spojena s jaterním 
poškozením.

Výbor CHMP doporučil, aby informace o přípravku 
(SPC) byly doplněny stejně pro všechny přípravky s obsa-
hem orlistatu tak, aby uváděly údaje o možném velmi vzác-
ném výskytu jaterního poškození.

Pacienti by měli být poučeni o možných projevech zá-
nětu jater (jako je žluté zbarvení kůže, sliznic a očí, svědění, 
tmavá moč, tlak v pravém podžebří, bolest břicha, nechuten-
ství). Pokud by se takovéto příznaky objevily, je nutno ukon-
čit užívání orlistatu a navštívit lékaře.

Tiskové prohlášení EMA a dokument Otázky a odpově-
di o přehodnocení orlistatu jsou dostupné na webu EMA: 
www.ema.europa.eu
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Orientační pohled na epidemiologii 
kortikoidního diabetes mellitus

Počet pacientů léčených glukokortikoidy v  České repub-
lice není znám. Při dlouhodobé terapii glukokortikoidy se 
porucha glukózové tolerance rozvíjí téměř u všech jedinců  

Nežádoucí účinky kortikoidní léčby  
se zaměřením na ovlivnění glukózového 
metabolismu

Souhrn:
Porucha glukózové tolerance, manifestace diabetes mellitus a dekompenzace dia-

betu 1. i 2. typu je všeobecně známým nežádoucím účinkem terapie kortikosteroidy.
Kortikosteroidy patří k často předepisovaným lékům a jejich užívání se v někte-

rých situacích nevyhnou ani pacienti s poruchou glukózové tolerance nebo s již roz-
vinutým diabetem 2. typu ani pacienti s diabetem 1. typu.

Patogenetické mechanismy ovlivnění glukózového metabolismu při léčbě korti-
kosteroidy nejsou na buněčné úrovni doposud zcela objasněné a existuje řada teorií 
vysvětlujících tento nežádoucí metabolický účinek. Je zřejmé, že jde o působení na 
několika úrovních a existují i interindividuální rozdíly v projevech tohoto nežádou-
cího účinku.

Článek na základě dostupných informací rozebírá možné mechanismy vzniku hy-
perglykemie působením kortikosteroidů a vliv kortikoidní léčby na další tělesné sys-
témy. Zhodnoceny jsou i terapeutické postupy vůči takto vzniklému diabetes mellitus.

Summary:
Unwanted effects of a corticosteroid treatment focused on the impact on the glucose 
metabolism

Glucose tolerance impairment, a manifestation of diabetes mellitus and a decom-
pensation of both type 1 and 2 diabetes mellitus are commonly known unwanted 
effects of the corticosteroid treatment.

The corticosteroids belong to frequently prescribed drugs and their use is inevitable 
even in patients with the glucose tolerance impairment or already manifested type 2 dia-
betes mellitus as well as in patients with type 1 diabetes mellitus in some circumstances.

The pathogenetic mechanism influencing the glucose metabolism during the cor-
ticosteroid treatment at the cellular level has not been completely explained yet and 
there exist different theories explaining this unwanted metabolic effect. It is evident, 
that the influence is multilevel and that there exist interindividual differences in the 
manifestations of this unwanted effect. 

Based on available information, the paper analyzes possible mechanism of hy-
perglycemia induced by the corticosteroid treatment as well as the effect of the cor-
ticosteroid treatment on other body systems. Therapeutical procedures in diabetes 
mellitus induced in this way are reviewed. 

Plíšková, E., Brož, J., Sotorník, R. Nežádoucí účinky kortikoidní léčby se zaměřením na ovlivnění glukózového 
metabolismu. Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 8–11, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus
 � kortikosteroidy
 � inzulínová rezistence
 � inzulín

Key words: 
 � diabetes mellitus
 � corticosteroids
 � insulin resistance
 � insulin

Eva Plíšková, Jan Brož, Richard Sotorník
Diabetologické centrum, 2. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha

a až u 20–25 % pacientů se plně manifestuje diabetes (Zamrazil 
et Vondra 2001; Pospíšilová 2005).

Studie provedená na Univerzitě Karlově v rámci sledování 
preskripce kortikoidů u praktických lékařů, kde je soustředěna 
většina takto léčených pacientů, prokázala, že užívání gluko-
kortikoidů z  různých indikací může stát až za 2 % všech re-

8 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2012



gistrovaných diabetiků. Autoři této studie považují výsledky 
s ohledem na metodiku v kontextu s realitou spíše za podhod-
nocené, protože není zohledněna indikace kortikoidů za hos-
pitalizace. S určitým zjednodušením lze na základě této studie 
říci, že riziko rozvoje diabetes mellitus narůstá, je-li dávka vyš-
ší než ekvivalent 2,5 g hydrokortisonu denně (medián 9,9 g) 
a je-li lék předepsán tři a vícekrát (bez udání periody mezi 
jednotlivými preskripcemi). Pokud bychom tedy volně aproxi-
movali tato data na celkově odhadovaný počet diabetiků v ČR, 
tedy 800 000, pak by léčba glukokortikoidy byla zodpovědná 
za diabetes mellitus v 16 000 případech (Gulliford et al. 2006).

Další studií ilustrující souvislost kortikoidů a rozvoje diabe-
tes mellitus je práce sledující manifestaci onemocnění u pacientů 
po transplantaci s kortikoidní imunosupresí. Incidence diabetes 
mellitus byla po prvním roce podávání 39 %, po sedmi letech léč-
by 37,1 %. Pacientů, u kterých se po dobu sedmi let sledování dia-
betes mellitus nerozvinul, bylo 49,3 %. Vyšší riziko manifestace 
diabetes mellitus bylo u pacientů starších 40 let (Hur et al. 2007).

Patofyziologické poznatky o působení endo-
genních glukokortikoidů

Syntéza steroidních hormonů probíhá v  kůře nadledvin 
pod kontrolou hypothalamo-hypofyzární osy z  pregnolonu, 
který vzniká z cholesterolu, a většinu kroků syntézy katalyzují 
enzymy cytochromu P 450.

Většina buněk lidského organismu je vybavena cytosolový-
mi receptory pro glukokortikoidy a mineralokortikoidy, při-
čemž glukokortikoidní účinky mohou zprostředkovat oba typy 
receptorů. Glukokortikoidy se uplatňují především ve streso-
vých situacích, ale není v podstatě žádná fyziologická funkce, 
ve které by glukokortikoidy měly hlavní řídící funkci (tzn. 
jsou například důležitým regulátorem glykemie, ale hlavní roli 
v glukózovém metabolismu má inzulín a glukagon). Přirozené 
i syntetické kortikosteroidy mají vždy účinek glukokortikoidní 
i mineralokortikoidní.

Vliv na metabolismus sacharidů
K hlavním účinkům glukokortikoidů, jak už napovídá je-

jich název, patří vliv na metabolismus sacharidů. Glukokorti-
koidy obecně zvyšují hladinu glukózy v krvi a to následujícími 
popsanými mechanismy (obr. č. 1). V  játrech dochází jejich 
působením ke stimulaci glukoneogeneze zvýšením aktivi-
ty a množství enzymů této metabolické dráhy. Katabolickým 
účinkem na svalovou a tukovou tkáň zvyšují přísun substrátů 
pro jaterní glukoneogenezi. Za fyziologických podmínek, tzn. 
při dostatečném příjmu potravy, se tyto účinky příliš neuplat-
ňují, ale např. při hladovění přispívají k udržení normoglyke-
mie. Hypokortikalismus je proto při hladovění doprovázen 
symptomatickou hypoglykemií, ke které u zdravého člověka 
nedochází ani při snížení energetického příjmu.

K dalším účinkům glukokortikoidů patří snížení citlivosti 
k inzulínu v kosterním svalu a tukové tkáni se snížením utili-
zace glukózy, kdy ve svalové tkáni dochází vlivem glukokor-
tikoidy zprostředkované inzulínové rezistence k  preferenci 
volných mastných kyselin (FFA) jako energetického substrátu.

Vliv na poměr Na-K
Vzhledem k  parciálnímu mineralokortikoidnímu efektu 

glukokortikoidů mají glukokortikoidy vliv na zvýšené vylučo-
vání kalia a retenci natria.

Vliv na kostní a pojivové tkáně
Glukokortikoidy inhibují syntézu DNA a ve většině tkání 

transkripci RNA a proteosyntézu a stimulují proteolýzu. Tímto 
způsobem působí i v pojivové tkáni. Působením kortizolu do-
chází k útlumu fibroprodukce fibroblasty a tím k řídnutí vaziva 
a úbytku kolagenu. Důsledkem je při nadměrné sekreci (např. 
při Cushingově chorobě nebo syndromu) atrofie kůže, vznik 
strií a zhoršení hojení ran. V kostní tkáni dochází prostřednic-
tvím kortizolu k  útlumu činnosti osteoblastů a větší aktivaci  

játra
– zvýšení jaterního poolu glykogenu
– zvášení aktivity a množství enzymů pro glukoneogenezi
– vnik jaterní steatózy (vliv na rozvoj inzulínové rezistence)

– zvýšení koncentrace glukózy

zvýšená nabídka aminokyselin

kosterní sval

– zvýšená degradace proteinů
– snížení proteosyntézy
– snížená citlivost k inzulínu
– snížená utilizace glukózy
– preference FFA jako energetický substrát

tuková tkáň

cirkulace

pankreas

zvýšená nabídka glycerolu

– zvýšení lipolýzy
– snížení citlivosti k inzulínu
– snížení utilizace glukózy

– u diabetika se zachovalou funkcí beta buněk 
vznik hyperinzulinismu – při dlouhodobé expozici 
kortikoidům je možné jejich vyčerpání

– zhoršení dlouhodobé kompenzace glykemie 
u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu
– rozvoj poruchy glukozové tolerance u nediabetiků

hyperglykemie

Obr. č. 1: Mechanismus zvýšení glykemie působením glukokortikoidů
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Cushing Harvey Williams (1869–
1939) – americký neurochirurg. 
Studoval na Yale a Harvardu, praktiko-
val v  Massachusetts General Hospital 
a v Johns Hopkins Hospital (pod vede-
ním W. S. Halsteda). Působil také v Peter 
Bent Brigham Hospital v  Bostonu. 
Během 1. světové války působil jako 
chirurg v Evropě. Je považován za otce 
moderní neurochirurgie, vyvinul řadu 
nových operačních postupů, které 
umožnily významně snížit úmrtnost 
při operacích mozku. Přispěl k  rozvoji 
řady diagnostických postupů (měření 
krevního tlaku, využití RTG vyšetření 
při diagnostice mozkových nádorů aj.). 
Popis syndromu spojeného dnes s  jeho 
jménem (Cushingův syndrom) publi-
koval v  roce 1932 (po 20 letech studia 
této problematiky). V roce 1926 obdržel 
Pulitzerovu literární cenu za životopis 
Williama Oslera.

(zdroj informací: archiv redakce)
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osteoklastů s porušením rovnováhy fyziologické kostní remo-
delace. Když se k tomu přidá nezávislý vliv kortikoidů na sní-
žení resorpce kalcia ve střevě a zvýšení vylučování ledvinami 
s  rozvojem sekundárního hyperparathyreoidismu (kortikoidy 
mohou i přímo zvyšovat sekreci PTH) dochází k negativní bi-
lanci kalcia s rozvojem sekundární osteoporózy (Plíšková 2006).

Ovlivnění imunitní odpovědi
Z klinického hlediska je jedním z nejdůležitějších účinků 

glukokortikoidů ovlivnění imunitní odpovědi. Obecně glu-
kokortikoidy tlumí imunitní odpověď organismu a udržují 
tak zánětlivou odpověď organismu ve fyziologických mezích. 
Ovlivňují všechny stupně imunitních a zánětlivých reakcí (se-
kreci a aktivitu vazoaktivních látek – prostaglandinů, kininů, 
histaminu a dalších, migraci leukocytů v místě zánětu, funkci 
imunokompetentních buněk).

Ovlivnění vazokonstrikce
Glukokortikoidy zvyšují citlivost cév ke katecholaminům 

a angiotenzinu II a tímto mechanismem zesilují vazokonstrikci. 
Tento efekt společně s působením na snížení syntézy význam-
ného vazodilatátoru prostaglandinu E2 a se stimulací osy re-
nin-angiotenzin-aldosteron, způsobuje zvýšení krevního tlaku.

Centrální působení
Důležitá je i přítomnost velkého množství receptorů pro 

kortikoidy v  CNS. Kortizol snadno prochází hematoencefa-
lickou bariérou. Tento fakt vysvětluje psychiatrické symptomy 
(deprese, poruchy spánku) při hyperkortizolismu.

Inzulínová rezistence při léčbě glukokorti-
koidy

Obecný mechanismus vniku hyperglykemie při terapii 
kortikoidy vyplývá z mechanismů působení endogenních glu-
kokortikoidů. Mnoho studií se zabývá mechanismem ovlivně-

ní glukózového metabolismu na buněčné úrovni, ale i když se 
glukokortikoidy (nejčastěji dexamethason) používají jako in-
duktory inzulínové rezistence na zvířecích modelech již dlou-
hou dobu, zůstává tento mechanismus neobjasněn.

Při studiích inzulínové rezistence svalové tkáně na potka-
nech bylo zjištěno, že glukokortikoidy snižují proteosyntézu 
zprostředkovanou inzulínem a zvyšují proteolýzu (Giorgino 
et al. 1993). Inzulínová rezistence při terapii glukokortikoidy 
vzniká pravděpodobně porušením buněčné signalizace inzu-
línu ve svalové tkáni. Navázání inzulínu na receptor na mem-
bráně svalové buňky není sníženo. Dochází k poruše postre-
ceptorové fosforylace substrátů, a tím k  poruše inzulínové 
signalizace (Giorgino et al. 1993; Ruzzin et al. 2005).

V jiných studiích na potkanech se autoři opírají o gluko-
kortikoidy indukovanou poruchu glukózového transportéru 
(GLUT-4), jehož distribuce je u potkanů vystavených dexa-
methasonu modifikována (Venkatesan et al. 1996; Dimitri-
adis et  al. 1997). Vlivem kortikoidů dochází pravděpodobně 
k  inhibici translokace GLUT-4 k plazmatické membráně, ale 
nedochází k  celkovému snížení počtu GLUT-4. Přemístění 
glukózového transportéru GLUT-4 k plazmatické membráně 
je odpovědí na inzulínovou stimulaci svalové a tukové buňky.

Na lidech s  normální glukózovou tolerancí bylo pomocí 
hyperglykemického clampu zjištěno, že během podávání de-
xamethasonu dochází ke zvýšení 1. fáze inzulínové sekrece, 
hladiny inzulínu a zvýšení glykemie, což jen potvrzuje vznik 
inzulínové rezistence při terapii kortikoidy (Nicod et al. 2003).

Další příčinou vzniku inzulínové rezistence při užívání 
kortikoidů může být i porucha lipidového spektra (zvýšení 
triacylglycerolu a snížení HDL-cholesterolu). Ta může být 
spojena i se vznikem jaterní steatózy, která se sama podílí na 
rozvoji inzulínové rezistence kosterního svalu a tukové tkáně 
(Brotanová 2003).

Do celé problematiky vzniku poruchy glukózové tolerance 
nebo tzv. steroidního diabetu dále zasahuje i efekt kortikoidů 
na pankreatické beta buňky. Výzkumy zabývající se vlivem 
kortikoidů na pankreatické beta buňky ovšem nepotvrzují teo-
rii o vzniku hyperinzulinismu, potvrzenou hyperglykemickým 
clampem, naopak podporují teorii o inhibici sekrece inzulínu 
(Delaunay et al. 1997; Lambillotte et al. 1997).

Několik poznámek k terapii kortikoidního 
diabetes mellitus

Vzhledem k  negativnímu působení kortikoidů přede-
vším na nárůst inzulínové rezistence se jako lék první volby 
nabízí metformin (Dardevet et al. 1999). Dobré zkušenosti 
byly dokumentovány i při použití thiazolidindionů (Giorgi-
no et al. 1993; Venkantesan et al. 1996). Opatrnosti je třeba 
při léčbě deriváty sulfonylurey, zejména jejich dlouhodobě 
působícími preparáty, a to především pro možné nebezpečí 
nočních hypoglykemií. Toto riziko se dále zvyšuje u pacien-
tů léčených denně proměnnými dávkami kortikoidů – pokud 
zde nepostačí ke kontrole diabetu léky snižující inzulínovou 
rezistenci, je možné volit jejich kombinaci s glinidy či přejít 
k inzulinoterapii. Glinidy jsou i nabídkou pro převážně pouze  

vliv na CNS a vyšší nervovou 
soustavu – změny nálad 

(deprese, euforie)

měsícovitý tvar obličeje
pletora

stryje

zmnožení abdominální 
tukové tkáně
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postprandiální hyperglykemie, kdy je možno uvažovat i o pou-
hé terapii blokátory alfa-glukosidáz.

Shrnutí
Užívání kortikoidů ovlivňuje glukózový metabolismus na 

mnoha úrovních, které se vzájemně prolínají. Nedá se říci, kte-
rý z efektů je zásadní pro rozvoj poruchy glukózové tolerance, 
vznik nebo dekompenzaci diabetu.

K základním cílovým tkáním, kde kortikoidy působí, patří 
játra (glukoneogeneze, podíl na vzniku jaterní steatózy), kos-
terní sval a tuková tkáň (rozvoj inzulínové rezistence).

Jsou jedinci, kteří mají riziko uplatnění těchto nežádoucích 
metabolických účinků vyšší. Do této skupiny patří pacienti 
s  obezitou, pacienti s  preexistující poruchou glukózové tole-
rance nebo rozvinutým diabetem.

Pro klinickou praxi je důležitý rozdíl v jednotlivých prepa-
rátech a jejich „diabetogenním potenciálu“ a ekvivalentu pro-
tizánětlivé dávky (viz tab. č. 1, 2).

Tab. č. 1: Diabetogenní potenciál jednotlivých kortikoidů
velmi vysoký  vysoký velmi nízký
dexamethason prednisolon fludrokortison

triamcinolon methylprednisolon

betamethason

Tab. č. 2: Ekvivalent protizánětlivé dávky glukokortikoidů 
(Suchopár 1999)
léčivo dávka
betamethason 0,75 mg

kortison 25,0 mg

dexamethason 0,75 mg

hydrokortison 20,0 mg

methylprednisolon 4,00 mg

prednisolon 5,00 mg

prednison 5,00 mg

triamcinolon 4,00 mg

Svou roli sehrává i způsob podání, dávka a délka trvání kor-
tikoidní léčby. Obecně platí, že topické užívání, minimalizace 
dávek a krátkodobé užívání kortikoidů s sebou nese nižší riziko 
rozvoje nežádoucích metabolických komplikací. U některých 
pacientů se však tyto účinky projeví i při topickém užívání, 
např. při inhalační kortikoterapii, i při užívání minimálních 
dávek. Většinou jde právě o pacienty s výše zmíněnými riziky.

Podstatným faktem je, že zvýšená glykemie způsobená 
kortikoidní léčbou bude jistě negativní zpětnou vazbou tlumit 
v hypothalamu uvolňování CRH (corticotropin releasing hor-
mone), sekreci kortikotropinu adenohypofýzou, a tím bude 
docházet k útlumu kůry nadledvin (při dlouhodobém podá-
vání dochází k atrofii kůry nadledvin) a poklesu sekrece en-
dogenních kortikoidů. Na to je třeba brát ohled při snižování 
dávek, které musí být z tohoto důvodu postupné.

MUDr. Eva Plíšková
Diabetologické centrum, 2. interní klinika
3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Princip vzniku nežádoucích metabolických účinků je kom-
plexní. Přesné mechanismy vedoucí ke vzniku hyperglykemie 
nejsou doposud objasněny a existuje řada teorií zabývajících se 
ovlivněním glukózového metabolismu kortikoidy na buněčné 
úrovni (buněčná signalizace a exprese genů).

S nežádoucími účinky kortikoidní terapie je nutné počítat 
a snažit se o racionální přístup k indikaci a dávkování jednot-
livých preparátů. U diabetiků je důležité včas (často již před 
zahájením léčby) myslet na úpravu dávek perorálních antidia-
betik a inzulinoterapie a stejně tak počítat s úpravou při vysa-
zování kortikoidů.
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Léčba diabetes mellitus manifestovaného  
v souvislosti s terapií kortikoidy

Souhrn:
Kazuistika popisuje manifestaci diabetes mellitus při terapii kortikosteroidy au-

toimunitní hemolytické anemie u  pacienta se známou poruchou glukózové toleran-
ce. Je zde popsána změna inzulinoterapie a dávkování perorálních antidiabetik v zá-
vislosti na dávce kortikoidů.

Summary:
A treatment of diabetes mellitus manifested in an association with a corticosteroid 
treatment

The case describes a manifestation of diabetes mellitus during the treatment of au-
toimmune hemolytic anemia with corticosteroids in a patient with known glucose 
tolerance impairment. The change of insulinotherapy and oral antidiabetic drugs do-
sing depending on the dose of corticosteroids are described.  

Brož, J., Plíšková, E., Gregora, E., Pavlíček, P. Léčba diabetes mellitus manifestovaného v souvislosti s terapií 
kortikoidy. Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 12–13, 2012.
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Úvod
Diabetes mellitus manifestovaný během kortikoterapie je 

relativně častou součástí spektra pacientů v ordinaci diabeto-
loga. Způsoby terapie tohoto typu diabetu se neliší od běžných 
principů léčby diabetes mellitus 2. typu, je však třeba reflek-
tovat pravděpodobné změny v koncentraci glukózy vyvolané 
změnami dávkování kortikoidů zejména s ohledem na hypo-
glykemie. O tomto riziku by měl být podrobně poučen pacient 
a v případech, kdy si léčba základního onemocnění vyžaduje 
opakovaných změn dávky kortikoidů, je vhodná přímá kon-
zultace diabetologa s lékařem, který kortikoterapii řídí.

Kazuistika
59letý pacient byl léčen v Diabetologickém centru od roku 

2008. Prvním kontaktem s pacientem bylo konziliární vy-
šetření stran recentně vzniklého diabetes mellitus při terapii 
vysokými dávkami kortikoidů podávanými pro autoimunitní 
hemolytickou anemii na Oddělení klinické hematologie.

Anamnéza
V roce 2002 byl pacientovi diagnostikován B-nonHodg-

kinský folikulární lymfom (stupeň 2, mezinárodní prognos-
tický index – IPI 1, klinické stadium IV) s generalizovaným 
postižením lymfatických uzlin, kostní dřeně a postižením 
sleziny. Pacient byl léčen chemoterapií s následnou autologní 

transplantací kostní dřeně (FMD/R-HAM/BEAM = Fludara-
bin, Mitoxanton, Dexamethason, Rituximab, High Ara-C, Mi-
toxantron, Carmustin (BCNU), Etoposid , Ara-C , Melfalan). 
V roce 2004 došlo k transformaci onemocnění do velkobuněč-
ného difuzního lymfomu. Opět léčen chemoterapií (R-ICE = 
Rituximab, Isofosfamid, Carboplatina, Etoposid) a radioterapií 
s kompletní remisí v roce 2005. V roce 2003 prodělal v rámci 
zavedené kanyly trombózu podklíčkové a axilární žíly vpravo. 
Pacient se neléčil s jinými onemocněními, je kuřák (15 ciga-
ret/den), alkohol příležitostně, otec zemřel v sedmdesáti letech 
na karcinom střev, matka zdráva, stejně tak i pacientova dcera 
a její dvě děti.

Diabetes mellitus: od roku 2006 praktickým lékařem dia-
gnostikována porucha glukózové tolerance, v průběhu roku 
2002 léčen dva týdny chemoterapeutickým režimem s  dexa-
methasonem (20 mg denně po dobu pěti dní), tehdy bez zvý-
šení glykemií, které by zakládalo diagnózu diabetes mellitus.

V roce 2008 byl pacient přijat pro oboustrannou pneu-
monii na interní oddělení, kde byl úspěšně léčen antibioti-

Hodgkin Thomas (1798–1866) – britský lékař a patolog. Vystudoval na Univerzitě 
v  Edinburghu. Působil mj. jako kurátor Lékařského muzea, pracoval jako patolog. 
V Guy´s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýně, později měl soukromou praxi. 
S  jeho osobou je spojován objev Hodgkinova lymfomu a řada dalších onemocnění 
a symptomů. Někdy je označován také za průkopníka preventivní medicíny. Znám 
byl také jako filantrop s širokými kulturními a politickými zájmy se zájmem o světové 
a evropské dění. Zemřel na úplavici v Palestině 4. dubna 1866.

(zdroj informací: archiv redakce)
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ky a odkud byl pro rozvoj autoimunitní hemolytické anemie 
parainfekční etiologie přeložen na Oddělení klinické hema-
tologie FN KV. Zde byla zahájena léčba vysokými dávkami 
kortikoidů. Po pulsu kortikoidů (100 mg prednisonu střída-
vě ob den s 80 mg/den) vzestup glykemií s nutností zavedení 
terapie intenzifikovaným inzulínovým režimem v kombinaci 
s metforminem (2 550 mg denně). S celkovou denní dávkou  
až 80 U/den rozloženou do jednotlivých dávek cca: Humulin 
R ráno 16 IU, v poledne 22 IU, večer 24 IU; Humulin N 18 IU 
ve 22 hodin s hodnotami glykemií kolísajícími v úvodu hos-
pitalizace mezi 5–26 mmol/l s postupnou stabilizací a  sníže-
ním variability glykemií do pásma 5–10 mmol/l. Pacient byl 
edukován o diabetické dietě a selfmonitoringu. Propuštěn pak 
po dvanácti dnech hospitalizace s dávkou prednisonu (tbl. á 
20 mg) 3-1-0. Terapie inzulínem byla při dimisi nastavena tak-
to – Humulin R: ráno 16 IU, v  poledne 18 IU, večer 18 IU; 
Humulin N 8 IU ráno + 18 IU ve 22 hodin. Pacient byl nadále 
sledován v ambulanci Diabetologického centra.

Průběh ambulantního sledování diabetes mellitus
Při první kontrole diabetu v ambulanci (dva týdny po pro-

puštění) byly hodnoty glykemií z velké části v doporučených 
mezích, pacient reportoval tři lehké hypoglykemie všechny 
v dopoledních hodinách; některé z naměřených glykemií v od-
poledních a večerních hodinách byly těsně nad dolní hranicí 
normy. Z toho důvodu byla vysazena ranní dávka Humulin N 
a sníženy i dávky Humulin R. Doporučené dávkování inzulínu 
Humulin R 10-12-12 IU; Humulin N s eventuelní úpravou dle 
glykemických profilů a případných hypoglykemií, dávkování 
metforminu ponecháno na celkových 2 550 mg/den ve třech 
denních dávkách. Další kontrola byla stanovena s odstupem 
dvou měsíců. Pacient reportoval jednu lehkou hypoglykemii 
týdně, většinou před večeří, hodnota HbA1c byla 3,5 % (dle 
IFCC). V hematologickém plánu bylo postupné snížení dávky 
prednisonu na 20 mg denně. Vzhledem k výsledkům i přání 
pacienta byl inzulín vysazen a k dosavadní dávce metforminu 
přidán gliclazid v dávce 2x30 mg ráno.

Pacient měl nadále možnost měření glykemií a byl poučen, 
že při opakovaných hodnotách nad 10 mmol/l, či při přetr-
vávajících hodnotách na 7 mmol/l se má dostavit na mimo-
řádnou kontrolu, stejně tak, pokud by se objevila byť jediná 
hypoglykemie.

Během dalšího sledování došlo v roce 2009 k  opětovné 
manifestaci parainfekční autoimunitní hemolytické anemie, 
během které byl pacient hospitalizován a léčen opět vysokými 
dávkami prednisonu (80–100 mg/den), po tuto dobu byl dia-
betes mellitus léčen opět kombinací metforminu s intenzifiko-
vaným inzulínovým režimem. Po propuštění při postupném 
snižování dávky převeden zpět na kombinaci metformin-gli-
clazid.

Diskuse
Manifestace diabetes mellitus je jednou z komplikací léč-

by kortikoidy a s pacienty tohoto typu se setkává každý dia-
betolog. Specifické rysy terapie pro tento typ diabetu nejsou 
standardizovány a postupuje se principiálně shodně, jako při 
terapii diabetes mellitus 2. typu. Typ léčby a její hypoglyke-
mizující intenzita většinou závisí na dávce kortikoidů. Kromě 
běžných poučení adresovaných pacientovi v souvislosti s nut-
ností dodržovat režim diabetika zejména v souvislosti preven-
ce hypoglykemií (dodržení jídelního rytmu a určené denní 
dávky sacharidů), je pacienta nutno upozornit i na výrazný vliv 
dávky prednisonu na koncentraci glukózy. Musí být poučen 
o nutnosti snížit dávku hypoglykemizujících léků při snížení 
dávky prednisonu, popřípadě, není-li toho schopen sám, pak 
o nutnosti okamžité diabetologické kontroly před jeho sníže-
ním. Vhodná je i konzultace s lékařem řídícím kortikoterapii 
a znalost jeho rámcových léčebných záměrů. I tento lékař by si 
měl být vědom možných diabetologických rizik při změnách 
dávkování kortikoidů. U některých pacientů by dokonce bylo 
vhodné, aby k doporučenému snížení kortikoidů došlo až při 
s tímto cílem dohodnuté mimořádné diabetologické kontrole.

MUDr. Jan Brož
Diabetologické centrum
2. interní klinika FN KV a 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

e-mail: zorb@seznam.cz

Tab. č. 1: Výsledky sledování základních parametrů při ambulantní diabetologické péči

 datum březen 2008 květen 2008 srpen 2008 říjen 2008 leden 2009 listopad 2009 únor 2010 září 2010 leden 2011

tlak krve (mmHg) 120/70 125/70 120/70 120/70 120/70 135/90 125/70 125/70 120/70
tělesná hmotnost (kg) 81 80 80 80 80 88,5 88 88 87
výška (cm) 176
HbA1c (%; IFCC) 3,2 3,5 3,3 3,5 2,9 4,1 4,1 4,1
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Kateřina Štechová 
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kontinuální monitorování glykemie jako 
prostředek k analýze dietních chyb  
a k dietní edukaci

Úvod
Základní charakteristiky a možnosti kontinuální monitora-

ce glykemie (CGM – continuous glucose monitoring) již byly 
přiblíženy v předchozích dílech seriálu, který je věnován právě 
možnostem CGM. V předkládaném článku bych se ráda poděli-
la o své zkušenosti s využitím CGM jako názorného nástroje pro 
rozbor dietních chyb resp. pro „dietní edukaci“. Již ve svém před-
chozím článku publikovaném v tomto časopise (Štechová 2010) 
jsem upozornila na to, že CGM (konkrétně se jednalo o zaslepe-
nou monitoraci) je pro svoji názornost výborným prostředkem 
ke změně jídelního chování pacienta. Jednalo se o  opakované 
postprandiální hyperglykemie po snídani v  důsledku konzu-
mace výrobků typu műsli, které byly ovšem výrobcem výrazně 
doslazovány a maminka je dávala dceři ve slepé víře, že pokud je 
výrobek označen jako vynikající pro zdravý životní styl – musí 
být nutně vynikající i pro pacienta s diabetem. V tomto článku 
představím dva pacienty. V prvním případě jsem řešila problémy 
s  postprandiálními hyperglykemiemi (zejména po obědech ve 
školní jídelně), které byly způsobeny špatným odhadem sacha-
ridového objemu a glykemického indexu přijímané potravy, a ve 
druhém případě jsem byla pacientem a jeho rodinou požádána 
o konzultaci vzhledem k tomu, že pacient má ve velké oblibě ja-
ponskou kuchyni, ale rodina se bála efektu této stravy na gly-

kemii. Tento příklad jsem vybrala proto, že obliba zahraničních 
kuchyní stoupá a v literatuře můžeme najít poměrně dost infor-
mací například o výběru typu bolusu při konzumaci jídel italské 
kuchyně (např. De Palma et al. 2011). Narůstá ale i obliba thaj-
ské, japonské či korejské kuchyně a navíc pacienti cestují čím dál 
častěji do vzdálených destinací a můžeme se tedy setkat i s tím, 
že budeme požádáni o radu právě ve vztahu třeba k exotičtějším 
východním kuchyním. U chlapce jsme společně ještě řešili jeho 
občasné „záchvaty“ konzumace sladkostí.

Dále bych chtěla v  úvodu vysvětlit následující: snažím se 
věnovat velkou pozornost rozboru dietních chyb s cílem od-
stranit postprandiální hyperglykemie a minimalizovat glyke-
mické výkyvy. Pacientům doporučuji nosit si na ambulantní 
kontrolu spolu se záznamem glykemií a dávek inzulínu i dietní 
záznam a zápis pohybové aktivity. Všimla jsem si, že pacienti 
často vyplňují dietní záznam až v čekárně, kdy si pochopitelně 
již jen obtížně vzpomínají, co v  poslední době konzumovali 
a tudíž jsou tyto zápisy velmi často nepřesné. Proto (a to je pří-
pad obou dále rozebíraných kazuistik) – jsem pacienty, kteří 
jsou motivováni odstranit svoje dietní chyby, požádala, aby si 
jídlo vyfotili mobilním telefonem. Což je rychlé a navíc dnes 
již i většina starších dětí vlastní mobilní telefonní přístroj s in-
tegrovaným fotoaparátem.

Kazuistika 1
Souhrn anamnézy

Jedná se o osmnáctiletou dívku, která je sedm let léčena 
pro diabetes, z toho pět let inzulínovou pumpou. Děvče je vel-
mi dobře spolupracující, motivované, chce studovat medicínu. 
I přes její snahu se kompenzace diabetu nedařila, hodnota 
HbA1c se v  průběhu posledního roku pohybovala v  rozmezí 
6,8–7,2 % (IFCC). Děvče je štíhlé (BMI 23 kg/m2), bez zná-
mek chronických diabetických komplikací i bez přidružených 
dalších onemocnění. Celková dávka inzulínu byla 0,8 IU/kg, 
přičemž poměr bazálních a bolusových dávek byl přibližně 
50:50 s tím, že velikost bolusu byla volena s ohledem na množ-
ství jídla a obsah sacharidů v něm. Jako hlavní problém jsme 
identifikovali postprandiální hyperglykemie, kdy tyto byly nej-
výraznější po obědě (zejména pokud dívka obědvala ve školní 
jídelně) a zcela ideální nebyla ani situace po snídani, zvláště 
pokud dívka jedla své oblíbené sladkosti. Domluvila jsem se 
tedy s pacientkou na opětovném použití CGM a fotografování 
a následném rozboru zkonzumovaného jídla.

Snídaně
Jak již bylo uvedeno výše, dívka má v oblibě sladké snída-

ně. Vyzkoušely jsme proto koblihu a makový koláč. Pacient-
ka používala při výpočtu sacharidového obsahu jídla publi-
kaci Výměnné jednotky ve stravě diabetika (Lebl et al. 2005) 
což je praktická edukační pomůcku kapesní velikosti. V této 
publikaci se pojem výměnná sacharidová jednotka používá 
pro 12 g sacharidů a kobliha o váze 50 g odpovídá 2 výměn-
ným jednotkám, čemuž by mělo odpovídat i 50 g makového 
koláče.

Obr. č. 1a, 1b: Sladká snídaně
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Komentář k monitoraci
Dívka se názorně přesvědčila, že pokud konzumuje sladké 

a glykemie je již preprandiálně vyšší – dochází pak k výslednému 
výraznému hyperglykemickému efektu. Pokud je ovšem glyke-
mie preprandiálně v téměř fyziologických hodnotách – tendence 
k  hyperglykemii zde není a naopak, zvlášť pokud je přítomná 
pohybová aktivita, má glykemie pak tendenci klesat. V prvním 
případě si přitom aplikovala o dvě jednotky vyšší bolusovou dáv-
ku a ani to nezabránilo hyperglykemickému vzestupu.

V případě makového koláče byl jiný problém. Koláč vážil 
50 g, což by mělo podle tabulek (viz výše) odpovídat přibliž-
ně stejné sacharidové náloži jako jedna kobliha s marmeládou 
tj. 2 výměnné jednotky. Nicméně majitelka pekárny, kde byl 

koláč zakoupen, nebyla schopná specifikovat přesný recept 
a ani například typ mouky, z které byl koláč upečen. S velkou 
pravděpodobností byl tedy sacharidový obsah koláče vyšší, než 
dívka předpokládala. Následně si dívka vyzkoušela koláč při 
podobné preprandiální glykemii, ale s  aplikací o 2 jednotky 
vyššího bolusu než v prvním případě a glykemie jí z hodno-
ty 7,2 mmol/l stoupla na 9 mmol/l, což naši teorii potvrzuje 
(v té době ale neměla senzor a tak máme k dispozici pouze data 
z glukometru), ale i po této vyšší bolusové dávce přetrvávala 
glykemie delší dobu v hladině okolo 9 mmol/l. Domnívám se, 
že koláč byl upečen z mouky s nižším glykemickým indexem, 
ale zároveň byla maková náplň koláče výrazně doslazena. Do-
klady ale pro to díky neochotě majitelky pekárny nemáme.

Záznam č. 1: Efekt koblihy při vyšší preprandiální glykemii (11,2 mmol/l)
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Záznam č. 2: Efekt koblihy při nižší preprandiální glykemii (6,4 mmol/l) v kombinaci s pohybem v dopoledních hodinách
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Záznam č. 3: Efekt makového koláče
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Obr. č. 2: Oběd ve školní jídelně
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Oběd
Dívka se v týdnu stravuje ve školní jídelně, přes víkend vaří 

maminka. Dívka má ráda polévky a sama si již dříve všimla, že 
je výrazný rozdíl v glykemii po obědě ve škole a když jí doma.

Oběd ve škole
Typický školní oběd pacientky – pozn.: z vyfotografované 

porce rýže snědla 4 polévkové lžíce, což odpovídá 2 sacharido-
vým výměnným jednotkám, dále počítala omáčku za jednu vý-
měnnou jednotku a polévku (fazolová s uzeninou) za další dvě 
výměnné jednotky. Aplikovala bolus, o kterém se domnívala, 
že bude tedy adekvátní 5 sacharidovým výměnným jednotkám.
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Komentář k monitoraci
Následným rozhovorem s vedoucí školní jídelny bylo zjiš-

těno, že do polévek přidávají větší množství zápražky a v ně-
kterých případech polévku poměrně dost doslazují (italskou 
tomatovou, boršč atd.). Skutečné množství sacharidů ve vy-
fotografované porci polévky bylo díky informacím ochotné 
vedoucí školní jídelny spočítáno na 40 g, tedy o 1,5 výměnné 
jednotky více než dívka předpokládala.

Oběd doma
Domácí oběd se skládal z domácí čínské nudlové polévky 

(ze zmrazené kupované zeleniny označené jako Čínská směs). 
Nejednalo se tedy o instantní polévku. Jako hlavní chod bylo 
rybí filé zapečené se zeleninou a sýrem a dva kusy brambor.

Komentář k monitoraci
Dívka počítala tento oběd za 3,5 výměnné jednotky (což 

bylo správně) a celé odpoledne byla v normoglykemii. Pozn.: 
večerní hyperglykemie byla výsledkem konzumace slaných 
brambůrků u počítače.

Improvizovaný studený oběd
Dívka také řešila, co dělat během plánované odstávky škol-

ní jídelny. Z domova si přinesla řecký salát, salám a sýr a v blíz-
ké pekárně si koupila pečivo, o kterém se domnívala, že je zdra-
ví velmi prospěšné, neslo totiž obchodní označení „Cereální fit 
kostka se semínky“.

Záznam č. 4: Efekt polévky ve školní jídelně
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Obr. č. 3a, 3b: Domácí oběd
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Záznam č. 5: Efekt domácího oběda
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Záznam č. 6: Efekt tzv. „zdravého“ pečiva
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Obr. č. 4: Studený oběd
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Komentář k monitoraci
Opět dívka požádala v  pekárně, aby jí řekli složení uve-

deného výrobku a ukázalo se, že je dobarven karamelem. Ve 
skutečnosti tedy měl tento oběd místo 4 výměnných jednotek, 
jak se dívka domnívala podle gramáže pečiva, mnohem vyšší 
sacharidovou nálož (6 výměnných jednotek) a také vyšší gly-
kemický index.

Závěry k první kazuistice
Dívka se poučila, že sladká jídla není dobré jíst při vyšší 

glykemii a také zjistila, že její odhady složení jídla byly opako-
vaně špatné. Je zde ale potřeba říci, že někdy je opravdu velmi 
těžké odhadnout skutečné složení jídla, pokud si ho člověk sám 

nepřipravuje a nezná přesně jeho obsah a všechny ingredien-
ce. Dívka si podrobně nastudovala složení toho, co si obvykle 
kupuje a takto si to i prakticky zkoušela (vybrala jsem pocho-
pitelně jen dílčí příklady). Dívka má například řadu záznamů 
z glukometru ve vztahu k různým polévkám ve školní jídelně. 
Pečivo také začala nakupovat pouze v pekárně, kde jsou ochot-
ní poskytnout podrobnější informace o výrobcích. Finálně se 
podařilo snížit HbA1c na 5,9 %. S touto hodnotou jsem dívku 
vzhledem k dovršení devatenácti let věku předala do péče ko-
legů internistů. Dívka se posléze ještě zlepšila a její aktuální 
hodnota HbA1c je 4,6 %. CGM používá cca jedenkrát měsíčně 
a sama jej označila za „vynikající edukační nástroj“ vzhledem 
k názornosti a zobrazení dynamiky glykemických změn.

Kazuistika 2
Souhrn anamnézy

Jedná se o čtrnáctiletého chlapce, který je pět let léčen pro 
diabetes, z toho šest měsíců inzulínovou pumpou. Chlapec je 
rovněž velmi dobře spolupracující, inteligentní. Důvodem za-
hájení léčby inzulínovou pumpou (CSII) byl výrazný fenomén 
úsvitu. Jeho kompenzace diabetu je dlouhodobě přijatelná, 
po zahájení CSII se dále zlepšila a aktuální hodnota HbA1c je 
5,6 %. Chlapec je štíhlý (BMI 22 kg/m2), bez známek chronic-
kých diabetických komplikací i bez přidružených dalších one-
mocnění. Celková dávka inzulínu je 0,75 IU/kg, přičemž po-
měr bazálních a bolusových dávek je přibližně 40:60 s tím, že 
velikost bolusu také volí s ohledem na množství jídla a obsah 
sacharidů v něm. Chlapec se intenzivně věnuje aikidu a miluje 
asijskou, zejména japonskou kuchyni. Velice si přál narozeni-

novou oslavu (večeři) v sushi baru, ale bál se, jaká bude glyke-
mie. Jeho jediným dietním problémem jsou občasné „záchva-
ty“ chuti na sladké, kdy zkonzumuje větší množství sladkostí 
a má pak následně hyperglykemii.

Domluvila jsem se tedy s chlapcem rovněž na opětovném 
použití CGM a fotografování a následném rozboru zkonzumo-
vaného jídla.

Sushi bar
Pozn. fotografický záznam nebyl kvalitní, ale chlapec stáhl 

z webových stránek sushi baru z elektronického menu přesně 
to, co jedl. Jednalo se o polévku miso s tofu, 6 sake maki, 6 cali-
fornia maki a 1 kus sake nigiri a o salát z mořské řasy wakame.

Komentář k monitoraci
Průběh glykemie byl ideální, správně byla odhadnuta veli-

kost bolusu i typ bolusu (rozložený na 30 minut), chlapec po-
čítal polévku jako jednu výměnnou jednotku (připadala mu 
„trochu zahuštěná“) a pak počítal vlastní sushi především po-
dle množství rýže a zohlednil i to, že pravá „sushi“ rýže má spí-
še nižší glykemický index (obsah sacharidů byl 78,7 g ve 100 g 
v nepředvařeném stavu tj. tato hodnota platí pro rýži v suchém 
stavu, loupanou).

Záznam č. 7: Efekt japonské kuchyně (večeře)
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Obr. č. 5a, 5b, 5c: Oběd v sushi baru
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Sladká svačina (vánoční cukroví)
Chlapec chtěl vidět přesný průběh glykemie po snědení 

misky vánočního cukroví (11 kusů) ke svačině v 16 hodin. Bo-
lus si po poradě s maminkou dal jako na 3 výměnné jednotky. 
Pozn.: 1 výměnná jednotka odpovídá cca 18 g cukroví.

Komentář k monitoraci
Chlapec svůj odhad obsahu sacharidů a bolusovou dávku 

podhodnotil a názorně viděl, co to způsobilo. Cukroví převážil 
až dodatečně a miska stejného obsahu vážila 83,3 gramů a sva-
čina tedy měla 4,6 výměnných jednotek a ne 3, jak s maminkou 
odhadovali.

Tab. č. 1: Hmotnost snědeného cukroví

cukroví hmotnost  
1 kusu (g) počet kusů hmotnost 

celkem (g)
perníček 5 3 15

linecké větší 14,1 1 14,1

linecké menší 6,9 1 6,9

úlek 10,4 1 10,4

pracna 12 1 12

vanilkový rohlíček 6,8 2 13,6

vínové kolečko 4,9 1 4,9

kokosová tyčka 6,4 1 6,4

celkem tedy 83,3 g což odpovídá 4,6 výměnné jednotky

Diskuse
Domnívám se, že správné osvojení si znalostí o složení jídla 

je klíčové pro dosažení dobré kompenzace diabetu. Jedná se 
ale o složitou problematiku a upřímně – v reálné praxi není ani 
dost času se opravdu zabývat dietní edukací pacientů do všech 
detailů. Nicméně je určitě potřebné stimulovat pacienta k jis-
tému „samostudiu“ – což dnes zejména vzhledem k internetu 
není problém. Přesně tomu tak bylo ve výše uvedených přípa-
dech. Pacient v kazuistice č. 2 se navíc přesvědčil, že kapesní 
digitální váha je vynikající pomocník a není od věci si alespoň 
občas něco pro kontrolu převážit a že i odhad „zkušeného“ dia-
betika (a jeho maminky) může být mylný.

Nejprve musí pacient pochopit, podle čeho je úroveň kom-
penzace diabetu hodnocena a je mu potřeba vysvětlit, že ne-
záleží pouze na hodnotě HbA1c, ale že je potřeba se zabývat 
i glykemickými výkyvy a celkovým průběhem glykemie v čase 
(Salardi et al. 2002).

Minimálně musí být tedy ochoten vyšetřovat tzv. velké gly-
kemické profily a ještě lepší variantou je CGM (Maia et Araújo 
2007).

V  diskusi bych se cíleně zastavila u mýtů, které panují 
o tzv. zdravé stravě – konkrétně o „zdravém pečivu“. Je potřeba 
si uvědomit, že slovo cereální vlastně znamená pouze obilný. 

Celozrnné pečivo se vyrábí z celozrnné mouky, která obsa-
huje i vnější vrstvy zrna. Ty jsou bohaté na vitamíny, minerální 
látky, esenciální mastné kyseliny a vlákninu. Z výživového hle-
diska je tak pro nás konzumace celozrnného pečiva příznivější. 
Při klasickém zpracování zrna se totiž používá vymílací proces, 
při kterém se odstraní obalové vrstvy i klíček. Do výsledného 
produktu se pak dostává pouze jedna část zrna označovaná 
jako endosperm, který v zrnu představuje zásobárnu ener-
gie (pro růst zárodku nové rostliny). Tímto postupem je však 
mouka ochuzena právě o řadu důležitých vitamínů, minerálů 
a jiných cenných živin obsažených v ostatních částech zrna. 
Rafinace také obvykle odstraní z potraviny většinu vlákniny 
(www.wikipedia.cz).

Dietní edukace musí být tedy dosti podrobná a musí se za-
měřovat i na další dietní aspekty jako je glykemický index či 
obsah bílkovin a tuků a jejich vliv na glykemii (Smart et al. 
2009; Pańkowska et Błažil 2010; Pańkowska 2010; Pańkowska 
et al. 2012). V tomto ohledu se mi velmi líbí program Diabe-
tics, který představili právě polští autoři (nejnovější citace je 
Pańkowska et al. 2012). Program zohledňuje obsah bílkovin 
a tuků v  jídle, v programu je integrována databáze potravin. 
Jedná se o další krok dopředu v optimalizaci určení efektu jídla 
na glykemii.

Záznam č. 8: Efekt vánočního cukroví

O
br

áe
zk

: a
rc

hi
v 

au
to

rk
y

Obr. č. 6: Svačina – cukroví
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Je potřeba si uvědomit, že glykemické výkyvy a hypergly-
kemie nemají vliv jen na rozvoj dobře známých chronických 
diabetických komplikací, ale že jsou zde i další – ne až tak často 
zdůrazňované nepříznivé důsledky – např. na kognitivní funk-
ce (Wessels et al. 2008).
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V Úvalu 84
150 06, Praha 5 – Motol

e-mail: katerina.stechova@lfmotol.cuni.cz

Praktické aspekty používání systémů pro kontinuální monitoraci glykemie 
Praha
15.3. čtvrtek 20.3. úterý 10.5. čtvrtek 21.6. čtvrtek
Hotel Best Western Kampa Hotel Best Wester apmaK nretseW tseB letoHflI letoHapmaK n
Všehrdova 16 Všehrdova 16 Budějovická 15/743 Všehrdova 16
118 00 Praha 1 118 00 Praha 1 140 00 Praha 4 118 00 Praha 1

Brno
22.3. čtvrtek 15.5. úterý 26.6. úterý
Hotel Continental Hotel International Hotel International
Kounicova 6 Husova 16 Husova 16
602 00 Brno 659 21 Brno 659 21 Brno

cerebiLavartsO
27.3. úterý 28.6. čtvrtek 12.4. čtvrtek 5.6. úterý
Hotel Imperial Hotel Imperial Hotel Zlatý Lev Hotel Zlatý Lev

3 avogrebnetuG3 avogrebnetuG6 avošryT6 avošryT
701 38 Ostrava 701 38 Ostrava 460 01 Liberec 460 01 Liberec

cuomolOmebaL dan ítsÚ
29.3. čtvrtek 22.5. úterý 3.5. čtvrtek 19.6. úterý
Hotel Vladimír Hotel Clarion Hotel Alley Hotel Alley
Masarykova 36 Špitálské náměstí 3517 Michalské stromořadí 1061 Michalské stromořadí 1061
400 01 Ústí n. Labem 400 01 Ústí n. Labem 779 00 Olomouc 779 00 Olomouc

avalhiJecivojěduB ékseČ
2.4. pondělí 24.5. čtvrtek 24.4. úterý
Hotel Malý pivovar Hotel Malý pivovar EA Business Hotel Jihlava
ul. Karla IV. 8-10            ul. Karla IV. 8-10      Romana Havelky 13
370 01 České Budějovice 370 01 České Budějovice 586 01 Jihlava

nílZňezlP
4.4. středa 29.5. úterý 26.4. čtvrtek

avksoM letoHletohkraPletohkraP
U Borského parku 31 U Borského parku 31 Náměstí Práce 2512
320 04 Plzeň 320 04 Plzeň 762 70 Zlín

Karlovy Vary
10.4. úterý 31.5. čtvrtek
Hotel Thermal Hotel Thermal
I. P. Pavlova 11 I. P. Pavlova 11
360 01 Karlovy Vary 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK.
Účast je ohodnocena 2 kredity.

Pořádá: 1. lékařská fakulta UK a III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 
         I. interní klinikou FN a LF UK Plzeň a Centrem diabetologie IKEM   

Přednášející: doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (Centrum diabetologie IKEM, Praha)

 MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D. (I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň)
 MUDr. Jan Šoupal (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Sponzor:  A.IMPORT.CZ spol. s r. o.

Spolupráce: GALÉN - SYMPOSION s.r.o.

Trvání:  registrace účastníků 16:30 hod. — začátek školení 17:00 hod. — konec 19:15 hod.
 (přestávka s občerstvením 15 minut)

3.  Představení a výhody CGMS Dexcom Seven+  (Vlček)
4.  Worskhop (Prázný / Fejfarová / Jankovec / Šoupal)

a. hodnocení záznamů pacientů léčených IIT
b. hodnocení záznamů pacientů CSII hypoglykemie / noc / jídlo / cvičení / 
zpětná vazba – efekt doporučených změn

1. Úvod do problematiky CGMS (Prázný / Fejfarová / Jankovec / Šoupal)

 (Prázný / Fejfarová / Jankovec / Šoupal)

Program

  

a.    základní principy CGMS
b.    rozdíly mezi zaslepeným a otevřeným CGMS
c.    profit ze zaslepených a otevřených CGMS z krátkodobého i dlouhodobého hlediska
d.   vhodní pacienti na CGMS – kdo nejvíce profituje?
e.   testovací otázky / kvíz / diskuse  

2.  Praktické aspekty hodnocení záznamů CGMS
       5 kroků strukturované analýzy

a.    vyhledávání hypoglykemií
b.    hodnocení glykemie přes noc
c.     hodnocení glykemie po jídle
d.    hodnocení dopadu cvičení na glykemii
e.    hodnocení efektu doporučených změn
f.     testovací otázky / kvíz / diskuse

Ukončení semináře, certifikáty, dotazníky spokojenosti a náměty od účastníků. 

Termíny jednotlivých seminářů

Pozvánka na cyklus školení lékařů

Pro více informací kontaktujte:
A.IMPORT.CZ spol. s r. o.
Petrská 29
110 00 Praha 1
www.aimport.cz



V pražském Art Deco Imperial hotelu se 16. února 2012 se-
šli odborníci předních diabetologických pracovišť na semináři 
americké společnosti Dexcom. Výrobce senzorů pro kontinu-
ální monitoring glykemie, zastoupený na českém trhu firmou 
A.IMPORT.CZ, připravil odbornou prezentaci představující 
vývoj technologie CGMS, výsledky výzkumu a vývoje na poli 
senzorů a plánové inovace ve výrobě. Podstatnou část seminá-
ře věnovala Keri L. Weindel, profesionální edukátorka společ-
nosti Dexcom, zkušenostem a kazuistikám ze své praxe v USA. 
Diskuse nad rozdílnými způsoby užití výsledků měření, postu-
py léčby i dosud nevyužívanými možnostmi senzorů byla vel-
mi bohatá, ostatně posluchači byli zastoupeni v drtivé většině 
případů lékaři s bohatou terapeutickou a diagnostickou praxí.

Velmi zajímavé byly informace o vlastních senzorech, je-
jich historickém vývoji, současnosti a plánových inovacích. 
Čím se liší CGM senzory Dexcom od jiných značek? Pre-
zentovány byly rozdíly v podobě membrány senzoru, algorit-
mu zodpovědném za výpočet a převod naměřených hodnot 
a v konstrukci senzoru.

Tyto rozdíly mají vliv na přesnost a životnost senzoru, čas 
zpoždění (lag time) a potřebné kalibrační schéma. Zvýšením 
biokompatibility a vhodnou konstrukcí došlo k prodloužení 
životnosti senzorů Dexcom z původních 5–6 dnů na mini-
málně 7 dnů. K přesnému výsledku postačí jen malý vzorek 
substrátu a přesnost výsledků je konzistentní jak při běžných 
hladinách glukózy tak při nízké či vysoké glykemii, resp. kon-
centraci glukózy v intersticiální tekutině.

Lag time je dán fyziologickým zpožděním a časem, který 
potřebuje samotný senzor. Tento čas se dá zkrátit užitím vhod-
ných filtrů a sofistikovaným algoritmem. Algoritmy výpočtu, 
specifické pro zařízení každého výrobce, jsou v případě CGM 
Dexcomu velmi sofistikované a umožňují rychlou reakci pří-
stroje a krátký procesní čas, čímž dochází ke zkrácení lag time, 
zvýšení přesnosti kalibrace senzoru a jejímu zjednodušení. 

Zpráva

Workshop společnosti Dexcom  
o kontinuálním měření glykemie
Klára Krupičková, Karel Vízner

Keri L. Weindel MS, RD, CDE (Dexcom) při přednášce 
v Praze
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Právě nesprávná kalibrace je nejčastější příčinou chybného 
měření. Kalibrace senzorů Dexcom je díky krátkému lag time 
možná i při aktuálním růstu či poklesu glykemie. Průměrný 
lag time senzoru je 5 minut.

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

4x ročně + případná suplementa

formát A4, barevný, 48 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)
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Web pro prevenci diabetu
Webová stránka, kterou představil profesor Schwarz z Drážďan na loňských Diabetologických dnech v Luhačovicích, sdružuje odborníky i laiky se zájmem 

o tématiku prevence diabetu. Eviduje již 3 900 registrovaných návštěvníků ze 147 zemí světa. Cílem je shromažďovat a vyměňovat informace týkající se dia-
betu a jeho prevence. Ke stažení je zde brožura: Take action to prevent diabetes, která je určena lékařům a vyzdvihuje ekonomické výhody prevence diabetu, 
vymezuje rizikové pacienty, radí jak je motivovat ke změně životního stylu, předkládá doporučený časový harmonogram konzultací s pacientem. Přiloženy 
jsou i pracovní listy pro zapisování motivačních cílů, konzumovaného jídla a vykonaného pohybu.

www.activeindiabetesprevention.com

internet

Diabetologie pro farmaceuty
Alena Šmahelová, Martina Lášticová

Diabetes mellitus je dnes jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorob 
a jeho prevalence ve světě i u nás stále narůstá. Ve své praxi se s ním setkávají 
nejen lékaři různých specializací, ale často také farmaceuti, na které je přede-
vším cílena předkládaná publikace. Pacient většinou navštěvuje častěji lékárnu 
než svého diabetologa a žádá radu či pomoc. Mnohý lékárník proto jistě ocení 
přehledně podané informace z oboru diabetologie šité jemu na míru.

Kniha je dělena do dvou částí. První přináší obecný, ale ucelený přehled 
o diabetes mellitus. Věnuje se jeho diagnostice, klasifikaci, prevenci a léčbě 
diabetu a jeho komplikací. Kapitolu doplňují i barevné fotografie v současnosti 
používané diabetologické techniky (inzulínová pera, pumpy a glukometry), 
se kterými se může pacient a tudíž i lékárník setkat. Čtenář zde nalezne 
i přehledné tabulky a grafy.

Druhá část se týká úlohy lékárníka v péči o diabetiky. Předkládá informace 
o selfmonitoringu, problémech s léčbou inzulínem, potravinových doplňcích, 

lékových interakcích, komplikacích dia-
betu a také perspektivách léčby diabetu.

(kla)

Mladá fronta, Praha, 2011. 
ISBN 9788020425195. 
1. vydání, 172 stran.
Vázaná, barevně. 
Doporučená cena 350 Kč

Publikaci je možné objednat na webové 
adrese www.kniha.cz  

s 15% slevou (298 Kč).

recenze

Babičko, dědo, vezměte si mne na prázdniny!
Helena Vávrová

Stále častěji se hovoří o nutnosti edukace pacientů s cukrovkou, není ovšem 
v silách lékaře či edukační sestry poučit nemocné i všechny jejich blízké. 
Proto přicházejí na pomoc publikace určené pacientům. V případě dětských 
diabetiků je edukace o to složitější, že nestačí s problematikou seznámit pouze 
rodiče, ale i další osoby, které se pohybují v těsné blízkosti dítěte s cukrovkou.

Předkládáme další z řady pacientských edukačních publikací, která je však 
tentokrát určená především prarodičům diabetických dětí. Autorka, sama 
již několikanásobná babička, se snaží předejít obavám rodičů z nevhodného 
chování (nedodržování správných stravovacích a režimových návyků) babiček 
a dědečků během péče o vnouče, které často pramení z nevědomosti.

Nejedná se o suchou edukační brožuru. Každá kapitola obsahuje krátkou 
pohádku týkající se předkládané problematiky, kterou si mohou prarodiče 
přečíst spolu se svým vnoučetem. Průvodcem knihy je moudrá sovička, která 
shrnuje předkládaná témata.

Čtenáři jsou lehkou a čtivou formou podány informace o vzniku diabetu, 
jeho léčbě, stravovacích návycích a selfmonitoringu. Pomáhá při každodenní 
péči o malé diabetiky: vysvětluje princip výměnných jednotek, představuje 

různé inzulínové režimy, uvádí pravidla 
pro provozování sportu a poskytuje 
rady pro řešení akutní hypo- a hyper-
glykemie.

(kla)

Mladá fronta, Praha, 2012. 
ISBN 978-80-204-2583-6. 
1. vydání, 92 stran. 
Brožovaná, barevně.  
Doporučená cena 190 Kč. 

Publikaci je možné objednat na webové 
adrese www.kniha.cz  

s 15% slevou (162 Kč).

recenze
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pro odborné zdravotnické pracovníky 

kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

všech léků, techniky, obuvi a sladidel dostupných v ČR
kontaktů a odborných akcí

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova

přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM

Internetová verze 
Pomocníka diabetologa

... vstupte

Začněte již dnes ve své praxi využívat jeho služeb!
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Scintigrafická a scintimetrická perioperačná 
lokalizácia retroezofageálneho adenómu 
prištítneho telieska – kazuistika

Súhrn:
Popisujeme prípad pacientky s retroezofageálnym adenómom prištítneho telies-

ka a dávame do pozornosti prínos predoperačnej scintigrafie a intraoperačnej scin-
timetrie pomocou gamasondy v detekcii ektopického adenómu PT po neúspešnej 
paratyreoidektómii.

Summary:
Retroesophageal Parathyroid Adenoma – Scintigraphic and intraoperative scinti-
metric localization of an ectopic parathyroid adenoma with Tc-99m Tetrofosmin: 
A Case Report

We report a case of female patient with retroesophageal parathyroide adenoma 
and highlight the role of preoperative scintigraphic and intraoperative scintimetric 
localisation and confirmation of an ectopic parathyroid adenoma and their positive 
impact after unsuccessful parathyroidectomy.

Cápová, V., Lepej, J., Marin, I., Štesová, G., Hoppanová, M. Scintigrafická a scintimetrická perioperačná 
lokalizácia retroezofageálneho adenómu prištítneho telieska – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 
26–29, 2012.

Kľúčové slová: 
 � primárna 

hyperparatyreóza
 � ektopický adenóm
 � preoperačná scintigrafia
 � perioperačná scintimetria
 � gamasonda
 � single photon emission 

tomography

Key words: 
 � primary 

hyperparathyroidism
 � ectopic adenoma
 � preoperative scintigraphy
 � perioperative scintimetry
 � gamaprobe
 � single photon emission 

tomography

Viktória Cápová1, Ján Lepej1, Igor Marin1,  
Gabriela Štesová2, Marína Hoppanová3

1Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice
2CT pracovisko, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
3Endokrinologická ambulancia, Gyneko Plus s.r.o., Košice

Úvod
Asi 80–85 % prípadov primárnej hyperparatyreózy je spô-

sobených adenómom prištítneho telieska, pričom viac ako 
20 % adenómov je lokalizovaných ektopicky. Častou ektopic-
kou lokalizáciou je retroezofageálny priestor a prevertebrálna 
oblasť, preto sonografické vyšetrenie nie je prínosné. Optimál-
nou metódou v diagnostike ektopických adenómov je single 
photon emission tomography (SPECT) sestamibi alebo tetro-
fosmínová scintigrafia krku a hrudníka.

V  chirurgickej liečbe nachádza uplatnenie intraoperačná 
scintimetrická lokalizácia ektopického adenómu prištítneho 
telieska gamasondou, a to tým, že skracuje operačný čas. Prí-
nosná je najmä u pacientov s ektopickým adenómom po neú-
spešnej primárnej operácii.

Popisujeme prípad pacientky s retroezofageálnym adenó-
mom prištítneho telieska a dávame do pozornosti prínos pred-
operačnej scintigrafie a intraoperačnej scintimetrie pomo-
cou gamasondy v detekcii ektopického adenómu prištítneho 
telieska po neúspešnej paratyreoidektómii.

Kazuistika
Išlo o 62-ročnú ženu s anamnézou ľavostrannej lobektómie 

pre benígnu uzlovú strumu. Pacientka sa sťažovala na bolesti 
chrbta. Realizované denzitometrické vyšetrenie dokumento-
valo zníženú kostnú denzitu v pásme osteopénie. Laboratórne 
bola zistená hyperkalciémia (Ca 3 mmol/l; norma (N) 2,25–
2,75 mmol/l).

Realizované ďalšie biochemické vyšetrenia potvrdili pri-
márnu hyperparatyreózu (Ca2+ 1,51 mmol/l; N 0,9–1,3 mmo-
l/l, intaktný parathormón (iPTH) 185 pg/ml; N 9–72 pg/ml).

Ultrasonografické vyšetrenie krku bolo negatívne, preto 
bola pacientka odoslaná na naše pracovisko.

Prvé scintigrafické vyšetrenie prištítnych teliesok po po-
daní 580 MBq 99mTc-tetrofosmínu i.v. sa uskutočnilo v januári 
2008. Na nahrávkach krku pinhole kolimátorom a planárnych 
nahrávkach krku a hrudníka sa zobrazilo pomerne veľké dobre 
ohraničené ložisko v  jugulárnej oblasti; zo šikmých projekcií 
(pravá šikmá projekcie – RAO, levá šikmá projekcie – LAO) 
bolo zrejmé jeho hlboké uloženie. Na scintigrafii štítnej žľazy 
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Obr. č. 1a, 1b: Kombinovaná dvojfázová 99mTc-
pertechnetát (obr. č. 1a) a 99mTc-tetrofosmín (obr. č. 1b) 
scintigrafia; nahrávky krku pinhole kolimátorom, predné 
a šikmé projekcie; solitárne ložisko v oblasti jugula
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SCINTIGRAFICKÁ A SCINTIMETRICKÁ PERIOPERAČNÁ LOKALIZÁCIA RETROEZOFAGEÁLNEHO ADENÓMU...

pertechnetátom (po aplikácii 183 MBq 99mTc-tetrofosmínu 
i.v.) sa toto ložisko nevizualizovalo. Nález svedčil jednoznačne 
pre adenóm prištítneho telieska. Na scintigrafii štítnej žľazy sa 
zobrazilo menšie studené ložisko v strednej tretine pravého la-
loka mediálne.

Vo februári 2008 pacientka podstúpila prvú operáciu 
aj s revíziou predného horného mediastína parciálnou sterno-
tómiou, bez úspechu. Naďalej pretrvávala signifikantná hyper-
kalciémia (Ca 3 mmol/l, Ca2+ 1,53 mmol/l) a zvýšené hodnoty 

Obr. č. 2: Nahrávka krku a hrudníka paralelným kolimá-
torom po 20 minútach od aplikácie 99mTc-terofosmínu i.v.

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

Obr. č. 4: SPECT krku 
a hrudníka, frontálna rovina

intaktného parathormónu v sére (iPTH 206 pg/ml). V marci 
2008 bola realizovaná počítačová tomografia krku a hrudní-
ka so záverom: ohraničené hypodenzné ložisko na dorzálnej 
strane pravého laloka štítnej žľazy rozmerov 10x8 mm.

Druhá scintigrafia prištítnych teliesok (v apríli 2008 po po-
daní 580 MBq 99mTc-tetrofosmínu i.v.) potvrdila ložiskový 
nález popísaný už pri prvom vyšetrení. T.č. však boli doplnené 
aj SPECT nahrávky krku a hrudníka; v horizontálnej rovine bolo 
ložisko uložené prevertebrálne nepatrne vľavo od strednej čiary.

Obr. č. 3: SPECT krku a hrudníka, 
transverzálna rovina; prevertebrálna 
lokalizácia ložiska, mierne vľavo od 
stred-nej čiary, označené šípkou
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Obr. č. 5: SPECT krku 
a hrudníka, sagitálna rovina
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V  máji 2008 bola uskutočnená reoperácia; pre popiso-
vaný uzol v  pravom laloku štítnej žľazy bola t.č. realizovaná 
aj  pravostranná lobektómia. Ektopický adenóm sa však opäť 
nepodarilo lokalizovať. Preto v októbri 2008 na základe na-
šich opakovaných odporúčaní sa zrealizovala rádionavigova-
ná paratyreoidektómia s použitím gamasondy po aplikácii 
487 MBq 99mTc-tetrofosmínu i.v. Adenóm prištítneho telieska 
(PT) bol lokalizovaný scintimetricky hlboko retroezofageálne. 

Perioperačná a definitívna histológia potvrdila diagnózu. 
Išlo o atypický adenóm PT s polymorfným bunkovým zlože-
ním v zmysle hlavných buniek, čiastočne oxyfilných a svetlých, 
rozmerov 32x15x10 mm.

Po operácii bola pacientka normokalciemická a hodnoty in-
taktného parathormónu boli v medziach referenčného intervalu.

Diskusia
Za fyziologických okolností existujú dva páry prištítnych 

teliesok, horný a dolný, ktoré naliehajú na zadnú stranu štítnej 
žľazy. Približne 15–20 % jedincov má jedno alebo viac teliesok 
lokalizovaných ektopicky (Ell et Gambhir 2004). Bežným ek-
topickým miestom môže byť predné mediastínum, zadné me-
diastínum, retroezofageálny priestor a prevertebrálna oblasť 
(Ell et Gambhir 2004).

Kuratívnu liečbu primárnej hyperparatyreózy na podklade 
adenómov poskytuje paratyreoidektómia. Výsledok chirur-
gickej liečby ektopických adenómov závisí najmä od správnej 
predoperačnej lokalizácie hyperfunkčného tkaniva (Gallovit-
sch et al. 1997a,b).

Na zobrazenie adenómov prištítnych teliesok existuje vi-
acero diagnostických možností. Rádionuklidovou metódou 
voľby je 99mTc-sestamibi alebo 99mTc-tetrofosmínový sken 
krku s použitím pinhole (dierového) kolimátora vrátane šik-
mých projekcií, a tiež sken hrudníka a jednofotónová emisná 

tomografia – SPECT. SPECT umožňuje trojrozmerné zobraze-
nie a zlepšuje senzitívnosť detekcie až nad 90 % (Ell et Gamb-
hir 2004; Galloviwitsch et al. 1997c). V literatúre sú uvádzané 
jasné výhody SPECT vyšetrenia v detekcii hlboko uložených 
adenómov prištítnych teliesok (Ell et Gambhir 2004).

Hybridné SPECT/CT má potenciál zvýšiť úspešnosť pred-
operačnej lokalizácie ektopických hyperfunkčných prištítnych 
teliesok. Podáva súhrnnú morfologickú a funkčnú informáciu. 
Fúzia SPECT/CT dovoľuje precíznu anatomickú lokalizáciu 
ektopického adenómu prištítneho telieska (Lavely et al. 2007; 
Gayed et al. 2005).

V našom prípade sa samotným CT vyšetrením nepodarilo 
správne lokalizovať ektopické prištítne teliesko; za adenóm PT 
bol považovaný hyperplastický uzol štítnej žľazy (histologicky 
potvrdený). Až retrospektívne po SPECT scintigrafii došlo k 
prehodnoteniu CT nálezu.

Gamasonda je ďalším doplnkom lokalizačnej štúdie. Uži-
točná je najmä u pacientov s mnohopočetnými a ektopickými 
adenómami alebo u pacientov po neúspešnej paratyreoidektó-
mii (Gallowitsch et al. 1997b). Pomáha chirurgovi v rozlišo-
vaní adenómu prištítneho telieska od okolitých tkanív, a tým 
aj redukuje operačný čas. Umožňuje unilaterálny, minimálne 
invazívny prístup a torakoskopiu (Gallowitsch et al. 1997b; Ta-
kami et al. 2002).

Záver
SPECT scintigrafia krku a hrudníka (99mTc-MIBI alebo 

99mTc-tetrofosmínom) je metódou prvej voľby v diagnostike 
ektopického adenómu prištítnych teliesok. Scintimetrická pe-
rioperačná lokalizácia ektopického adenómu pomocou gama-
sondy je prínosná najmä u pacientov po neúspešnej primár-
nej paratyreoidektómii, zvyšuje úspešnosť chirurgickej liečby 
a skracuje operačný čas.

Obr. č. 6: CT krku a hrudníka – adenóm prištítneho 
telieska bol lokalizovaný po SPECT vyšetrení krku 
a mediastína retroezofagiálne, veľkosti 1,6x0,9x3 cm 
v úrovni stavca Th 2
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Obr. č. 7: Diagram ektopickej lokalizácie prištítnych 
teliesok (Ell et Gambhir 2004)
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Spontánně vzniklý hematom na krku  
u pacientky s onemocněním štítné žlázy

Souhrn:
Spontánně vzniklé hematomy na krku jsou vzácné, jedná se většinou o ojedinělé 

kazuistiky. Popisujeme případ pacientky, u které během několika dní došlo k boles-
tivému otoku štítné žlázy, vzniku rezistence na krku a následnému objevení se pod-
kožního hematomu na přední straně krku. V závěru se věnujeme možné příčině uve-
dených projevů.

Summary:
Spontaneous hematoma on a neck in a female patient with a thyreopathy

Spontaneous hematomas on the neck are rare conditions and these are mostly 
accidental case reports. We describe a case of a female patient who developed a pain-
ful edema of a thyroid gland, a resistance on her neck and consequently subcutaneous 
hematoma on a front part of her neck within a few days. In the final part we deal with 
possible causes of given symptoms.  

Srbová, L., Braunerová, R. Spontánně vzniklý hematom na krku u pacientky s onemocněním štítné žlázy. 
Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 30–32, 2012.

Klíčová slova: 
 � štítná žláza
 � chronická autoimunitní 

tyroiditida
 � subakutní tyroiditida
 � hematom na krku
 � mediální krční cysta

Key words: 
 � thyroid gland
 � chronic autoimmune 

thyroiditis
 � subacute thyroiditis
 � hematoma on the neck
 � medial cervical cyst

Libuše Srbová, Radka Braunerová
Endokrinologický ústav, Praha

Úvod
V  oblasti krku jsou jako zdroje spontánních hematomů 

uváděny ruptury horní tyreoidální arterie, společné karotické 
arterie, disekce karotidy, epiglotický hematom při antikoagu-
lační terapii, retrofaryngeální hematom při krvácení z ade-
nomu příštitného tělíska u hemodialyzovného pacienta, kr-
vácení do glandula parotis při parotitidě, spinální epidurální 
hematomy. V oblasti štítnice byly popsány případy krvácení 
do uzlu štítnice či do štítnice, ale bez porušení její kapsuly, 
tedy bez viditelného nálezu hematomu zevně na krku. Popsa-
né hematomy se projevovaly především mechanickými obtí-
žemi.

Kazuistika
32letá pacientka se na našem pracovišti dlouhodobě lé-

čila pro chronickou autoimunitní tyroiditidu. Vstupní la-
boratorní vyšetření není k dispozici. Dle dokumentace byly 
hladiny tyreoidálních hormonů (při terapii 50 μg tyroxinu 
denně) posledních 7 let v normě. Protilátky proti tyreoidální 
peroxidáze (anti TPO) a proti tyreoglobulinu (anti Tgl) byly 
negativní, na sonografických vyšetřeních byla popsána mír-
ně zvětšená štítná žláza s  celkovým objemem obou laloků 
v rozmezí od 18 do 27 ml, bez růstu, s obrazem imunopatie. 
Poslední sonografie z 12. 1. 2011 popisuje štítnici 16/11 ml 
s obrazem imunopatie a uzlem v pravém laloku 2,4 ml, nově 
popsaným.

8. 2. 2011 se pacientka dostavila akutně na vyšetření na 
naše pracoviště ke službu konajícímu lékaři. Pacientka měla 
doporučení z interního oddělení, kde již byla vyšetřena pro 
následující obtíže: od 18. 1. měla subfebrilie, bolelo ji v krku, 
necítila se dobře. Obtíže trvaly přes 2 týdny. 3. 2. začala pociťo-
vat bolestivost na krku v oblasti štítné žlázy, měla pocit jejího 
otoku. 6. 2. si všimla hematomu na přední straně krku.Vnější 
inzult pacientka negovala. Na cílený dotaz uvádí, že před ná-
lezem hematomu si všimla kulovitého prominujícího útvaru 
zhruba ve střední čáře při kraniálním okraji hematomu.

Obr. č. 1: Hematom na krku pacientky
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Z  anamnézy: pacientka se léčí s  hypertenzí, užívá 
hydrochlorothiazid+amilorid (Rhefl uin) a metoprolol (Vaso- (Rhefluin) a metoprolol (Vaso-
cardin), dále pro známky chronické žilní insuficience užívá 
tribenosid (Glyvenol). Je svobodná, gravidní nikdy nebyla, 
menstruační cyklus má pravidelný.

Z objektivního vyšetření: tlak krve 120/75 mmHg. Na krku 
hematom mírně vpravo od střední čáry, zvětšená štítnice di-
fuzně, více vpravo, palpační citlivost štítnice také více vpravo.

Laboratorní výsledky z  interního oddělení: základní 
biochemické vyšetření v normě, C-reaktivní protein (CRP)  
73 mg/l, krevní obraz (KO): leukocyty 15,1.109/l, hemoglobin 
139 g/l, trombocyty 225.109/l, krevní srážlivost International 
Normalised Ratio (INR) 0,95 %, aktivovaný parciální trombo-
plastinový čas (APTT) v normě.

Sono štítnice: pravý lalok: 87x37x38 mm (61,2 ml), levý 
lalok: 67x21x24 mm (16,9 ml). Popis: štítnice s relativně vět-
ším pravým lalokem, hůře ohraničená. Oba laloky normoe-
chogenní, zcela nehomogenní. Vpravo mediálně, dorzálně 
a  kaudálně středně hypoechogenní nehomogenní uzel či 
ložisko 7 ml. Ve zbytku laloku uzlová přestavba. Levý lalok 
též přestavěný, uzlíky drobné, max. cca 0,2 ml. Ve střední 
čáře kraniálně nad štítnicí hypoechogenní útvar cca 0,3 ml. 
Štítnice uložena nad sternem, cévní svazky volné, trachea ve 
střední čáře, uzliny nediferencuji, Dopplerovým vyšetřením 
průtoky normální. Závěr: struma, jako imunopatie nevypadá, 
s dominantním uzlem vpravo. Značná progrese obou laloků 
i  uzlu vpravo během jednoho roku. Nově útvar ve střední 
čáře, souvislost se štítnicí není jasná, teoreticky je dle lokali-
zace možné krvácení do tohoto útvaru s následným spontán-
ním vyprázdněním a tvorbou hematomu. Doporučena fine 
needle aspiration biopsy (FNAB) z  pravého laloku necíleně 
a z uzlu vpravo.

Vyšetření 8. 2. uzavřeno takto: hematom na krku, progrese 
velikosti obou laloků štítné žlázy i uzlu vpravo, možné krváce-
ní do útvaru, který je umístěn ve střední čáře (viz sonografie), 
+ suspektní subakutní tyroiditida. Stav po virovém infektu. 
Anamnesticky chronická autoimunitní tyroiditida, eutyreóza 
při terapii tyroxinem, anti TPO i anti Tgl negativní.

Pacientka byla odeslána na odběry, doporučen heparinoid 
(Heparoid Léčiva) lokálně, klidový režim, případně chladné 
obklady. FNAB objednána za dva dny. Levothyroxin (Euthy-
rox) nadále 50 μg 1 tbl. denně.

Sono, punkce, cytologie: popis – provedena punkce z uzlu/
ložiska vpravo. Dále pokus o punkci útvaru vysoko na krku, 
nezdařilo se, byl příliš podkožně uložen, jehla nebyla patrná. 
Z tkáně pravého laloku necíleně punkce neprovedena.

Popis cytologie: tři nátěry s koloidem, skupinky a plachty 
benigních tyreocytů, mikro- a normofolikulárně uspořádané 
tkáňové fragmenty. Závěr: obraz hyperplastického uzlu.

Laboratorní výsledky z 8. 2.: normální hodnoty tyreoidál-
ních hormonů, protilátky anti TPO i anti Tgl negativní.

Kontrolní vyšetření v  dubnu a září: pacientka nadále na 
původní medikaci (Euthyrox 50 μg 1x1 tbl.), k navýšení dávky 
nedošlo, otok štítné žlázy a bolestivost již pominuly, sonogra-
fická kontrola je v plánu.

Diskuse
Zdroj krvácení se s jistotou objasnit nepodařilo. Podle kli-

nického průběhu můžeme usuzovat, že u pacientky došlo po 
virovém onemocnění k subakutní tyroiditidě.

Subakutní tyroiditida mívá často sezónní charakter a sleduje 
výskyt virových infekcí. Zánět propukne většinou za 2 až 3 týdny 
po prodělané infekci a projeví se výraznou bolestivostí části la-
loku tyreoidey, někdy teplotou a únavou. V laboratorním vyšet-
ření bývá zjištěna vyšší sedimentace. Z FNAB lze diagnostikovat 
onemocnění na základě přítomnosti typických mnohojaderných 
buněk.

Svědčí pro to předcházející virové onemocnění, otok a bo-
lestivost štítnice a vyšší sedimentace. Subakutní tyroiditida 
nicméně nebyla potvrzena FNAB (punkce byla provedena jen 
z uzlu štítnice a z útvaru nad štítnicí, kde se ale dostatečná as-
pirace nezdařila). Méně pravděpodobně se mohlo jednat o ak-
tivaci chronického autoimunitního zánětu po virovém infektu, 
otoky a bolestivost zde ale nejsou tak obvyklé. Akutní zánět 
štítnice je zcela vzácný a klinické vyšetření i cytologie mu také 
nenasvědčovaly.

Krvácení pak zřejmě nepocházelo přímo ze štítnice. Hor-
ní okraj hematomu se shodoval s místem, kde pacientka za-
znamenala kulovitý útvar, tedy kraniálně 2–3 cm nad štítnicí. 
V  tomto místě se také při sonografickém vyšetření nacháze-
lo hypoechogenní ložisko. Možnou příčinou hematomu tedy 
mohlo být krvácení do mediánní krční cysty při jejím rychlém 
zvětšení při subakutní tyroiditidě. Cysta nemusela být dříve 
pro malou velikost sonograficky zjistitelná a mohlo na ni upo-
zornit až její zvětšení před spontánní rupturou.

Mediánní krční cysta je vývojová vada vzniklá na podkladě 
reluminizace zbytku tkáně ductus thyreoglossus, který normál-
ně zaniká v prenatálním věku. Tato tkáň je v podstatě identická 
s tkání štítné žlázy, neboť obě jsou embryonálně založeny v ob-
lasti foramen caecum na kořeni jazyka. Postupným vchlipová-
ním se pak tkáň štítné žlázy dostává cestou ductus thyreoglossus 
na své definitivní místo, ductus thyreoglossus následně zaniká. 
Cysta sama se jeví jako náhle (v řádu dní) vzniklé, pružné, se-
mifixované zduření, nejčastěji do velikosti 5 cm. Lokalizována 
je mediálně nebo lehce paramediálně kdekoli v průběhu původ-
ního ductus thyreoglossus – nejčastěji však mezi jazylkou a štít-
nou chrupavkou. Diagnózu stanovíme na základě klinického 
nálezu a sonografického vyšetření. Probatorní punkce obvykle 
není nutná, vyprázdnění cysty spíše komplikuje následnou ope-
raci. Terapie je chirurgická – exstirpace cysty i s eventuelními 
souvisejícími strukturami ductus thyreoglossus a odstraněním 

Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení Simona Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil jako asistent profesora Burga. 
V roce 1835 získal místo na pražské polytechnice, kde byl později ustanoven profesorem. V roce 1843, na návrh Františka Palackého, se stal členem Královské české společnosti nauk. 
Na půdě této společnosti popsal ve své přednášce „O barevném světle dvojhvězd“ efekt, který je dnes označován jako dopplerův jev a významně využíván také v medicíně. Později 
působil mj. v nově zřízeném Fyzikálním ústavu při Vídeňské univerzitě. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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střední části jazylky. Při správném provedení je riziko recidivy 
minimální.

Polovina cyst není během života diagnostikována, obvykle 
je cysta bez příznaků, dokud nějaký podnět, například infekce, 
nevede k její cystické dilataci a následnému zvětšení nebo tvorbě 
fistuly.

Dle dostupných publikací v případě krčních cyst nejsou 
uváděny spontánní podkožní ruptury, jen tvorba fistul s dre-
náží zevně. Uvedená kazuistika je tedy ojedinělá.

Závěr
Pacientka je nyní po symptomatické léčbě bez obtíží, so-

nografická kontrola je v plánu. Pacientku budeme sledovat, při 
opětovném naplnění cysty bude nutné provést její chirurgic-

MUDr. Libuše Srbová
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1

e-mail: lsrbova@endo.cz

ké odstranění. Také bude nutné sledovat uzel v pravém laloku 
štítnice.
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vychází již 30. 4. 2012
Registrace k bezplatnému odběru aktualizovaného 
vydání Pomocníka diabetologa 2012 na adrese:

www.geum.org/pd_objed.htm

- kompletně ověřený

    - aktualizovaný

       - doplněný

Pomocník diabetologa je určen k distribuci pouze na uzemí ČR.



Zpráva

XII. sympozium Diabetes mellitus 
– oční komplikace
Olomouc, 8. října 2011

Tomáš Sosna, Radka Švancarová

Začátkem října roku 2011 proběhlo v Olomouci již tradiční 
každoroční setkání diabetologů a oftalmologů z celé republi-
ky. Na jeho uspořádání se tentokrát podílela Oční klinika LF 
UP a FN Olomouc. Jednání bylo pořádáno pod záštitou České 
diabetologické společnosti, České oftalmologické a České vit-
reoretinální společnosti.

Na začátku sympozia přivítali zcela zaplněné auditorium 
profesorka Pelikánová a docent Řehák. Oba zdůraznili důleži-
tost těchto setkání, jen profesorka Pelikánová byla zaskočena 
výraznou převahou oftalmologů nad diabetology. Slíbila, že se 
pokusí o větší popularizaci tohoto setkání mezi diabetology a to 
i za cenu menšího brachiálního násilí. Obdobný problém a ne-
gativní trend jsme však pozorovali i na posledních setkáních 
Evropské asociace pro studium očních komplikací (EASDec).

Sjezd zahájila profesorka Pelikánová přednáškou s názvem 
Novinky v diabetologii 2011. Cílem jejího sdělení bylo přinést 
informaci o novinkách oboru v ČR ve vybraných okruzích.

Diagnostika a screening – prevalence diabetu v ČR, stejně 
jako na celém světě, narůstá a roste i počet nemocných s kom-
plikacemi. Přitom více než 1/3 onemocnění, zejména diabetu 
2. typu, stále uniká záchytu. V rámci zlepšení depistáže diabetu 
v ČR jsou v současné době diskutována opatření, která kromě 
praktických lékařů zapojují do procesu screeningu také lékár-
níky. K posunu dochází také ve využití HbA1c, včetně možnosti 
úhrady zdravotními pojišťovnami (ZP).

Léčba hyperglykemie a dalších komorbidit – léčebná stra-
tegie se v současné době stále opírá nejen o léčbu hyperglyke-
mie, ale o komplexní ovlivnění všech  rizik mikro- a makro-
vaskulárních komplikací, zejména jde o léčbu antihypertenzní, 
hypolipidemickou a ovlivnění trombogenní potence. Zákla-
dem zůstávají režimová opatření s časnou a intenzivní farma-
koterapií. V léčbě hyperglykemie je u diabetes mellitus (DM) 
2. typu lékem první volby metformin. Jeho výsadní postavení 
podporují data o jeho pozitivním kardiovaskulárním profilu 
a příznivém ovlivnění rizika nádorových onemocnění. Všech-
na ostatní antidiabetika, včetně inkretinové léčby a  inzulínu, 
vzájemně kompetují o místo na slunci a jejich post je v sou-
časné době v pozici druhé volby v kombinační léčbě. V léčbě 
hyperglykemie při diabetu 1. typu zůstává metodou volby po-
dávání inzulínu v  intenzifikovaném inzulínovém režimu po-
mocí multiple daily injections (MDI) nebo inzulínové pumpy 
s možností využít systémy pro kontinuální monitoring glyke-

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)

mií (CGMS). U nemocných s diabetem 1. typu bez reziduální 
sekrece inzulínu je stále jedinou metodou, kterou jsme schop-
ni dosáhnout normálních hodnot glykemií, transplantace 
inzulínprodukující tkáně. Transplantace celého pankreatu či 
transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků se u ne-
mocných s diabetem 1. typu provádí ve vybraných indikacích.

Screening a léčba mikrovaskulárních komplikací (diabetic-
ké retinopatie a diabetické nefropatie) – v létě letošního roku 
byly Českou diabetologickou společností schváleny revize do-
poručených postupů pro péči o nemocné s mikrovaskulárními 
komplikacemi a to:
•	 ve spolupráci s Českou oftalmologickou a Českou vitreo-

retinální společností pro péči o nemocné s  diabetickou 
retinopatií;

•	 ve spolupráci s Českou nefrologickou společností pro ne-
mocné s diabetickým onemocněním ledvin.

O nových poznatcích inkretinové léčby a styčných bodech 
s problematikou diabetické retinopatie (DR) hovořil profesor 
Kvapil. Zdůraznil, že se na rozvoji a progresi DR významně 
podílí hyperglykemie. Výsledky prospektivních intervenčních 
studií (zejména DCCT, EPIC, UKPDS, Kumamoto) potvrdily, 
že intenzivní léčba diabetu, směřující ke zlepšení kompenzace 
hodnocené glykovaným hemoglobinem, je účinnou prevencí 
vzniku diabetické retinopatie a také prevencí zhoršování ná-
lezu. Bylo prokázáno, že zejména postprandiální glykemie má 
významný vliv na riziko diabetické retinopatie. Stávající reálné 
výsledky terapie diabetu však nejsou zcela uspokojivé, proto 
jsou hledány cesty účinnější a bezpečnější farmakologické in-
tervence. Mezi novější způsoby patří terapie založená na in-
kretinech.

Hlavním hormonem inkretinového systému je glucagon-
-like peptide-1 (GLP-1). Snižuje glykemii, zvyšuje sekreci 
inzulínu, snižuje apoptózu beta-buněk, snižuje chuť k  jíd-
lu a  zpomaluje vyprazdňování žaludku. Snižuje také sekreci 
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glukagonu. Protože má krátký poločas, je jeho efekt využíván 
k terapii diabetu dvěma způsoby. Prvním je inhibice dipepti-
dylpeptidázy-4 (DPP-4) (štěpí GLP-1, její zablokování vede 
ke zvýšení endogenně produkovaného GLP-1) – první byl 
k  dispozici sitagliptin, nyní i vildagliptin a saxagliptin, nově 
i linagliptin. Druhou cestou je přímá stimulace receptoru pro 
GLP-1 (GLP-1R). První látkou, nazývanou také inkretinové 
mimetikum, byl exenatid, druhou látkou, která je analogem 
GLP-1, je liraglutid.

Účinnost antidiabetické terapie je standardně poměřována 
schopností snížit glykovaný hemoglobin, pomocnými kritérii 
jsou glykemie nalačno a glykemie stanovená po jídle, případně 
jejich diference. V  současnosti je k  dispozici několik souhrn-
ných analýz a meta-analýz, které popisují účinek léčby založe-
né na inkretinech. Jejich výsledky jsou blízké – gliptiny snižují 
glykovaný hemoglobin proti placebu o průměrných 0,8–1 % 
(s  excesem zlepšení o 3,5 % při léčbě kombinací sitagliptinu 
s  metforminem u velmi špatně kompenzovaných pacientů). 
V klinických studiích, které srovnávají jejich účinek s aktivním 
komparátorem, jsou, stejně jako agonisté receptoru pro GLP-1, 
plně srovnatelné s  jinou antidiabetickou terapií. Tyto mají po-
tenciál snížit glykovaný hemoglobin o průměrných 1,1 až 1,3 %. 
Při hodnocení vlivu na postprandiální glykemii se ukazuje, že 
jak gliptiny, tak i agonisté receptoru pro GLP-1 ji účinně ovliv-
ňují. Mezi gliptiny nejsou významnější rozdíly, z hlediska inter-
vence postprandiální glykemie je však exenatid lehce účinnější 
ve srovnání s liraglutidem (což vyplývá z farmakokinetiky).

Aktuální bezpečnost antidiabetické terapie založené na in-
kretinech je celkem dobře prozkoumána a lze ji považovat za 
dostatečnou. Terapie založená na inkretinech se obecně vyzna-
čuje malým rizikem hypoglykemie, což je vlastnost dle součas-
ného pohledu zásadní. Gliptiny jsou váhově neutrální, nemají 
signifikatní vliv na lipidy ve stavu nalačno. Agonisté receptoru 
pro GLP-1 snižují krevní tlak a tělesnou hmotnost. Oba druhy 
terapie zvyšují GLP-1, který má patrně jisté kardioprotektivní 
účinky. Oba druhy terapie minimalizují riziko hypoglykemie.

Klinické důkazy o pozitivním přínosu inkretinové léčby 
nejsou v současnosti k dispozici. Možný kladný efekt nazna-
čují některé experimentální práce. GLP-1R je exprimován na 
sítnici hlodavců. Po aplikaci exendinu 4 (exenatid) bylo po-
zorováno zlepšení elektroretinogramu u modelové diabetické 
retinopatie, udržení normální tloušťky retiny. Intraretinální 
produkce GLP-1 je spojena s  vyšším přežíváním retinálních 
gangliových buněk při experimentálním poškození.

Docent Chlup nás ve své jako vždy vtipné přednášce: Kon-
tinuální monitorování glykemie transkutánními senzory 
v běžném životě a v souvislosti s diagnostickými a léčebný-
mi výkony seznámil s historií, současností i blízkou budouc-
ností této náročné metody kontinuálního měření koncentrace 
glukózy v plazmě.

Selfmonitoring u osob s  diabetem začal semikvantitativ-
ním stanovováním ztrát cukru do moči pomocí Benedictova 
činidla v roce 1912. V roce 1976 společnost AMES uvedla prv-
ní glukometr Eytone. Dnes se přesnost glukometrů blíží labo-
ratorním analyzátorům. V moderní diabetologické ambulanci 
se glukometry stávají běžnou pomůckou. Prakticky se přestává 

vyšetřovat glukóza v moči. Základním prostředkem pro kont-
rolu diabetu je glykemický profil.

Vývoj senzoru začal v roce 1970. První v praxi použitelný 
implantabilní senzor pro kontinuální monitorování glukózy 
v intersticiální tekutině se však objevil až počátkem devadesá-
tých let (MiniMed, Medtronic). O několik let později následo-
val senzor DexCom (STS) a Navigator (Abbott) a rovněž mini-
málně invazivní metody využívající mikrodialýzy intersticiální 
tekutiny (GlucoDay, A. Menarini Diagnostics).

Jsou vyvíjeny i neinvazivní senzory jako Glucowatch Bio-
grapher (Animas Corporation) a Pendra Watch (Pendragon 
Medical Ltd.), které však nejsou spolehlivé.

Aktuální stav
Při kontinuálním měření glykemie se na displeji monito-

ru ukazuje nejen poslední hodnota glykemie, ale i trend jejího 
vývoje za několik posledních hodin. Na rozdíl od klasického 
selfmonitoringu lze průběžně upravovat léčbu, aniž by musel 
být prováděn odběr kapilární nebo žilní krve. Kontinuální mo-
nitory glukózy slouží při léčbě diabetu ke čtyřem účelům: 
•	 rozpoznání a k předpovídání hyperglykemie; 
•	 rozpoznání a k předpovídání hypoglykemie; 
•	 výpočtu průměrné glykemie;
•	 posouzení variability glykemie.

CGMS se většinou využívá při léčbě inzulínovou pum-
pou. Inzulínové pumpy Paradigm slouží zároveň jako moni-
tor CGM. U osob léčených konvenčními metodami se využívá 
samostatného monitoru Guardian. Pouze implantabilní pod-
kožní senzory dosahují v současné době dostatečné spolehli-
vosti. Proto je lze využívat v  rutinním provozu, nicméně je-
jich výsledky musí být pravidelně kontrolovány glukometrem. 
Stanovují koncentraci glukózy pomocí glukózooxidázy. Jejich 
funkce je obvykle zachována po dobu 5–7 dní. Senzory CGMS 
(Medtronic) dobře fungovaly i když byly nasazeny 18 měsíců 
po uplynutí data exspirace. Komplikace v  místě inzerce sen-
zoru jsou přitom zanedbatelné. Senzor si zavádí edukovaná 
osoba samostatně. Indikací pro vytažení senzoru z podkoží je 
nefunkčnost senzoru (obvykle nastává za 8–14 dní po zave-
dení senzoru) či bolest nebo známky infekce v místě vpichu 
(objevuje se vzácně) a výjimečně přání pacienta přerušit moni-
torování. Výsledky kontinuálního monitoringu korelují s hod-
notami HbA1c. Při využívání CGMS klesá hodnota HbA1C asi 
o 1 %, po ukončení CGMS se ale vrací na svoji původní hodno-
tu. Také klinický stav diabetiků se při CGMS obvykle zlepšuje. 
Předpokladem pro racionální nasazení kontinuálního monito-
ringu do léčby je intenzivní edukace lékařů, sester i diabetiků.

Mezi schválené systémy pro kontinuální monitoring 
v České republice dnes patří: Guardian RT CGMS, inzulínové  

XII. SYMPOZIUM DIABETES MELLITUS – OČNÍ KOMPLIKACE

Benedict Stanley Rossiter (1884–1936) – americký chemik. Jeho otec byl profeso-
rem filozofie a psychologie na univerzitě v Cincinnati. Původně se chtěl stát lékařem, 
ale získal si ho výzkum a tak se soustředil na studium chemie. Ve druhém ročníku 
svého studia navrhl testovací roztok na přítomnost redukujících cukrů v moči. Stal se 
vedoucím chemického oddělení na Cornell University v New Yorku, kde setrval až do 
své smrti. Od roku 1925 byl editorem The Journal of Biological Chemistry.

(zdroj informací: archiv redakce)
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pumpy Paradigm X22 a Paradigm X54 Veo společně s transmi-
terem MiniLink a rovněž zaslepený systém iPro2; všechny tyto 
systémy využívají transkutánní SOF-Sensor nebo moderní typ 
senzoru ENLITE (Medtronic MiniMed). Dále je schválen sys-
tém Seven (DexCom DST, Dexcom). Zatím neexistují žádné 
standardy ani závazná doporučení pro používání kontinuál-
ních monitorů.

Na několika zajímavých kazuistikách, které jako vždy 
v  jeho přednáškách přesáhly časový limit, předvedl docent 
Chlup výsledky monitorování těhotných pacientek nemoc-
ných diabetem.

Cévní komplikace diabetiků byl název přednášky Dr. 
Adamíkové. Konstatovala, že příčinou mortality diabetické 
populace je v 80 % kardiovaskulární onemocnění. Ateroskle-
róza koronárních cév patří mezi iniciální patogenetický me-
chanismus. Diabetická kardiomyopatie se může vyskytovat 
zcela nezávisle na ischemické chorobě srdeční, hypertenzi 
či jiných kardiovaskulárních komplikacích. Patogenetickým 
podkladem je přítomnost myokardiálního postižení, reaktiv-
ní hypertrofie, intermediární fibróza, strukturální a funkční 
změny malých koronárních cév, porucha řízení metabolických 
kardiovaskulárních pochodů a srdeční autonomní neuropatie. 
Tyto stavy vedou k větší citlivosti srdce diabetika na ischemii 
a za spoluúčasti hypertenze se častěji rozvíjí srdeční selhání. 
Moderní scintigrafické a echokardiografické techniky s  vý-
počtem indexů vyjadřujících funkci levé komory (např. TEI 
index – totální ejekční isovolumický index) umožňují dřívější 
diagnostiku. Zatím není k dispozici specifická léčba diabetic-
ké kardiomyopatie, jen ovlivnění patofyziologických podkladů 
jako je změna životního stylu, optimalizace glykemické kont-
roly, léčba dyslipidemie, hypertenze a renoprotekce, které mo-
hou vést k ochraně myokardu a sehrát tak primární roli v pre-
venci rozvoje poškození.

Na závěr prezentovala dr. Adamíková zajímavou kazuis-
tiku pacientky, která se léčí s diabetem 1. typu od roku 1985 
a má projevy autonomní neuropatie v oblasti gastrointestinál-
ního a kardiovaskulárního systému. V  rámci kazuistiky byly 
představeny možnosti současné diagnostiky těchto komplikací.

Zvláštnostmi cukrovky u dětí se zabývala dr. Venháčová. 
Cílem jejího sdělení bylo informovat především oftalmology 
o specifických rysech diabetes mellitus 1. typu u dětí, odliš-
nostech průběhu nemoci v jednotlivých věkových obdobích 
(zejména u předškoláků a v pubertě), poukázat na jiná kritéria 
kompenzace a doporučené léčebné cíle i rizikové faktory roz-
voje pozdních komplikací. Prezentovala také doporučení pro 
screening očních komplikací u dětí.

Incidence diabetes mellitus 1. typu u dětí do 14 let jeví 
vzrůstající trend s meziročním zvýšením o 3,4 % v Evropě 
(EURODIAB ACE Study, Lancet 2000, 2009) a nejvíce se zvy-
šuje u dětí do 4 let věku. S délkou nemoci se současně zvyšuje 
riziko pozdních komplikací. Zajištění a dlouhodobé udržení 
dobré glykemické kontroly je cílem léčby, ale doporučené cí-
lové hodnoty glykemií a glykovaného hemoglobinu jsou u dětí 
vyšší než u dospělých, zejména z důvodu vyššího rizika hypo-
glykemií a jejich následků. Podle mezinárodní pediatrické dia-
betologické asociace (ISPAD, Pediatric Diabetes 2007, 2009) 

by měl být udržován HbA1c v hodnotě do 5,9 % IFCC. Endote-
liální dysfunkce a riziko kardiovaskulárních komplikací začí-
ná již u prepubertálních dětí po čtyřech letech trvání diabetes 
mellitus (DM) se sonograficky prokázanou změnou pružnosti 
cév a tloušťky intima-media a. carotis, což je potvrzeno řadou 
klinických studí, z nichž dvě jsou prezentovány (Diabetes Care 
2011; Diabetes 2002). Dlouhodobý HbA1c je signifikantním 
rizikovým faktorem rozvoje mikroangiopatií u DM 1. typu 
s manifestací nemoci v dětském věku, což potvrdila i longitu-
dinální Linkoping Study u 269 pacientů s DM 1. typu s 30le-
tým sledováním (Pediatric Diabetes 2009), kde HbA1c 8,6 % 
DCCT (7,1 % IFCC) významně zvyšuje riziko retinopatie. Stu-
die DCCT přinesla důkazy, že úprava kompenzace intenzivní 
léčbou adolescentů s  DM 1. typu snižuje riziko rozvoje reti-
nopatie o 53 % a její progrese o 70 % ve srovnání s konvenční 
terapií. U dospělých pacientů primárně intenzivně léčených 
přetrvává redukce rizika progrese retinopatie ještě 10  let po 
skončení DCCT (studie EDIC), u adolescentů iniciálně stejně 
intenzivně léčených tato „metabolic memory“ po 10 letech ná-
sledného sledování vyhasíná. Podstatou tohoto jevu jsou zřej-
mě vyšší hodnoty HbA1c u adolescentů již v průběhu DCCT 
(Diabetes 2010). FinnDiane Study u 1 117 pacientů s DM 1. 
typu sledovala možný vliv věku při manifestaci DM na rozvoj 
proliferativní diabetické retinopatie – PDR a zjistila největší 
riziko PDR u diabetiků diagnostikovaných ve věku 5–14 let 
(Diabetes Care 2010).

Screening očních komplikací je u dětí doporučován dle 
ISPAD jednou ročně (kromě iniciálního vyšetření při diagnó-
ze DM k detekci refrakčních vad, katarakty) od věku 11 let 
po dvou letech diabetu a od věku 9 let po pěti letech diabetu. 
Americká akademie oftalmologie doporučuje první vyšetření 
po pěti letech diabetu a poté jednou ročně, podobně Americká 
diabetologická asociace (ADA) a Americká pediatrická asocia-
ce (APA) doporučují screening očních komplikací jednou roč-
ně po 3–5 letech diabetu, přičemž ADA od věku 10 let a APA 
od věku 9 let.

Na závěr demonstrovala případ 11leté dívky s DM 1. typu 
a kataraktou, zjištěnou již při záchytu cukrovky. Byla to zadní 
polární oboustranná katarakta s rychlou progresí, což je první 
případ akutní katarakty v souboru dětských diabetiků na pra-
covišti v průběhu 40 let praxe.

V interaktivní přednášce: Nový systém screeningu diabe-
tické retinopatie v IKEM představila dr. Švancarová nově vy-
tvořený jednoduchý a rychlý způsob screeningu v IKEM.

Tento systém je založen na komplexním informačním sys-
tému ZLATOKOP, který obsahuje data o pacientech a způsobu 
jejich léčby. Je koncipován jako portál vytvořený především 
pro potřeby klinických pracovníků IKEM – tedy lékařů a pří-
padně sester. Jeho primární funkcí je zpřístupnit co nejvíce 
dat, shromažďovaných v jednotlivých informačních systémech 
existujících v IKEM, a umožnit v nich vyhledávání v jednot-
ném uživatelském prostředí. Umožňuje tak lékaři nezávislost 
na žádankách a legitimacích diabetika, které s sebou pacienti 
mnohdy vůbec nemají.

U pacienta, doporučeného diabetologem k očnímu vy-
šetření, provede vyškolená sestra dokumentaci očního  
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pozadí non-mydriatickou fundus kamerou a snímky elektro-
nicky odešle do systému ZLATOKOP. Ty jsou automaticky 
upraveny na nejvyšší kvalitu. Hodnotící lékař má v počítači 
tyto snímky k dispozici spolu s podrobnou centrální kartou pa-
cienta, kde jsou uloženy údaje jako typ DM, trvání nemoci, vý-
skyt DM v rodině, druh léčby, chronologicky seřazené hodnoty 
glykovaného hemoglobinu, záznam o přítomnosti komplikací  
diabetu (nefropatie, neuropatie, diabetické nohy), další pří-
padné komorbidity (hypertenze, dyslipidemie) aj. Zvlášť jsou 
k dispozici okna s provedenými vyšetřeními pro automatické 
vykázání pojišťovně. Následuje zhodnocení diabetické retino-
patie s  možností využití předdefinovaných textů, do kterých 
lze dále vpisovat, a výběr doporučeného termínu kontroly. Pa-
cient je posléze setrou objednán na základě lékařova diagnos-
tického závěru.

Nový systém velmi zrychlil a zjednodušil práci s pacien-
tem. Systém je uživatelsky příjemný, intuitivní a splňuje všech-
ny náležitosti pro komplexní screeningové vyšetření diabetika. 
Kromě úspory času s sebou přináší i zkvalitnění a zpřehledně-
ní dokumentace a umožňuje statistické zpracování pro vědec-
ké publikace.

Další přednáška s názvem: Floridní proliferativní diabetic-
ká retinopatie a její léčba (FPDR), kterou přednesla doc. Kal-
vodová, nás upozornila na závažnou entitu progresivní, obou-
stranné DR u mladistvých nemocných. Upozornila na fakt, že 
optimální kontrola glykemie, edukace a spolupráce nemocného 
mají zásadní důležitost pro prevenci vzniku a progrese závaž-
ných komplikací. Její léčba spočívá primárně v extenzivní la-
serové panretinální fotokoagulaci (PRFK). U komplikací PDR, 
které jsou spojeny s  hemoftalmem a trakčním odchlípením 
sítnice, je léčebnou metodou pars plana vitrektomie (PPV). 
Extenzivní PRFK, anti-VEGF (vaskulární endotelový růstový 
faktor) terapie a včasná PPV zabraňují rychlé progresi neovas-
kulárních komplikací snížením excesivní produkce VEGF.

Asistentka Prachařová z  Olomouce v  přednášce: Avastin 
v  léčbě proliferativní diabetické retinopatie otevřela velmi 
diskutované téma off-label užití anti-VEGF látky v oftalmologii.

Bevacizumab (Avastin) je neselektivní monoklonální pro-
tilátka s vysokou afinitou k růstovému endoteliálnímu faktoru 
typu A (VEGF-A) a jeho izoformám. Avastin brání novotvorbě 
cév tím, že blokuje růstový endoteliální faktor. Cílem sdělení 
bylo poukázat na přínos Avastinu především při chirurgickém 
řešení diabetického hemoftalmu. Avastin aplikovaný předope-
račně snižuje riziko peroperačního krvácení, stabilizuje diabe-
tickou retinopatii a snižuje riziko recidivujícího krvácení.

Výsledky řešení komplikací proliferativní diabetické reti-
nopatie cestou PPV byly tématem přednášky asistenta Chrapka 
a kolektivu Olomoucké kliniky. I při optimistických výsledcích 
operací autoři zdůrazňují význam pravidelných a pečlivých 
kontrol očí diabetiků s promptní diagnostikou patologických 
změn a včasným zahájením adekvátní terapie.

V  přednášce: Ultrazvukové nálezy u pacientů s  diabetem 
nám autoři formou kazuistik dokumentovali důležitost echogra-
fií u DR, kdy v důsledku hemoftalmu není na oční pozadí vidět.

Doc. Sosna informoval auditorium o proběhlém kongresu 
Evropské asociace pro zkoumání diabetických očních kompli-

kací (EASDec), o kterém jsme již v tomto časopise psali.
Skvělou úroveň (ostatně jako vždy) měla přednáška 

as. Němce z ÚVN: Diabetický makulární edém a patologie 
vitreoretinálního rozhraní, ve které komentoval podmín-
ky rozvoje diabetického makulárního edému (DME) a to jak 
z  hlediska klasického pohledu na poruchu hemodynamiky, 
perfúze a intraretinálního metabolismu, tak s ohledem na 
změny sklivce a poruchy vitreoretinálního rozhraní.

Diabetický makulární edém je poměrně častým projevem 
sítnicové patologie u diabetiků. Zaznamenáme jej u více než 
10 % pacientů, pro které vždy znamená tento nález pokles cen-
trální zrakové ostrosti. Je důležité si uvědomit, že DME není 
stavem, který se vyvíjí nezávisle na ostatních diabetických pa-
rametrech. Naopak – jeho stupeň a rozsah je těsně spojen se 
stupněm diabetické retinopatie a typem a délkou trvání dia-
betu. A tak zatímco u lehčí formy nonproliferativní diabetic-
ké retinopatie (NPDR) nacházíme DME jen u méně než 3 % 
pacientů, u těžké NPDR je to již u 40 % a u proliferativní formy 
retinopatie (PDR) u celých 70 % pacientů. Tato zmíněná inci-
dence samozřejmě souvisí i s dependencí na inzulínu a dobou, 
po kterou je aplikován (délkou nemoci).

Z hlediska patofyziologie je DME způsoben širokým a ne-
přesně ohraničeným prosáknutím extracelulárních prostor 
v makulární krajině. Kolísání glykemie a zvláště stavy prolon-
gované hyperglykemie vytvářejí oxidační stres s porušením 
rovnováhy na buněčných membránách. To se týká jak samot-
ných nervových buněk sítnice, tak endotelových buněk reti-
nálních kapilár. Dochází k poruchám mikrocirkulace, ztluštění 
bazálních membrán (glykace kolagenu IV), změnám endotelu 
a redukci pericytů – to vše vede k poruše hematoretinální ba-
riéry. Zvýšená permeabilita kapilár má za následek prosaková-
ní a hromadění extracelulární tekutiny, zvláště v oblasti zevní 
plexiformní vrstvy.

Při hyperglykemii se zvyšuje viskozita krve a tendence 
k agregaci krevních elementů. Zpomalení perfúze dále uvol-
ňuje volné radikály a prohloubení hypoxie stimuluje produkci 
vaskulárních endoteliálních růstových faktorů (VEGF). Záro-
veň dojde k redistribuci krevního zásobení – ve střední perife-
rii sítnice se ještě výrazněji snižuje průtok a vznikají tak zóny 
výrazné nonperfuze. Celý cyklus – hypoxie, kapilární dilatace, 
parciální vaskulární okluze a zvýšení sekrece VEGF – vede 
k  formování novotvořených cév a přechodu do proliferativní 
fáze retinopatie. As. Němec zdůraznil, že ke změnám dochází 
také na úrovni pigmentového listu (RPE). Zvýšením koncen-
trace sorbitolu v buňkách RPE dojde ke změně osmotického 
gradientu na jejich membránách a k poruše jejich funkce. Tak 
je porušena další (zevní) složka hematookulární bariéry.

Vedle zmíněných retinálních vaskulárních poruch – mik-
rovaskulopatie, redistribuce perfúze, změny hemodynamiky, 
neovaskularizace – a vedle změn zevní hematookulární bariéry 
(Bruchova membrána, choriokapilaris, destabilizace RPE) se 
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Bruch Karl Wilhelm Ludwig (1819–1884) – německý anatom. Doktorát získal v 
roce 1842 na Univerzitě v Giessenu. Od roku 1850 profesorem antomie a fyziologie 
na Univerzitě v Basileji, později působil znovu v Giesselu. S jeho jménem jsou spojeny 
anatomické útvary B. žláza a B. membrána (lamina vitrea)
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již delší dobu považuje vitreomakulární adheze za jeden z dů-
ležitých provokačních faktorů rozvoje a refrakternosti DME.

Vitreoretinální rozhraní u pacientů s DME má zcela spe-
cifickou skladbu. Jsou zde zastoupeny přirozené typy kolage-
nů sklivce, které jsou v kontaktu s vnitřní limitující membrá-
nou (MLI), dále fibroblasty a astrocyty, které prostupují přes 
MLI do sklivce a konečně často vrstvené proliferující buněčné 
membrány procházející až do kolagenu zadní sklivcové mem-
brány. Zřejmě tato buněčná vrstva zvyšuje adhezivitu sklivce 
v makule, vytváří tangenciální pnutí a velmi pravděpodobně 
přispívá k  zadní retinoschise a formaci premakulární burzy 
v likvifikujícím sklivci.

Velmi významným faktorem je u DME sklivec. Podstatné 
jsou přitom jeho skladba a uspořádání, průběh odlučování zad-
něsklivcové membrány (PVD), dále přirozená likvifikace a v ne-
poslední řadě průběh přirozeného oslabování adhezivní síly.

Závěrem přednášky as. Němec konstatoval, že stárnu-
tí sklivce, vitreoretinální trakci a povrchové změny sítnice 
můžeme považovat za jeden z důležitých faktorů rozvoje, ale 
hlavně refrakternosti, difúzního diabetického makulárního 
edému. Pars plana vitrektomie je pro tyto změny a v někte-
rých stadiích rozvoje DME jedinou možností terapie, která má 
navíc některá další zásadní pozitiva. Zvyšuje totiž preretinální 
koncentraci kyslíku, což může redukovat tvorbu VEGF v hy-
poxické sítnici, odstraní již uvolněné růstové a jiné faktory, 
dále uvolní či přeruší trakci – jak předozadní, tak tangenciál-
ní. Má prokazatelný a trvající anatomický výsledek – na rozdíl 
od injekční terapie (steroidy/anti-VEGF), která musí být opa-
kována, a v kombinaci s endolaserem je její účinek výraznější 
než u pouhé fotokoagulace.

Epidemiologie diabetického makulárního edému a tera-
peutické možnosti byla přednáška doc. Sosny a dr. Švancarové 
ve které bylo konstatováno, že všichni nemocní diabetem jsou 
vystaveni riziku vzniku diabetického makulárního edému. 
Současně je DME nejčastější příčinou poklesu zrakové ostrosti 
u nemocného diabetem. Vzniká pozvolna, bezbolestně a vede 
k různě velkému poklesu zraku.

DME je obecný termín, který je definován jako retinální 
ztluštění (edém) o průměru dvou papilárních distancí od fovea 
centralis. Obecně jej dělíme na fokální a difuzní. Fokální edém 
je často doprovázen tvrdými ložisky lipoproteinové exsudace 
typicky vytvářejícími figuru (circinata). Jeho podkladem jsou 
obvykle sáknoucí mikroaneurysmata (MA). Difuzní edém 
je následkem extenzivního zhroucení hematookulární barié-
ry, kde sáknou jak mikroaneurysmata, tak i kapiláry. V poz-
dějších stadiích dochází k  rozvoji cystického edému, který 
vzniká splýváním prosakující tekutiny. ETDRS studie (Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study) definovala klinicky 
významný makulární edém (KSME), který vyžaduje bezpro-
střední zahájení laserové léčby. Stanovení diagnózy DME vyža-
duje pečlivé vyšetření sítnice v arteficiální mydriáze stereobio-
mikroskopicky s větším zvětšením. Toto vyšetření by mělo být 
provedeno u všech pacientů s diabetem tak, aby nedocházelo 
k přehlédnutí symptomatického DME.

Epidemiologická data o DME jsou v Evropě malá a znač-
ně nekonzistentní. Prevalence DME se u diabetiků v USA 

blíží 30 % u dospělých, kteří mají diabetes 20 let a více, a liší 
se stupněm diabetické retinopatie (DR). Může nastat v jakém-
koliv stadiu diabetu a může předcházet i samotnému vzniku 
diabetické retinopatie. Prevalence DME u počínající DR je 3%. 
U středně pokročilé formy neproliferativní DR se vyskytuje 
až v 38 % případů a u pokročilé a vysoce rizikové neprolifera-
tivní DR a u proliferativní DR je výskyt až u 71 % očí. U nelé-
čeného DME v průběhu tří let dochází k výraznému poklesu 
vizu až u 30 % pacientů, přičemž současná léčba toto riziko 
snižuje o 50 %.

Ideální léčba DME je primární prevence. Těsná kompenza-
ce DM i za cenu intenzifikovaného režimu, a kompenzace rizi-
kových faktorů, jako je hypertenze a hyperlipidemie, příznivě 
ovlivňuje vznik a rozvoj DME. To dobře dokládají studie Dia-
betes Control and Complications Trial (DCCT), United King-
dom Prospective Diabetes Study (UKPDS), Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), Fenofibrate In-
tervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) a další.

Prevence ale nemusí vždy fungovat a DME může být i pr-
vým příznakem diabetu. Early Treatment Diabetic Retino-
pathy Study (ETDRS) jasně prokázala, že včasná léčba fotoko-
agulací významně snižuje riziko ztráty zraku spojené s DME 
a DR. Obecně platí, že laserová léčba DME zabraňuje dalšímu 
zhoršování zraku za předpokladu, že byla zahájena včas. To 
samozřejmě vyžaduje i včasnou diagnostiku. Veliký optimis-
mus vzbuzuje kombinovaná léčba laserovou koagulací s int-
ra-vitreálním podáním anti-VEGF přípravků a steroidů. Při 
samostatném podání ranibizumabu ve studii RESTORE u pa-
cientů s  poklesem zrakových funkcí na podkladě DME bylo 
prokázáno po 12 měsících zlepšení zraku u 37 % pacientů. Při 
kombinované terapii s laserem se zrakové funkce zlepšily do-
konce u 43 % nemocných. V tomto případě bych předpokládal 
dlouhodobé uchování zrakových funkcí. Samostatné ošetření 
laserem zlepšilo zrak jen u 16 % nemocných. V této kombi-
nované léčbě lze spatřovat budoucnost terapie nejen DME ale 
i DR. Nicméně je neustále třeba mít při léčbě komplikací DM 
na paměti latinskou stále platnou poučku: Durante causa durat 
morbus, či lépe Cesante causa cesat morbus.

Další skupina sedmi přednášek se věnovala léčbě DME 
ať již samostatným laserem nebo v kombinaci s anti-VEGF.

Zlatým standardem léčby zůstává i nadále fokální či mříž-
ková laserová fotokoagulace, jejíž efekt na snížení rizika ztrá-
ty zrakové ostrosti u pacientů s  klinicky signifikantním ma-
kulárním edémem potvrdila studie ETDRS (Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study). Laserová koagulace snižuje 
riziko střední ztráty zraku (definované jako ztrátu <15 pís-
men ETRDS optotypů) u více než 50 % pacientů během tří 
let. Klinicky významné zlepšení zrakové ostrosti (ZO) je však 
zaznamenáno pouze u 17 % pacientů, tedy zisk >15 písmen 
ETDRS optotypů. Difuzní typ DME reaguje na léčbu laserem 
velmi špatně. K této léčbě je třeba přistupovat velmi opatrně 
u ischemického typu DME. Ve studii DRCR.net (Diabetic Re-
tinopathy Clinical Research Network) třetina očí se vstupní 
zrakovou ostrostí do 20/40 ošetřená fokální či mřížkovou LFK 
zaznamenala zlepšení ZO minimálně o dva řádky ETDRS op-
totypů. U 20 % očí však došlo ke ztrátě 2 a více řádků.
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Je třeba si uvědomit, že laserová koagulace není zcela bez 
rizika. Proto jsou neustále hledány další možnosti léčby DME. 
Mezi ty patří pars plana vitrektomie. Ta je indikována přede-
vším u pacientů s napjatou a zesílenou zadní sklivcovou mem-
bránou.

Intravitreální aplikace triamcinolon acetonidu je další 
možnou alternativou léčby difuzního DME. Účinek na snížení 
centrální makulární tloušťky a zlepšení vizu je však krátkodo-
bý, navíc přináší i rizika, a to především rozvoj a progresi kata-
rakty a elevaci nitrooční tenze. Naději v tomto směru předsta-
vují depotní steroidové intravitreální implantáty s postupným 
uvolňováním léčiva.

U pacientů s DR byly zaznamenány zvýšené hladiny VEGF 
v sítnici a ve sklivci. Tento proangiogenní faktor je silně vazo-
permeabilní (až 10x více než histamin). Jeho exprese je stimu-
lována hypoxií. Poškozuje hematoretinální bariéru na mnoha 
úrovních, výsledkem těchto změn je extravazace krevní plaz-
my a lipidů do extracelulárního prostoru. VEGF působí rovněž 
prozánětlivě. Indukuje leukostázu na endotelu cév, kapilární 
uzávěry a apoptózu endotelových buněk. To vede k  dalšímu 
poškození HRB. Blokáda VEGF molekuly může být tedy další 
cestou v léčbě DME. Revoluční úspěchy léčby vlhké formy vě-
kem podmíněné makulární degenerace (VPMD) pomocí anti-
-VEGF preparátů povzbudily výzkum role těchto látek v pato-
genezi a léčbě DR.

Všechny tři v současné době dostupné anti-VEGF prepa-
ráty – pegaptanib sodný (Macugen), ranibizumab (Lucentis) 
a off-label podávaný bevacizumab (Avastin) prošly klinickými 
studiemi srovnávajícími tuto léčbu proti samostatné léčbě lase-
rem nebo v kombinaci s ní. Výsledky studií těchto tří preparátů 
prokázaly podobné pozitivní výsledky efektu anti-VEGF pre-

parátů na zlepšení zrakové ostrosti a snížení edému. Nežádou-
cí účinky byly minimální, bezpečností profil léčby je podobný 
léčbě vlhké formy VPMD. Intravitreální terapie anti-VEGF 
preparáty je bezpečná a efektivní v redukci edému a zlepšení 
zrakové ostrosti ve srovnání s  fokální i mřížkovou koagulací 
u pacientů s DME. Ačkoli však VEGF hraje v patogenezi DR 
roli klíčovou, není to faktor jediný. Inhibice samotné VEGF je 
k ovlivnění DR nedostatečná a navíc nákladná, budoucí cestou 
v léčbě budou tedy především postupy kombinované.

Poslední přednáška dr. Kalafunové z Evropské oční klini-
ky Lexum: Sicca syndrom u pacientů s diabetes mellitus byla 
spíše firemní propagací na lubrikancia a nepřinesla žádné nové 
pohledy na patofyziologii tohoto onemocnění, které často pro-
vází diabetes. To se pak projevilo i v diskusi k tomuto tématu.

Sjezd byl jistě zdařilý jak po odborné stránce, tak i orga-
nizační, a přinesl dostatek nových informací diabetologům 
i oftalmologům. Diskuse byla bohatá a velmi nás potěšilo, že 
většina účastníků zůstala i do pozdních odpoledních hodin.

Příští XIII. sympozium se bude konat opět v Praze v říjnu 
2012. Zveme na něj především diabetology, endokrinology, ale 
i praktické lékaře z celé republiky.

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční ambulance, CD IKEM a TN
Vídeňská 800
140 00 Praha 4

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz

Nové kontraindikace pro aliskiren
Aliskiren je inhibitor reninu, užívaný k léčbě esenciální hypertenze. Ve studii ALTITUDE byl aliskiren podáván diabe-

tikům 2. typu s renálními nebo kardiovaskulárními komplikacemi. V rámci této studie byl užíván spolu s ACE inhibitorem 
nebo sartanem. Tato, předčasně ukončená, studie ukázala zvýšený výskyt cévních mozkových příhod, renálních komplikací, 
hypokalemie a hypotenze při podávání této kombinace léků. Výsledky zmíněné studie byly, spolu s dalšími daty, podkladem 
pro rozhodnutí Evropské lékové agentury pro doplnění SPC přípravku o nové kontraindikace a varování.

Nově EMA doporučila, aby podání aliskirenu bylo kontraindikováno v kombinaci s ACE inhibitory nebo sartany (AR 
blokátory) u diabetiků nebo pacientů s mírným až závažným poškozením ledvin, současně nedoporučila tuto kombinaci ani 
u ostatních pacientů.

Zdroj informací: tisková zpráva European Medicines Agency z 17. 2. 2012

zpráva

XII. SYMPOZIUM DIABETES MELLITUS – OČNÍ KOMPLIKACE
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Těhotná v ordinaci negynekologa
Tomáš Binder, Blanka Vavřinková

Během těhotenství navštěvují ženy, kromě svého ambulantního gynekologa, 
i lékaře jiných specializací. Ti se potom potýkají se zvolením vhodné léčby, 
vzhledem k fyziologickým změnám v těhotenství a s ohledem na zdraví plodu. 
Tam, kde následky chyby v péči o těhotnou mohou být fatální, přichází léka-
řům různých specializací na pomoc tato kniha. Přináší přehled základních 
změn v těle matky a popisuje vývoj plodu a pravidla prenatální péče.

Značná část knihy se zabývá běžnými onemocněními a farmakoterapií, ale 
poskytne rady i ohledně doporučené životosprávy, návykových látek či očko-
vání v těhotenství a nezapomíná ani na první pomoc při porodu. Publikace se 
okrajově dotýká i témat jako je pracovní neschopnost či mateřská dovolená.

(kla)

Mladá fronta, Praha, 2011. 
ISBN 978-80-204-2518-8. 
1. vydání, 204 stran, vázaná, barevně. 
Doporučená cena 350 Kč. 

Publikaci je možné objednat  
na webové adrese www.kniha.cz  

s 15% slevou (298 Kč).

recenze

Nakladatelství GEUM a Sekce sester České diabetologické společnosti

vydávají zvláštní číslo časopisu Sestra v diabetologii obsahující abstrakta přednášek  
a posterů prezentovaných na

Pracovním dni Sekce sester ČDS  
při 48. Diabetologických dnech v Luhačovicích

20. dubna 2012 
od 8.30 ve Společenském domě Luhačovice

Kontakt a registrace
E-mail: registrace@gsymposion.cz
www.gsymposion.cz/diadny
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Zpráva

Jihočeský diabetologický den
České Budějovice, 8. 12. 2011

Lenka Dohnalová

Dne 8. 12. 2011 se konal již 19. Jihočeský diabetologický 
den, který pořádá Diabetologické centrum při Interním oddě-
lení Nemocnice České Budějovice, a.s. ve spolupráci s Cent-
rem diabetologie IKEM, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské 
univerzity a především farmaceutickými firmami, vystavující-
mi své produkty.

V letošním roce byla nosným tématem problematika 
správné diagnostiky diabetu. Úvodní přednášku s názvem ná-
zvem „MODY – co je již dobře známo a co je nového“ předne-
sl profesor Anděl. Obsahem sdělení byly nejnovější poznatky 
molekulární genetiky dávající možnost porozumět řadě forem 
diabetu, který je způsobený defektem jediného genu.

Následující sdělení se věnovalo poznatkům bariatrické chi-
rurgie u pacientů s diabetem. Profesor Svačina popsal poslední 
novinky v technice v této oblasti a přínos pro pacienty s diabe-
tem. Bariatrická chirurgie je další možností zlepšení kompen-
zace diabetu u pacientů s monstrózní obezitou.

Diabetes ve stáří – další téma, kterému je nutno věnovat 
pozornost. Nárůst diabetu ve vyšším věku souvisí s prodlužu-
jícím se věkem klientů. Poslední čísla ukazují až na 30% nárůst 
diabetu ve věku nad 70 let. Doc. Šmahelová poukázala na stra-
tegii léčby i individuální cíle u těchto nemocných.

Bouřlivý rozruch vyvolala přednáška prof. Rušavého o vý-
znamu C-peptidu. Odborná veřejnost je rozdělena na obhájce 
vyšetřování C-peptidu a na jeho odpůrce, kteří minimalizu-
jí význam jeho měření pro klinickou praxi. Pravda je někde 
uprostřed. Dle mého názoru i klinických zkušeností je nutno 
interpretovat význam vyšetření C-peptidu v širším kontextu.

Dopolední program uzavřela doc. Lacigová přednáškou 
„Léčba syndromu diabetické nohy v  roce 2011“. Základem 
léčby je vždy těsná kompenzace diabetu, prevence pozdních 
komplikací a péče o nohy.

Odpolední program tradičně tvořily přednášky lékařů Ne-
mocnice České Budějovice, a.s. S potěšením můžeme konsta-
tovat, že tato sdělení byla zajímavá s vysokou odborností a pří-
nosem pro klinickou praxi. Prim. Havránek hovořil na téma 
aterogeneze a trombóza u diabetika. Následovala přednáška 
o průzkumu u pacientů s  hypertenzí, zda dosahují cílových 
hodnot tlaku krve při 24hodinové monitoraci. Sledování i vy-
hodnocení výsledků bylo provedeno MUDr. Holým z interní-
ho oddělení. Autorka sdělení „Vitamín D a diabetes mellitus“ 

MUDr. Kučerová potvrdila snížené hladiny vitamínu D u pa-
cientů s diabetes mellitus l. typu s chronickou dekompenzací.

Význam edukace podpořilo sdělení Ing. Podiukové ve 
spolupráci s  diabetologickou sestrou Duspivovou. Přednáška 
o historii dětské diabetologie byla věnována památce zesnulé 
MUDr. Novákové, která se více než 30 let v naší nemocnici sta-
rala o dětské diabetiky. Na konferenci je pravidelně zastoupe-
no chirurgické oddělení MUDr. Pokornou, která ve spolupráci 
s chirurgem MUDr. Skříšovským zaujala přednáškou o léčbě 
gangrén u diabetiků.

Závěr konference patřil organizátorům, MUDr. Dohnalové 
a MUDr. Staňkovi. V kazuistikách bylo poukázáno na proble-
matiku správného určení typu diabetu.

Závěrem můžeme říci, že úspěšnost konference nespočívá 
pouze v přítomnosti předních českých diabetologů, ale hlav-
ně v  účasti lékařů i sester, kterých bylo letos přítomno více 
než 300.

MUDr. Lenka Dohnalová
Diabetologické centrum, Interní oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

e-mail: diacentrum.cb@tiscali.cz

Jihočeský diabetologický den
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Brian Peter Medawar
(28. 2. 1915–2. 10. 1987)

Kapitoly z historie
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Anglický lékař Brian Peter Medawar patří mezi významné 
světové imunology a zároveň průkopníky transplantací.

Narodil se sice v brazilském velkoměstě Rio de Janeiro jako 
syn naturalizovaného britského obchodníka libanonského 
původu, který se oženil s Angličankou, ale vyrůstal v Anglii. 
Studoval nejprve v Marlborough College v hrabství Wiltshire 
a poté zoologii a patologii v Magdalenině koleji na známé uni-
verzitě v Oxfordu, již ukončil v roce 1935. Následující tři roky 
pracoval v Oxfordu u australského vědce a spoluobjevitele pe-
nicilínu Howarda Waltera Floreye (1898–1968), nositele No-
belovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1945. V roce 1937 
se oženil s  vědeckou pracovnicí Jean Shinglewood Tayloro-
vou, dcerou lékaře z Cambridge, s níž měl ve šťastném man-
želství čtyři děti (dva syny a dvě dcery). Jean pracovala jako 
badatelka v oboru zoologie.

O rok později již na Magdalenině koleji oxfordské univer-
zity přednášel zoologii a přitom se zabýval mezními oblastmi 
mezi biologií a medicínou. Od roku 1944 učil a zároveň vě-
decky pracoval na Koleji sv. Jana v Oxfordu. V  roce 1947 se 
stal profesorem zoologie na univerzitě v Birminghamu, za dva 
roky nato byl zvolen členem prestižní Královské společnosti. 
V roce 1951 pak převzal vedení katedry zoologie na univerzitě 
v Londýně. A zde začal vytvářet vědeckou školu, která se velmi 
seriózně zabývala problémy imunologické tolerance.

Jak uvádí slovenský historik Juraj Bober ve své publikaci 
„Laureáti Nobelovy ceny“, Medawar se na začátku své vědecké 
činnosti věnoval studiu problémů tkání, regenerace perifer-
ních nervů a matematické analýze tvarových změn ve vývoji 
živočichů. V prvních letech druhé světové války, kdy byl zařa-
zen na oddělení popálenin při Královské nemocnici ve skot-
ském Glasgow, přicházel stále více do kontaktu se zraněnými 
letci a námořníky, kteří měli rozsáhlé popáleniny kůže. Začal 
zkoumat otázku, proč nepřiroste transplantovaná kůže k cizí-
mu organismu. Tato oblast zůstala hlavním objektem jeho vý-
zkumu. Zkoumal tyto procesy kvantitativně a vypracoval teorii 
o imunitě transplantace. Zatím jako náhradní válečné řešení 
vyvinul metody pro užívání pacientovy vlastní nepoškozené 
pokožky k překrytí popálenin.

Potom se věnoval problémům pigmentace a transplan-
tace tkání u zvířat. Pokusy na experimentálních zvířatech 
(zejména myších a králících) prokázal, že mechanismus, 
jímž příjemce štěp odmítne, je totožný s  dějem, kterým se 
organismus brání vůči patogenním mikroorganismům. Nej-
prve začal ve spolupráci se svým kolegou Owenem zkou-
mat dvojčata – jednovaječná u dvojvaječná – u krav a telat. 
U každého z telat se daly po narození nalézt červené krvinky 
vlastní krevní skupiny, ale i krvinky, patřící ke krevní skupi-
ně druhého dvojčete. Příčinu našli v tom, že vyskytnou-li se 

u březí krávy dvojvaječná dvojčata, vytváří se cévní spojení 
mezi oběma placentami. Owen tento jev popsal v roce 1945 
a nazval jej termínem „chimérismus“ (podle bájného netvo-
ra, majícího hlavu lva, tělo kozla a ocas hada). Později tento 
termín přestal používat.

Důležité však bylo poznání, že dvojvaječná dvojčata skotu 
vzájemně tolerovala kožní štěpy, což byl důkaz, že je přijala za 
své. Štěpy od jiných sourozenců, narozených z jiných porodů, 
byly odvrženy. Poté prováděli pokusy se dvěma zcela odlišný-
mi kmeny myší – embryím jednoho kmene injikovali slezin-
né buňky druhého kmene. Dárcovské buňky nebyly odvrže-
ny, neboť imunitní systém příjemce se ještě nevyvinul. Když 
myši dospěly, mohly navzájem přijímat kožní štěpy z jednoho 
kmene do druhého. Vyvinul také „biologické lepidlo“, koncen-
trovanou formu krevní součásti zvané fibrinogen, kterou bylo 
možné použít pro spojování nervových zakončení v  darova-
ných pokožkách a při dalších druzích chirurgických zákroků.
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Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

KAPITOLY Z HISTORIE – BRIAN PETER MEDAWAR

Poté Medawar společně s australským vědcem, virologem 
Frankem Macfarlanem Burnetem (1899–1985) a dalšími 
spolupracovníky vypracoval teorii získané tolerance, snášenli-
vosti. Zásluhou těchto dvou přírodovědců byl učiněn objev, že 
individuální imunologické vlohy jsou geneticky určeny a zcela 
se vyvinou již v embryonálním vývojovém stadiu. Schopnost 
získat skutečnou imunitu se však vyvíjí až relativně později. 
Embryu tato schopnost chybí a dítě ji získává teprve v prvních 
týdnech nebo měsících svého života.

Burnet, který objevil původce Q-horečky (nazvané jeho 
jménem Rickettsia burneti) a je autorem díla „Virus jako orga-
nismus“ (1945), vysvětlil schopnost rozpoznávat vlastní látku 
a  vývoj této schopnosti v  embryu. Seberozpoznávací látka je 
poznatelná a připomíná matku. Medawar a jeho spolupracovní-
ci později experimentálně dokázali tento princip, a tak otevřeli 
novou oblast pro výzkum. Společně hledali vysvětlení, proč or-
ganismus netvoří protilátky proti složkám vlastního těla.

Medawar společně s  Burnetem vlastně zjistili, že imuno-
logická snášenlivost může být i uměle vyvolána. Dokázali, že 
imunita organismu proti cizorodé, transplantované tkáni není 
zděděná, nýbrž že je získána teprve po narození. Tím uvolni-
li pro medicínu nepředstavitelné nové výhledy. Tyto objevy 
měly rozhodující význam pro další vývoj transplantace růz-
ných orgánů při zachraňování lidského zdraví a života. Jejich 
práce v budoucnu umožnila i transplantace Langerhansových 
ostrůvků a slinivek břišních u pacientů s diabetem. Medawar 
společně s Burnetem tak po zásluze obdrželi v roce 1960 No-
belovu cenu za fyziologii a medicínu právě za objev získané 
imunologické tolerance.

V letech 1962–1971 byl Medawar ředitelem Britského ná-
rodního ústavu pro lékařský výzkum, ze kterého vytvořil jedno 
z nejlepších světových center pro imunologický a biomedicín-
ský výzkum. Jak uvádí Prokop Málek ve svém medailonu Bri-
ana Petera Medawara v „Přemožitelích času č. 12“, stejnou pro-
slulost jako vědecká práce přinesla Medawarovi i jeho činnost 
esejistická, v níž se velmi snažil zvýšit prestiž vědy ve společ-
nosti a prohloubit informovanost veřejnosti o zákonitostech 
poznávacího procesu. Známé jsou jeho sbírky esejí: „Jedineč-
nost individua“ (1957), „Budoucnost člověka“ (1959), „Umění 
řešitelného“ (1967) nebo „Naděje pokroku“ (1972). Se svou že-
nou zpracoval v roce 1977 instruktivní přehled biologického 
myšlení a vydali jej pod názvem „Věda o životě“.

Získal další významná ocenění – Královskou medaili lon-
dýnské Královské společnosti či Copleyho medaili, v roce 1952 

byl povýšen do rytířského stavu a o 20 let později jmenován 
Rytířem cti. Měl velké pochopení pro klinický výzkum – známý 
je jeho opakovaný výrok, že „problém transplantací se nemůže 
vyřešit jenom v laboratořích nebo naopak jen na klinikách, ale 
nejužší spoluprací mezi nimi“. Proto zval pracovníky z klinik 
na zasedání Mezinárodní transplantační společnosti a naopak 
imunologové jezdili na kongresy Mezinárodních společností 
chirurgů nebo neurologů.

V  54 letech byl přímo při přednášce postižen mozkovou 
mrtvicí. Krvácení do mozku bylo rozsáhlé a jeho život visel na 
vlásku. Díky lékařům a obětavosti své ženy se nakonec uzdra-
vil. Následky choroby však byly těžké – až do konce života zů-
stal invalidní, v posledních letech života přišel i o jedno oko. 
Ještě dalších 14 let se však neúnavně zúčastňoval řady mezi-
národních kongresů, neboť jeho intelekt nebyl postižen a on 
mohl dále rozdávat své bohaté vědomosti a zkušenosti.

Zastavme se ještě u jedné významné skutečnosti – Meda-
warově vztahu k československé vědě, který je vskutku mimo-
řádný. Imunologickou toleranci ve stejné době jako Medawar, 
ale odlišnou metodou, prokázal i československý biolog Milan 
Hašek (1925–1984), profesor Karlovy univerzity a člen kore-
spondent ČSAV, z tehdejšího Ústředního ústavu biologického 
v Praze. Při svých pokusech spojil chorioalantoidní membrány 
vyvíjejících se kuřecích embryí a tím dosáhl intenzivní výmě-
ny krevních buněk mezi oběma zárodky. Tento stav byl nazván 
„parabióza“. Medawarovi spolupracovníci v Londýně úspěšně 
zopakovali tyto Haškovy pokusy s parabiózou kuřat a naopak 
v Praze byly potvrzeny výsledky Medawarovy školy.

Obě skupiny od té doby spolupracovaly. Hašek byl pozván 
na mezinárodní diskusi o imunologické toleranci, Medawar 
se svou ženou navštívili v roce 1960 poprvé Prahu. Ivan Brož 
v  Medawarově medailonu ve své knize „20. století jaké bylo 
(v příbězích ze života a díla nositelů Nobelovy ceny)“ připomíná 
smolnou situaci s havárií auta na Hlávkově mostě, při níž se 
Hašek i manželé Medawarovi lehce zranili. Medawarova úcta 
k  práci pražských imunologů se projevovala i v  jeho opako-
vaných výrocích, že spolu s ním měl být Nobelovou cenou za 
fyziologii a medicínu oceněn i Milan Hašek.

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

4x ročně + případná suplementa

formát A4, barevný, 48 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)

44 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2012


