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Editorial

Těší mne, že mohu oznámit, že redakční rada našeho časopisu se rozrostla 
o dalšího člena, as. MUDr. Jana Brože z II. interní kliniky 3. LF UK a FN 
Královské Vinohrady.

1KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2012

O spolupráci

V roce 2003, před deseti lety, jsem stál u kolébky časopisu Kazuistik v diabetologii. Předpokládal jsem pochopitelně, na základě 
průzkumu, že by (bude-li přinášet kvalitní a zajímavé kazuistiky) měl být atraktivní pro české i slovenské čtenáře – lékaře v diabetolo-
gii a příbuzných oborech. Nicméně šlo o zcela nový koncept odborného lékařského časopisu a první z „kazuistických“ časopisů našeho 
nakladatelství. Nikdo ovšem nemohl zaručit časopisu úspěch – kvalitní autory a recenzenty, spokojené čtenáře a předplatitele, podporu 
inzerentů, spolupracující partnery…

Těší mne, že na sklonku desátého ročníku našeho časopisu mohu konstatovat, že časopis vzkvétá. Mezi spolupracovníky Kazu-
istik patří řada předních českých diabetologů, navzdory ekonomické krizi předplatitelé obnovují pravidelně své předplatné, odborná 
spolupráce s diabetologickou společností i  jednotlivými diabetologickými centry je vynikající, časopis je mediálním partnerem řady 
odborných akcí. Pravidelně se nám daří vydávat i tematická suplementa věnovaná novinkám nebo specializované problematice. Spolu 
s tímto číslem byste měli obdržet již tradiční suplementum věnované rozšířeným abstraktům přednášek a posterů z podzimní konfe-
rence Syndrom diabetické nohy. Za to vše bych rád poděkoval všem partnerům časopisu – autorům, recenzentům, redakční radě časo-
pisu, představitelům České diabetologické společnosti i OSAD, pořadatelům a organizátorům odborných konferencí i představitelům 
farmaceutického průmyslu, kteří podporují časopis v podobě inzerce. Pochopitelně také v neposlední řade Vám, našim čtenářům, za 
Vaše připomínky, podněty a požadavky.

Jistě ne vše se podařilo, existuje řada věcí, které můžeme zlepšit. Naše aktivita na Slovensku není taková, jak bychom si předsta-
vovali a řada nových bariér (poštovné, bankovní poplatky, rozdílnost zákonů atd.) komplikuje společné česko-slovenské publikování. 
V žádném případě však na společný časopis nehodláme rezignovat, ba právě naopak.

S velkou lítostí vzpomínám na samostatnou existenci dceřiného periodika Sestra v diabetologii, která je dnes přílohou našeho ča-
sopisu s omezeným rozsahem a bez samostatné distribuce. Ještě před několika lety se diabetologické sestry mohly pochlubit vlastním 
kvalitním odborným časopisem, kam přispívali přední čeští diabetologové v podobě článků postgraduálního charakteru i sestry samy. 
Skupina předplatitelek byla, na tak specializovaný časopis, neobyčejně široká a časopis držel vysokou úroveň odbornosti. I ekonomicky 
byl projekt soběstačný a nemusel být dotován z žádných grantů ani státní podpory, vystačil si s předplatným a inzercí farmaceutických 
firem. Vaz mu zlomilo hloupé rozhodnutí SÚKLu, které určilo, že zdravotní sestra není odborný zdravotnický pracovník (z pohledu 
zákona o reklamě) a nemůže tak ve svém časopise mít inzerci na léky na předpis. Absurdně tak diabetologická sestra musí o inzulínu 
vědět první poslední, musí o něm edukovat pacienta, ale mohla by utrpět, kdyby její odborný časopis podpořila inzerce v podobě re-
klamy na inzulín. Výsledkem tohoto rozhodnutí je tak skutečnost, že diabetologické sestry nemají svůj časopis, protože, ať chceme nebo 
nechceme, bez inzertní podpory dnes vydávat specializovaný časopis není ekonomicky možné.

 Fungování časopisu nezjednodušuje ani ekonomická krize a už vůbec ne politická rozhodnutí, např. zvyšování daní. Naposledy 
zdánlivě drobné (1%) zvýšení DPH, znamená změny všech kalkulací, sazeb a propočtů. Kdybychom chtěli jednoduše promítnout zvýše-
ní ceny o jedno procento do předplatného (a zvýšit cenu z 200 Kč na 202 Kč), náklady s tím spojené (ceníky, formuláře, internet apod.) 
by byly nemalé. Redakce a nakladatelství by přitom nedostalo ani korunu navíc. Druhou možností je zachovat cenu časopisu a snížit 
tak množství peněz, které budeme mít na jeho přípravu. Předpokládám, že to bude cesta, kterou se vydáme. Chápu, že stát potřebuje 
mnoho milionů na opravy buštěhradských zámků, zajímavě zvlněných dálnic a výživu armády potřebných úředníků, kteří nám budou 
následně komplikovat život svou činností (např. zákazem reklamy na léky v sesterských časopisech). Nicméně se domnívám, že zvyšovat 
cenu časopisu není možné donekonečna. Zkusíme tedy – opět – škrtat v rozpočtu časopisu a hledat úspory v jeho fungování. Každopád-
ně slibuji, že to v žádném případě nebude na úkor obsahu ani jeho kvality.

Jistě by se našlo více věcí, které by bylo dobré v časopise změnit. Velmi by mne potěšilo, kdybychom na prahu 11. ročníku dostali tyto 
podněty právě od Vás – čtenářů. Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete, co Vám v časopise chybí, zda by některé rubriky či formáty 
článků neměly být méně časté, jakým tématům bychom se měli věnovat přednostně a pochopitelně i jak vnímáte naše pravidelné (Sestra 
v diabetologii, Endokrinologie) i nepravidelné (suplementa) přílohy. Předem děkuji za Vaše ohlasy, náměty a připomínky.

Karel Vízner
šéfredaktor

PS: Už jste vyzkoušeli práci s internetovou podobou Pomocníka diabetologa na www.diapomocnik.cz ?
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Zlepšení kompenzace u komplikovaného 
pacienta s diagnózou diabetes mellitus  
2. typu léčeného kombinací metforminu  
a linagliptinu

Souhrn:
Kazuistika pacienta s čtyřletou historií diagnózy diabetes mellitus 2. typu, s abu-

sem alkoholu v anamnéze, a omezenými pohybovými možnostmi, u kterého i přes 
navýšení dávky metforminu z 500 mg na 2 000 mg v monoterapii nebylo dosaženo 
uspokojivé kompenzace. Po kombinační léčbě metforminem a  linagliptinem bylo 
dosaženo výrazného zlepšení kompenzace, hodnota HbA1c se z 61 mmol/mol (6,1 % 
IFCC) upravila na 48 mmol/mol (4,8 %).

Summary:
The improvement of compensation in a complicated patient with type 2 diabetes melli-
tus treated with a combination of metformin and linagliptine 

The case report of a patient with type 2 diabetes mellitus diagnosed four years ago, 
and a history of alcohol abuse and limited mobility, who despite an escalation of the 
dose of metformin (from 500 mg to 2 000 mg) as a monotherapy didn’t achieve a sa-
tisfactory compensation. After the addition of the combined treatment with metfor-
min and linagliptine, a significant improvement of the compensation was achieved, 
HbA1c level decreased 61 mmol/mol (6.1% IFCC) to 48 mmol/mol (4.8%).

Psottová, J. Zlepšení kompenzace u komplikovaného pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu léčeného 
kombinací metforminu a linagliptinu. Kazuistiky v diabetologii 10, 4: 4–5, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � abusus alkoholu
 � metformin
 � linagliptin

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � alcohol abuse
 � metformin
 � linagliptine

Jana Psottová
Diabetologie Slunečná, Praha

Úvod
Tato kazuistika potvrzuje nejen pozitivní efekt individu-

álního přístupu v  léčbě pacientů, kdy byla použita moderní 
terapie pomocí metforminu a  DPP-4 inhibitoru (dipeptidyl 
peptidase-4  inhibitor) i  při mírně zvýšených jaterních tes-
tech. Vycházela jsem zejména z mých praktických zkušeností 
a dlouhodobé klinické praxe. Po indikaci kombinace perorál-
ních antidiabetik metforminu a linagliptinu došlo ke zlepšení 
kompenzace bez výskytu hypoglykemií a zlepšení kvality živo-
ta pacienta.

Kazuistika
Pacient ve věku 59 let byl před čtyřmi roky odeslán praktic-

kou lékařkou s úvodní glykemií 12 mmol/l, glykosurií a s po-
zitivní rodinnou anamnézou – cukrovku měl otec a má jeden 
ze dvou bratrů.

V  osobní anamnéze pacienta je oboustranná gonartróza 
s  řešením náhradou totální endoprotézou na obou stranách 
a hypertenzní choroba. Pro tato onemocnění je v  částečném 
invalidním důchodu, pracuje jako vrátný. Z abusu – je kuřák, 
po dobu dvaceti let kouří cca 15 cigaret denně, dále konzu-
ment piva – obden čtyři piva.

Zahájili jsme léčbu metforminem, pacient edukován ze-
jména v  dietních a  režimových opatřeních, doporučili jsme 
mu redukci tělesné hmotnosti při BMI 30,1 kg/m2, zákaz či 
omezení kouření, snížení konzumace piva a pravidelný pohyb, 
který je možný v rámci jeho onemocnění a který by pacientovi 
přinášel pozitivní naladění. Dále jsme upravili antihypertenz-
ní léčbu – je léčen ACE inhibitorem (perindopril), ale v nedo-
statečné dávce, a  začali s  terapií statinem pro nově diagnos-
tikovanou dyslipidemii. Laboratorní výsledky tři měsíce po 
diagnostice diabetu: krevní obraz v normě, z biochemických pa-
rametrů – kyselina močová 419 μmol/l, glukóza preprandiální  
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ZLEPŠENí KOMPENZACE U KOMPLIKOVANéHO PACIENTA S DIAGNóZOU DIABETES MELLITUS 2. TYPU...

MUDr. Jana Psottová
Slunečná 2101/2
100 00 Praha 10

e-mail: psottovaj@volny.cz

7,6  mmol/l, celkový cholesterol 7,0  mmol/l, triacylglycero-
ly 8,8  mmol/l, HDL-cholesterol 0,8  mmol/l, LDL-choleste-
rol 3,3  mmol/l, HbA1c 51  mmol/mol (5,1  %  IFCC), MDRD 
1,39 ml/s/1,73 m2, GMT 2,81 μkat/l a všechny ostatní parame-
try včetně TSH a C-peptidu v normě.

Přes opakovanou edukaci a  postupné zvyšování dávky 
metforminu, z úvodních 500 mg až 2 000 mg na den, se nám 
nedařilo dosáhnout cílových hodnot. Pacientovi se nedařila re-
dukce hmotnosti ani přestat kouřit či kouření omezit.

Kontinuálně jsme kontrolovali krevní obraz, minerály, ja-
terní testy, renální funkce, lipidové spektrum a  samozřejmě 
glykemie nalačno i  postprandiální a  ukazatel kompenzace 
diabetu – glykovaný hemoglobin. Motivačně pacient prováděl 
selfmonitoring glykemií glukometrem.

Přes všechna tato terapeutická opatření pacient přišel na 
kontrolu v  březnu 2012 a  jeho glykovaný hemoglobin byl 
61 mmol/mol (6,1 % IFCC), a to i přesto, že se pacientovi po-
dařilo mírně zredukovat tělesnou hmotnost cca o  4  kg, což 
znamená, že dle parametrů se z  kategorie obezity I. stupně 
přesunul do kategorie nadváhy. K denní dávce 2 000 mg met-
forminu jsme přidali linagliptin, zvyšování dávky metforminu 
na maximální denní dávku jsme se obávali vzhledem k abusu 
alkoholu v osobní anamnéze; použití linagliptinu není postiže-
ním jater omezeno. Pacient se piva jistě nevzdal úplně, snažil 
se ho omezit. Nemocný nedosahuje cílových hodnot krevního 
tlaku – proto jsme přidali k již zvýšené dávce ACE inhibitoru 
kombinační terapii ACE-I  s  diuretikem. Ani lipidové spek-
trum nebylo ve fyziologických hodnotách, zvýšili jsme tedy 
dávku hypolipidemické léčby (atorvastatin).

Na pravidelné kontrole v  září letošního roku byla venóz-
ní glykemie nalačno 7,1 mmol/l, HbA1c 48 mmol/mol, GMT 
1,91  μkat/l, celkový cholesterol 4,39  mmol/l, triacylglyceroly 
1,15 mmol/l, HDL-cholesterol 0,56 mmol/l a LDL-cholesterol 
2,90  mmol/l. Hodnoty krevního tlaku ve fyziologickém roz-
mezí, tělesnou hmotnost se pacientovi podařilo udržet. Ne-
mocný nezaznamenal žádnou hypoglykemii.

Diskuse a závěr
V  současné době máme mnoho možností léčby diabe-

tu 2. typu. Základem samozřejmě zůstává racionální strava 

s omezením sacharidů a lipidů, i když náhledy na tzv. „dietu“ 
v poslední době zaznamenaly velké názorové změny. Podíl po-
hybové složky v  rámci individuálních možností jednotlivého 
nemocného zůstává nesporný.

Vždy máme možnost výběru léčby dle různých kritérií 
a my bychom měli zvolit tu pro pacienta nejvhodnější variantu, 
která přinese zlepšení kompenzace, v ideálním případě dosáh-
neme cílových hodnot, ale současně se zlepší nebo zůstane za-
chována kvalita života nemocného. Tato fakta jsou podložena 
nejen klinickými studiemi, ale i mými praktickými zkušenosti 
z diabetologické praxe.

Podle mého názoru se podílelo na zlepšení kompenzace 
tohoto pacienta více faktorů, pečlivá edukační práce hlavně 
díky našim sestřičkám, motivace podpořená možností self-
monitoringu a nezbytný předpoklad – efektivní moderní léčba 
kombinace metforminu a  gliptinu se zlepšením kompenzace 
bez výskytu hypoglykemií nebo zvyšování hmotnosti a zacho-
váním kvality života pacienta.
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Efekt léčby liraglutidem u nemocné 
s diabetes mellitus 1. typu

Souhrn:
Léčba inzulínem je základní součástí péče o nemocné s diabetes mellitus (DM) 

1.  typu, neboť autoimunitní proces vede k postupnému zániku beta buněk ostrův-
ků pankreatu se zánikem sekrece inzulínu. Patogeneze diabetes mellitus 2.  typu je 
odlišná, typicky multifaktoriální, bývá vyjádřena současně jak kvalitativní, tak kvan-
titativní porucha inzulínové sekrece, oslabený inkretinový efekt, jehož ovlivnění se 
úspěšně využívá v terapii. Léčba agonisty glucagon like peptidu-1 (GLP-1) je v sou-
časné době schválena v indikacích pouze pro léčbu DM 2. typu. Nicméně díky účin-
kům GLP-1 analog mimo beta buňku pankreatu se nabízí jejich použití i u DM 1. 
typu. A  to zejména u  těch pacientů, kteří jsou fenotypicky obdobní diabetikům 2. 
typu, s nadváhou či obezitou, inzulínovou rezistencí a větší spotřebou inzulínu. Pro-
fit využití liraglutidu v terapii DM 1. typu je prezentován v následující kazuistice.

Summary:
The effect of the treatment with liraglutide in the patient with type 1 diabetes 
mellitus

The insulin treatment represents a  basic part in the care of patients with type 
1  diabetes mellitus (DM), because autoimmune process leads to a  gradual loss of 
beta cells of pancreatic islets with a decline of insulin secretion. The pathogenesis of 
type 2 diabetes mellitus is different, typically multifactorial, there are simultaneously 
present both qualitative and quantitative impairments of insulin secretion as well 
as a weakened incretin effect, influencing of which may be successfully used in the 
treatment. The treatment with glucagon like peptide 1 (GLP-1) agonists has been cu-
rrently approved for the treatment of type 2 diabetes mellitus only. Nevertheless, due 
to the effects of GLP-1 analogues outside the pancreatic beta cells, their use comes 
forward in type 1 diabetes mellitus as well. Particularly in patients who are phenoty-
pically similar to the patients with type 2 diabetes mellitus, those with overweight or 
obesity, insulin resistance and higher insulin consumption. The profit of liraglutide 
in type 1 diabetes mellitus is presented in the subsequent case report.

Fajtlová, V., Scheinost, M., Pátková, H. Efekt léčby liraglutidem u nemocné s diabetes mellitus 1. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 10, 4: 6–8, 2012.
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Úvod
Díky dominantnímu efektu inzulínu v udržení glukózové 

homeostázy se většina studií zabývající se patogenezí DM 2. 
typu soustředila právě na definování poruchy inzulínové se-
krece. U DM 2. typu bývá vyjádřena současně jak kvalitativ-
ní, tak kvantitativní porucha inzulínové sekrece, na rozdíl od 
DM 1. typu, kde je přítomen absolutní nedostatek inzulínu. 
V současné době je popsán další fenomén ovlivňující průběh 
diabetes mellitus – oslabený inkretinový efekt u nemocných 
s diabetes mellitus. Inkretinový efekt znamená, že při podá-
ní identického množství glukózy perorálně a  intravenózně, 

dojde k významnější produkci inzulínu po podání perorál-
ním. Inkretiny jsou hormony produkované střevní sliznicí 
po nutričním stimulu. Za většinu inkretinového efektu je 
zodpovědný GLP-1 (glucagon like peptide-1) produkovaný 
endokrinními L-buňkami distálního střeva. GLP-1 má vel-
mi krátký poločas, cca 2 minuty, neboť dochází záhy k jeho 
degradaci enzymem DPP-4 (dipeptidyl peptidáza-4). Mož-
nosti jak zasáhnout do inkretinové osy přinesly agonisté 
GLP-1 receptoru, rezistentní vůči degradaci DPP-4. Na trhu 
je v současné době k dispozici exenatid (Byetta) a liraglutid 
(Victoza).
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EFEKT LéČBY LIRAGLUTIDEM U NEMOCNé S DIABETES MELLITUS 1. TYPU

Hlavním působištěm GLP-1 analog je pankreas, kde jejich 
aktivita vede ke stimulaci glukózo-dependentní inzulínové 
sekrece, čehož se využívá terapeuticky u  nemocných s  DM 
2. typu. Je také ale prokázáno, že receptory pro GLP-1 nejsou 
pouze na beta buňkách pankreatu. Mimo pankreas byly recep-
tory pro GLP-1 popsány na srdci, v játrech, ve svalu a v žalud-
ku, z  čehož vyplývá jeho širokospektré pole působnosti, jak 
bylo demonstrováno v  řadě klinických studií s  DM 2. typu. 
Z klinického hlediska je zejména důležité zpomalení vyprazd-
ňování žaludku, redukce příjmu potravy, suprese hladiny glu-
kagonu, do budoucna je velmi nadějným momentem pozitivní 
ovlivnění proliferace beta buněk pankreatu. Jelikož u  DM 1. 
typu je podkladem choroby autoimunitní inzulitida vedoucí 
k  úplné ztrátě schopnosti produkce endogenního inzulínu, 
nelze endogenní produkci po podání GLP-1 očekávat. Ovšem 
ostatní účinky jsou u DM 1. typu zachovány a mohou ovlivnit 
průběh choroby. V literatuře se objevují jen nečetné práce na 
souboru nemocných s DM 1. typu. Například práce Kielgasta 
ukázala redukci spotřeby inzulínu a redukci tělesné hmotnosti 
po podání liraglutidu (prezentována na EASD 2010).

U DM 1. typu lze efekt očekávat zejména u nemocných fe-
notypicky obdobných DM 2. typu, tzn. u pacientů s nadváhou 
či obezitou, vyšší denní spotřebou inzulínu apod.

Kazuistika
Jedná se o  případ 32leté pacientky s  diabetes mellitus 1. 

typu (trvání od 6 let věku). V prosinci roku 2005 byla pro pří-
tomnost dawn fenoménu převedena z intenzifikovaného inzu-
línového režimu na léčbu kontinuální subkutánní infuzí inzu-
línu (CSII). Pacientka má již rozvinuté orgánové komplikace 
(incipientní diabetická nefropatie, diabetická retinopatie po 
opakovaných laser fotokoagulacích, diabetická polyneuropatie 
dolních končetin, autonomní neuropatie kardiovaskulárního 
aparátu).

Dále je léčena statinem pro dyslipidemii, užívá substituční 
léčbu při autoimunitní thyreoiditidě.

Vzhledem k  nárůstu hmotnosti o  10  kg v  průběhu dvou 
let (68..78 kg) a zhoršení kompenzace diabetu – zhoršení mě-
řených glykemií i  laboratorní odezvou ve stoupajícím HbA1c 
(6,3 %..7,5 % dle IFCC), byl do medikace k CSII ošetřujícím 
diabetologem přidán od února roku 2010 metformin v dávce 
1 700 mg denně. V červnu 2010 byla dávka metforminu navý-
šena na 3x850 mg denně.

Po nasazení metforminu došlo ke zlepšení dlouhodobé 
kompenzace diabetu a ke snížení HbA1c na 6 % dle IFCC. Toto 
zlepšení bylo ovšem pouze přechodné. Pacientka i přes opa-
kované dietní edukace a pohybový režim nadále přibírala na 
váze až na 84 kg a  i HbA1c opět progredoval a pohyboval se 
v rozmezí 7,2–7,7 % dle IFCC.

Celková denní dávka inzulínu byla 80 jednotek (denní ba-
zální dávka 64 jednotek, bolusy k jídlu 16 jednotek denně).

V  březnu roku 2012 byl do medikace nasazen liraglu-
tid v  dávce 0,6  mg subkutánně ráno, s  navýšením po týdnu 
na 1,2  mg. Dávka metforminu byla přechodně snížena na 
1 000 mg denně s následným navýšením na 1 500 mg denně. 
V úvodu se po nasazení liraglutidu vyskytly gastrointestinální 
potíže, které ovšem postupně odezněly. Již přibližně pátý den 
terapie byl zřejmý pokles glykemií až do pásma hypoglykemic-
kých hodnot s nutností redukce bazální dávky inzulínu o 30 %, 
byla nutná i redukce bolusových dávek.

U  pacientky došlo k  velmi dobré terapeutické odezvě na 
zavedenou léčbu, bylo dosaženo příznivého ovlivnění metabo-
lických parametrů. Při snížené chuti k jídlu došlo k postupné 
redukci tělesné hmotnosti až na 72 kg (pokles o 12 kg). Součas-
ně došlo ke snížení HbA1c na 5,7 % dle IFCC. Celková denní 
dávka inzulínu je aktuálně 34 jednotek v  bazální dávce a  11 
jednotek v bolusech k jídlu. Došlo tedy ke snížení denní potře-
by inzulínu o 44 %.

Závěr
Přesto, že léčba agonisty GLP-1 není u  diabetiků 1. typu 

schválena v indikacích v SPC, tak bychom chtěli na příkladu 
této kazuistiky ukázat, že i pacienti s diabetes mellitus 1. typu 
mohou profitovat z léčby agonisty GLP-1. Jde především o pa-
cienty s nadváhou a obezitou, tedy fenotypicky obdobné dia-
betikům 2. typu.
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Vliv kombinační léčby liraglutidem a intenzifiko-
vaným inzulínovým režimem s inzulínovými 
analogy na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu 
u nemocného po transplantaci srdce

Souhrn:
Obsahem prezentované kazuistiky je popis léčebné odpovědi po přidání liraglu-

tidu do terapie u nemocného s diabetem 2. typu po transplantaci srdce s renální in-
suficiencí III. stupně dle K/DOQI k  již zavedené intenzifikované inzulínové léčbě. 
Tento nemocný s neuspokojivou kompenzací diabetu i přes léčbu inzulínovými ana-
logy měl vzhledem ke komorbiditám jen omezené možnosti pro kombinační terapii 
diabetu. Po přidání liraglutidu do léčebného schématu došlo po třech měsících k vý-
raznému zlepšení metabolické kompenzace, která nadále trvá po dobu dvou let ve 
zcela uspokojivém rozmezí. Navíc u nemocného bylo možné snížit dávky inzulínu 
bez negativního vlivu na kompenzaci diabetu a léčba bezpečně probíhá při naruše-
ných nicméně zcela stabilních renálních funkcí nemocného.

Summary:
The effect of a combined treatment with liraglutide and intensified insulin regimen 
with insulin analogues on a compensation of type 2 diabetes mellitus in a patient 
after the heart transplantation    

The presented case report includes a description of the therapeutical response fo-
llowing the addition of liraglutide to the current intensified insulin treatment in a pa-
tient with type 2 diabetes mellitus after the heart transplantation with grade III renal 
insufficiency according to K/DOQI. This patient with unsatisfactory compensated 
diabetes despite the treatment with insulin analogues had, because of his comorbidi-
ties, only limited choices of combined antidiabetic treatment. Following the addition 
of liraglutide into the therapeutical regimen the metabolic compensation significant-
ly improved during next three months and it has been remaining stable within entire-
ly satisfactory range for a period of two years. Moreover, it was possible to reduce the 
doses of insulin without a negative impact on the compensation of the diabetes and 
the treatment proceeds safely with impaired but stable renal functions of our patient.

Hellerová, P., Piťhová, P., Honka, M. Vliv kombinační léčby liraglutidem a intenzifikovaným inzulínovým 
režimem s inzulínovými analogy na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu u nemocného po transplantaci 
srdce. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 8–9, 2012.
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Úvod
Liraglutid je agonista receptoru pro GLP-1, který je z 97 % 

homologní s  endogenním lidským GLP-1. Hlavním účinkem 
liraglutidu je zvýšení sekrece inzulínu z  beta buněk pankreatu. 
Dalším významným účinkem majícím vliv na kompenzaci diabe-
tu je snížení sekrece glukagonu, který zvyšuje produkci glukózy 
v játrech. Mezi další účinky liraglutidu patří zpomalené vyprazd-
ňování žaludku, zvýšení pocitu sytosti a celkově snížení příjmu 
potravy, což v důsledku navozuje úbytek tělesné hmotnosti.

Liraglutid se podává subkutánně, jeho eliminační poločas je 
13 hodin, což pro pacienty s výhodou umožňuje podávání jednou 
denně. Maximální koncentrace jsou dosaženy po 9–12 hodinách.

Kazuistika
Jedná se 63letého pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. 

typu, který byl diagnostikován v roce 1982 a až do roku 2007 
nebyl zřejmě nikde systematicky sledován. U tohoto pacienta 
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VLIV KOMBINAČNí LéČBY LIRAGLUTIDEM A INTENZIFIKOVANýM INZULíNOVýM REŽIMEM...

byla 16. února 2004 provedena ortotopická transplantace srdce 
pro diagnózu dilatační kardiomyopatie. Jako imunosupresi-
vum pacient užíval mycofenolát mofetil v kombinaci s kortiko-
terapií. Kortikoterapie byla ukončena v roce 2007 pro dekom-
penzaci diabetes mellitus. V tomto roce byla zavedena terapie 
intenzifikovaným inzulínovým režimem s  analogy inzulínu. 
Diabetes mellitus byl na této terapii neuspokojivě kompenzo-
ván. Zároveň u pacienta došlo k postupnému vývoji renální in-
suficience III. stupně dle K/DOQI v.s. na podkladě CNI (Renal 
calcineurin inhibitor) toxicity.

V září roku 2010 se pacient dostavil do diabetologické am-
bulance Fakultní nemocnice v Motole. V té době byla aktuální 
terapie: inzulín glulisin (Apidra) 22-16-18 U, inzulín glargin 
(Lantus) 30 U ve 22 hod. Celkem tedy 86 jednotek inzulínu. Na 
této terapii byla kompenzace diabetu nedostatečná, HbA1c z čer-
vence 2010 byl 10,7 %, glykemie před jídly 16,7..10,6..11,3..13,7 
mmol/l. Současně v  laboratorním vyšetření byly patrny ex-
trémně vysoké hodnoty lipemie: triacylglyceroly 11,59 mmol/l, 
cholesterol 6,9  mmol/l. Vstupní hodnota kreatininemie byla 
172,2 μmol/l, hladina urey 11,9 mmol/l a odhadovaná glome-
rulární filtrace dle MDRD1P 0,59 ml/s/spt.

Jako pokus o  zlepšení kompenzace (vzhledem k  přítom-
nosti  renální insuficience a  srdečního onemocnění nebylo 
možné použít většinu perorálních antidiabetik) byl do terapie 
přidán analog endogenního GLP-1, liraglutid. Pacient apliko-
val přípravek Victoza 1,2  mg jednou denně. Při kontrole po 
měsíci této terapie došlo ke zlepšení glykemického profilu 
s hodnotami 8,1..7,3..6,0..9,5 mmol/l. Pacient léčbu dobře to-
leroval, proto jsme nadále pokračovali v zavedené kombinaci.

Po čtyřech měsících léčby liraglutidem v kombinaci s IIT 
byl glykemický profil 8,6..7,4..8,5..10,3 mmol/l, došlo k výraz-
nému snížení HbA1c na 6,4 % z původních 10,7 %. Byla prove-
dena redukce dávky večerního inzulínu o 5 jednotek.

Po roce této léčby, kterou pacient stále dobře toleroval, byly 
glykemické profily vcelku vyrovnané 9,8..6,3..5,1..8,2 mmol/l, 
HbA1c 7,1 %. V léčbě došlo i ke snížení dávek prandiálního in-
zulínu o 12 jednotek. Celkem se od začátku léčby snížily dávky 
inzulínu o 17 jednotek na 69 jednotek na den.

Po dvou letech této terapie byly glykemické profily vyrov-
nanější s těsnější kompenzací 5,8..7,9..4,4..7,7 mmol/l. Glyko-
vaný hemoglobin poklesl na 5,2 %. Pokračoval trend snižování 
dávek inzulínu. Během roku došlo k snížení dávek u prandi-
álního inzulínu o 8 jednotek a u dlouhodobého o 3 jednotky. 
Renální funkce se v průběhu sledovaného období nezměnily 

a hodnoty sledovaných ukazatelů zůstaly prakticky stejné: kre-
atinin 156,9 µmol/l, urea 11,8 mmol/l, MDRD1P 0,65 ml/s/spt.

Dvouletá léčba liraglutidem v kombinaci s intenzifikovaným 
inzulínovým režimem inzulínovými analogy vedla u našeho pa-
cientka ke zlepšení kompenzace diabetu. Glykovaný hemoglo-
bin se léčbou snížil z vstupních 10,2 % na 5,2 %. Glykemické 
profily byly vcelku vyrovnané. Došlo ke snížení dávek inzulínu 
z vstupních 86 jednotek na 58 jednotek inzulínu denně.

Diskuse
Hodnoty glykovaného hemoglobinu nasvědčují tomu, 

že pacient je velmi dobrým respondérem na léčbu agonistou 
GLP-1 receptoru. Tato skutečnost je podmíněna genetickými 
faktory. Pro použití agonistů GLP-1 receptoru u  nemocných 
s  renální insuficiencí jsou pro některé zástupce již provedeny 
farmakokinetické studie, na jejichž základě je upraveno dávko-
vací schéma především s ohledem prevence vzniku gastrointes-
tinálních nežádoucích účinků (Linnebjerg et al. 2007). Velmi 
dobrá gastrointestinální tolerance liraglutidu u daného nemoc-
ného, který má po celou dobu podávání stabilní ledvinné funk-
ce, nás vede k předpokladu, že u daného nemocného nedochází 
ke kumulaci liraglutidu. Skutečnost, že liraglutid je v některých 
obezitologických studiích podáván i v dávce 3 mg/den bez vý-
razných nežádoucích účinků je dalším podpůrným momentem 
pro bezpečnost liraglutidu v tomto individuálním případě.

Závěr
V  případě uvedeného pacienta léčba pomocí kombinace 

inzulinoterapie v  intenzifikovaném režimu a  terapie liraglu-
tidem v dávce 1,2 mg/den vedla k výraznému zlepšení kom-
penzace diabetu. Tento případ není ojedinělý a agonisté GLP-
1 receptoru bývají efektivní dle literárních údajů i u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu, kteří jsou již léčeni inzulínem a je-
jich efektivita je daná především genetickými faktory.

V situaci přítomné renální insuficience je potřeba pečlivě 
monitorovat možné gastrointestinální nežádoucí účinky, které 
by mohly souviset s případnou kumulací podávaného agonisty 
GLP-1 receptoru.
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Tab. č. 1: Sledované hodnoty kompenzace diabetu

glykemický  
profil (mmol/l)

glykovaný 
hemoglobin 

(IFCC)

celková 
denní dávka 

inzulínu
vstupní hodnoty 
(září 2010) 16,7..10,6..11,3..13,7 10,8 % 86 jednotek

po 1 měsíci léčby 8,1..7,3..6,0..9,5

po 4 měsících 
léčby 8,6..7,4..8,5..10,3 6,4 % 81 jednotek

po 1 roce léčby 9,8..6,3..5,1..8,2 7,1 % 69 jednotek

po 2 letech léčby 5,8..7,9..4,4..7,7 5,2 % 58 jednotek 

MUDr. Pavlína Hellerová
Interní klinika, FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
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Neinvazivní léčba diabetické makulopatie 
hypolipidemiky s důrazem na léčbu fibráty

Souhrn:
Diabetický makulární edém (DME) je způsoben mnoha faktory, mezi nimiž domi-

nuje hyperglykemie, ale uplatňuje se i dyslipidemie. Vede ke snížení zrakové ostrosti, 
při dlouhém trvání dokonce k  trvalému poklesu zraku edémem poškozenou vrstvou 
spojení vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů (IS/OS junction). Dle studie FIELD 
může být DME příznivě ovlivněn neinvazivní léčbou fibráty. Naše kazuistiky srovnávají 
využití fibrátů a statinů v  léčbě DME. U nemocného léčeného fibráty došlo k ústupu 
všech projevů DME (vymizení edému makuly i odchlípení IS/OS fotoreceptorů, ústupu 
tvrdých exsudátů i zlepšení zrakové ostrosti postiženého oka o 4 řádky ETDRS optoty-
pů). Předpokládáme určité podmínky úspěchu léčby fibráty, hlavně jejich včasné na-
sazení ihned po objevení diabetického makulárního edému a nepřítomnost diabetické 
nefropatie. Výhodou léčby fibráty je neinvazivní řešení DME, podmínkou dobrá spolu-
práce diabetologa a oftalmologa.

Summary:
The non-invasive treatment of the diabetic maculopathy with hypolipidemic agents 
with emphasis on the treatment with fibrates  

The diabetic macular edema (DME) results from many factors, among which 
dominates hyperglycemia, but dyslipidemia is also a contributing factor. It leads to 
a worse visual acuity, or, if long standing, even to a permanent visual loss caused by 
the impaired layer of the junction of internal and external segments of photorecep-
tors (IS/OS junction) by edema. According to the FIELD study, the DME may be 
favourably influenced by a  non invasive treatment with fibrates. Our case reports 
compare the use of fibrates and statins in the treatment of the DME. In a  patient 
treated with fibrates all symptoms of the DME resolved (disappearing of macular 
edema and detachment of IS/OS photoreceptors, reduction of hard exudates and the 
improvement of visual acuity of affected eye of 4 lines of ETDRS charts). We assume 
certain conditions for a successful treatment with fibrates, especially a prompt initi-
ation immediately after the diagnosis of diabetic macular edema without diabetic ne-
phropathy. The benefit of the treatment with fibrates is a non-invasive management 
of the DME, the prerequisite is a good cooperation between the diabetologist and the 
ophthalmologist.

Rencová, E., Lášticová, M., Šmahelová, A. Neinvazivní léčba diabetické makulopatie hypolipidemiky 
s důrazem na léčbu fibráty. Kazuistiky v diabetologii 10, 4: 11–16, 2012.
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 � diabetický makulární edém
 � tvrdé exsudáty
 � dyslipidemie
 � optická koherenční 

tomografie
 � ablace IS/OS fotoreceptorů
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Úvod
Z  366 milionů lidí na světě, kteří trpí diabetes mellitus 

(DM) 2. typu přibližně 1 z 10 má diabetický makulární edém 
(Wong et al. 2012). Diabetický makulární edém (DME) je de-
finován jako retinální ztluštění či přítomnost tvrdých exsudátů 
v dosahu 1 pupilárního diametru (PD), tj. 1 500 µm od cen-

tra makuly (Kalvodová et al. 2011). Ztluštění makuly je způ-
sobeno přítomností tekutiny v  neuroepitelu sítnice, které se 
dá dobře zobrazit na optické koherenční tomografii (OCT), 
tvrdé exsudáty jsou uloženiny lipidů ve tkáni sítnice – jako 
žlutá ostře ohraničená ložiska je dobře vidíme na fotografii 
fundu (FF). Obě metody jsou popsány níže – viz Metodika.  
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Následkem DME se snižuje zraková ostrost, dlouhotrvající ne-
léčený DME má jako následek trvalou ztrátu centrální zrakové 
ostrosti (Rencová et al. 1996). Příčinou vzniku DME je poruše-
ní nejdřív vnitřní hematoretinální bariéry, kterou tvoří pevné 
spoje mezi endoteliemi retinálních cév, později i zevní hema-
toretinální bariéry, kterou tvoří retinální pigmentový epitel 
(RPE) (Sosna et al. 2010). K porušení obou bariér vede multi-
faktoriální vliv diabetes mellitus, hlavně hyperglykemie. Proto 
prevencí vzniku DME je těsná kompenzace diabetu, krevního 
tlaku i lipidemie.

Epidemiologické studie dokládají významné vztahy mezi 
výskytem tvrdých ložisek na sítnici a hladinami LDL-choleste-
rolu v séru. Zajímavé výsledky, které jsou v současné době ově-
řovány, přinesly subanalýzy velkých mortalitních studií jako 
FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Dia-
betes). Tato studie prokázala významné snížení počtu nutných 
ošetření diabetické retinopatie laserovou koagulací ve skupině 
DM 2. typu léčených fenofibrátem (o 30 %, p<0,005) (Kalvo-
dová et al. 2011). Studie Action to Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes (ACCORD) se zaměřuje, kromě kardiovaskulární-
ho rizika, právě na vliv na diabetický makulární edém.

Verges z výsledků studie FIELD vysvětluje zřejmý vliv fib-
rátů na dyslipidemii kromě kvantitativního poklesu jednot-
livých složek spektra lipidů a zvýšení HDL-cholesterolu také 
zmenšením partikulí LDL-cholesterolu. Právě tento fakt prav-
děpodobně snižuje riziko vzniku méně závažných kardiovas-
kulárních příhod a má pozitivní vliv na regresi diabetické re-
tinopatie (DR). Ani vliv na snížení albuminurie vlivem fibrátů 
není zanedbatelný. Diabetická nefropatie totiž hraje značnou 
úlohu ve vzniku DME jak prokáže kazuistika č. 3.

Studie FIELD byla podnětem, proč jsme se rozhodli sledo-
vat účinek fibrátů na přítomný diabetický makulární edém. Při 
výběru nemocných jsme kladli důraz na správnou kompenza-
ci diabetu, zvažovali výši krevního tlaku a  lipidemii. Přitom 
nepřítomnost dyslipidemie nebyla důvodem k nezvolení léčby 
fibráty vzhledem k  jednomu z výsledků studie FIELD, podle 
nějž diabetická retinopatie reaguje pozitivně na léčbu fibráty 
i při lipidemii v mezích normy.

Metodika
Základem očního vyšetření je zjištění zrakové ostrosti na 

mezinárodně uznávaných optotypech podle Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study Group (ETDRS) optotypy. Vízus je 
udáván zlomkem, kde v čitateli je vzdálenost sedícího nemoc-
ného od tabulky s optotypy, ve jmenovateli vzdálenost, ze které 
by správně měl optotypy číst. Vízus OP 10/10 tedy znamená 
normální vízus pravého oka, který se rovná 1,0.

Fundusfotografie zobrazuje zadní pól oka na funduska-
meře FF 450 firmy Zeiss Jena (Germany). Dobře zobrazuje 
mikroaneurysmata, hemoragie a tvrdé exsudáty (ostře ohrani-
čené uloženiny lipidů nápadné žlutou barvou) – tedy všechny 
projevy diabetického makulárního edému (DME). Optickou 
koherenční tomografii v  této práci u prvních dvou dříve vy-
šetřovaných nemocných uvádíme na Stratus OCT firmy Zeiss 
Jena (Germany), u posledního nemocného používáme novější 

typ spektrálního OCT – HD OCT firmy Zeiss Jena (Germany), 
který není s předchozím přístrojem úplně kompatibilní, co se 
týče tloušťky sítnice, ale má přednost v dokonalejším zobraze-
ní přítomných defektů junkce vnitřních a  zevních segmentů 
fotoreceptorů (IS/OS fotoreceptorů), jejíž souvislost má velký 
význam v udržení dosavadních zrakových funkcí (v centru to 
znamená v udržení současné zrakové ostrosti).

V léčbě používáme fenofibrát (preparát Lipanthyl 267 M) 1 
tbl denně u nemocného č. 1. U nemocného č. 2 a 3 jsou v léčbě 
používány statiny.

Nemocný č. 1
49letý nemocný s diabetem 1. typu trvajícím 20 let, kom-

penzovaným inzulínem, s normálním krevním tlakem 130/80 
mmHg a nepoškozenou funkcí ledvin měl zhoršenou zrako-
vou ostrost na levé oko. Normální vízus na oko pravé (V OP) 
10/10, zatímco vízus levého oka (V OL) byl 10/36. Tomu odpo-
vídal vzhled pravé makuly na fundusfotografii (FF OP): nor-
mální vzhled makuly s ojedinělými mikroaneurysmaty. Fun-
dusfotografie levého oka (FF OL – na obr. 1) prokázala kromě 
mikroaneurysmat a žlutě zbarvených tvrdých exsudátů elevaci 
makuly, která se na optické koherenční tomografii levého oka 
(OCT OL) projevila náhradou normální foveolární deprese 
konvexní prominencí sítnice s přítomností cysty v neuroepi-
telu (na obr. 3 je zobrazena prázdnou šipkou) a odchlípením 
vrstvy junkce vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů (IS/
OS), která je zobrazena na obr. 3 a vyznačena plnou šipkou. 
Na OCT je možno srovnat i středovou tloušťku sítnice pravé-
ho oka (OP) 166 mikrometrů s  levým okem (OL), kde stře-
dová tloušťka sítnice 359 mikrometrů je patologická hodnota 
vyjadřující makulární edém (ME), v tomto případě diabetický 
(DME). Makulární edém je obvykle sdružen se snížením zra-
kové ostrosti, v každém případě pak se subjektivními příznaky 
jako je zvlnění rovných linií nebo vjemem skvrny před okem. 
Jeho dlouhé trvání může vyvolat vznik defektů v původně sou-
vislé linii IS/OS, které už jsou nevratným projevem poškození 
vízu, v tomto případě z diabetického makulárního edému.

Makulární edém je na OCT vyjádřen i na retinální mapě 
(na obr. 3 dole temporálně je výška makulárního edému zob-
razena červenou barvou, extrémní výška bývá pak zbarvena 
bíle). Normální výška sítnice na retinální mapě má barvu ze-
lenou až modrou, makula mívá žlutou barvou označený podle 
výšky sítnice svůj prstencovitý lem).

Nemocný začal užívat fenofibrát a při kontrole za půl roku 
jsme pozorovali při normálních nálezech vpravo (V, FF, OCT, 
vrstva junkce fotoreceptorů vč. retinální mapy a  centrální 
tloušťky sítnice v  mezích normy 169 mikrometrů) zlepšení 
nálezu i na levém oku: V OL 10/16, FF prokazuje drobení tvr-
dých exsudátů do bodů (obr. 2), na OCT OL se se snížením 
centrální tloušťky sítnice na 204 mikrometry obnovila foveo-
lární deprese a došlo k přiložení původně odchlípené junkce 
zevních a vnitřních segmentů fotoreceptorů. To považuji za 
hlavní projev odvrácení hrozby vzniku trvalých, zrakovou 
ostrost definitivně ohrožujících, změn v makule.

Za rok po počátku užívání fibrátů se tvrdé exsudáty jen 
jako body objevily v makule pravého oka spolu se zvýšením 
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centrální tloušťky sítnice na 236 mikrometrů se zachováním 
foveolární deprese a  souvislé linie IS/OS fotoreceptorů na 
OCT OP. Zraková ostrost snížena o 1 řádek ETDRS optotypů 
na 10/12,5. Nález hodnotíme jako perimakulopatii a zatím ne-
považujeme za nutné měnit léčbu – zvláště při stabilizaci nále-
zu na oku levém: tam zůstala zlepšená zraková ostrost na 10/16 
při ojedinělém bodu tvrdého exsudátu na obr. 2. Na OCT OL 
snížena centrální tloušťka sítnice na 204 mikrometry, s obno-
vením normální foveolární deprese. S tím souvisí nález pou-
ze žluté barvy rozšířeného prstence lemujícího makulu, takže 
můžeme mluvit o normě, maximálně jenom o diabetické pe-
rimakulopatii, neohrožující bezprostředně centrální zrakovou 
ostrost. Tomu odpovídá neporušená linie IS/OS fotoreceptorů. 
Jde o vymizení DME (obr. 4) se zlepšením zrakové ostrosti o 4 

Obr. č. 1: Nemocný č. 1, fundusfotografie OL 1 před 
zahájením léčby: v temporálním okraji makuly je patrný 
lineární paprsek tvrdého exsudátu.
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Obr. č. 2: Nemocný č. 1, fundusfotografie OL 3 po roce 
léčby fibráty: tvrdý exsudát je vstřebán s nepatrným 
reziduem ve formě žlutého bodu v temporálním okraji 
makuly
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Obr. č. 3: Nemocný č. 1, OCT OL 1 před zahájením léčby. Ob-
raz diabetického makulárního edému: normální foveolární 
deprese je nahrazena přítomností cysty v neuroepitelu sítnice 
(prázdná šipka). Navíc je přítomno odchlípení vrstvy junkce 
vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů (plná šipka). Na 
retinální mapě má makulární edém červenou barvu, středová 
tloušťka sítnice označená v tabulce je 359 µm.
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Obr. č.  4: Nemocný č. 1, OCT OL 3 po roce užívání fibrátů. 
Obraz normalizace diabetického makulárního edému. Je ob-
novena normální foveolární deprese, centrální tloušťka sítni-
ce dosáhla normální hodnoty 204 µm. Nejenže vymizela cysta 
v neuroepitelu sítnice, ale došlo k přiložení tenké, ale pro zra-
kovou ostrost významné vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů, 
která leží jako tenká lineární linie s rovným povrchem přímo 
na vrstvě retinálního pigmentového epitelu (RPE).
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řádky proti vyšetření před zahájením léčby fibráty před 1 ro-
kem.

Během sledování jsme zaznamenali následovný vývoj la-
boratorních parametrů: snížení hladiny celkového a  LDL-
-cholesterolu (celkový cholesterol: 6,68…5,05…4,54…4,51 
mmol/l, LDL-cholesterol: 4,79…3,22…3,09…3,07 mmo-
l/l) a  triglyceridů (1,87…1,05…0,69…0,94 mmol/l). 
Hodnoty krevního tlaku byly během sledování stabilní 
(130/80…140/80…140/80…150/80 mmHg). Kompenzace 
diabetu se v tomto období spíše mírně zhoršila, o čemž svěd-
čí hodnoty glykovaného hemoglobinu (5,3…7,2…6,2…6,8 % 
dle IFCC). Ze známých faktorů ovlivňujících diabetickou ma-
kulopatii se tedy na zlepšení nálezu nejspíše podílela úprava 
lipidogramu.

Nemocný zatím nepotřeboval laserovou léčbu DME, za což 
vděčíme užívání fibrátů pod dohledem kolegů z Diabetologic-
kého centra v Hradci Králové.

Nemocný č. 2
Muž ve věku 69 let, který trpěl 7 let diabetem 2. typu a byl 

léčen perorálními antidiabetiky. Nemocný si stěžoval na tma-
vé nebo zlaté body přeplouvající před očima při pohybech 
oka. Zraková ostrost byla snížena oboustranně jen o 1 řádek 
ETDRS optotypů. Na začátku sledování měl tvrdé exsudáty 
na FF pravého oka a synchisis scintillans (obr. 5 ji ukazuje na 
levém oku), což znamená husté prostoupení sklivce krystaly 
cholesterolu, které se jako mračna při pohybech oka pohybo-
valy a občas překrývaly struktury sítnice. Vlevo byla jimi ma-
kula překryta trvale, takže se nemohu vyjádřit k jejímu tehdej-
šímu vzhledu (viz obr. 5). OCT vyšetření nám umožnilo zjistit 
zachování foveolární deprese na obou očích s normální cen-
trální tloušťkou sítnice (vpravo 180, vlevo 179 mikrometrů). 
Přesto jsme kvůli synchisis scintillans požádali diabetologické 
centrum o nasazení hypolipidemické léčby. Vzhledem k tomu, 

že měl nemocný v nedávné době nasazen statin (atorvastatin, 
preparát Atoris 20 mg 1x denně), hypolipidemická léčba ne-
byla měněna a nemocný byl zařazen do kontrolní skupiny. Za 
půl roku od počátku léčby jsme mohli konstatovat prořídnutí 
hustých zákalů lipidových částeček ve sklivci obou očí, takže 
jsme pozorovali rozdrobení tvrdých exsudátů v pravé makule 
(jde o projev resorpce tvrdých exsudátů, tedy zlepšení nálezu). 
Levou makulu jsme zatím fundusfotografií posoudit nemohli, 
ale OCT oboustranně prokázalo normální centrální tloušťku 
sítnice (na OP 200 mikrometrů, na OL 207). Oboustranně je 
tedy patrná tato hodnota v mezích normy, byť trochu zvýšená 
proti úvodnímu vyšetření. Oboustranně také retinální mapa 
zobrazovala normální barvy. Zředění synchisis scintillans vní-
mal pozitivně nemocný a zraková ostrost zůstala nezměněná 
na obou očích (10/12,5).

Za další půlrok – tedy za rok od úvodního vyšetření, jsme 
pozorovali zbytky synchisis scintillans vpravo, její další lehké 
prořídnutí vlevo. Zraková ostrost zůstala stejná oboustranně 
10/12,5. Vpravo v makule byly jen ojedinělé body tvrdých ex-
sudátů, OCT prokázalo normální foveolární depresi při leh-
kém zvýšení centrální tloušťky makuly na 216 mikrometrů. 
Retinální mapa neprokazovala změny od předchozích vyšet-
ření. Vlevo došlo k  výraznějšímu drobení částeček lipidů ve 
sklivci, přesto jsme makulu na fundusfotografii nemohli ještě 
hodnotit pro přetrvávající byť prořídlý vertikálně orientovaný 
mrak lipidů ve sklivci s  maximem před makulou. Ale OCT 
levé makuly nám prozradilo její ztluštění na 244 mikrometrů 
s  jejím asymetrickým vyklenutím, které se projevilo změlče-
ním foveolární deprese a červenou barvou středu makuly na 
retinální mapě, která prokazuje její zřejmý edém. Léčba statiny 
v tomto případě měla určitý vliv na prořídnutí infiltrace skliv-
ce částečkami lipidů, tedy na zmenšení synchisis scintillans, ale 
nezabránila vzniku makulárního edému vlevo. Zraková ostrost 
zůstává nezměněná 10/12,5 na obě oči. Přesto přetrvává nález 
ve sklivci a hlavně makulární edém vlevo hrozí trvalým zhor-
šení vízu, takže v dalším postupu plánujeme operační přístup: 
pars plana vitrektomii (PPV) levého oka, která odstraní celý 
zkalený sklivec a předpokládáme i pozitivní vliv na přítomný 
otok makuly vlevo.

Hodnoty krevního tlaku byly během sledování stabilní 
(140/80…140/70…140/75 mmHg), kompenzace diabetu se 
mírně zlepšila (glykovaný hemoglobin 5,9…5,4…4,8 % dle 
IFCC). V  lipidogramu jsme přes léčbu atorvastatinem po-
zorovali mírný vzestup celkového cholesterolu, LDL-chole-
sterolu i  triglyceridů (celkový cholesterol 6,09…5,72…6,57 
mmol/l, LDL-cholesterol 4,5…4,11…4,79 mmol/l, triglyceridy 
1,84…1,96…2,17 mmol/l). To mohlo mít vliv na vznik maku-
lárního edému.

Nemocný č. 3
76letý muž s pětiletým trváním DM 2. typu je léčen PAD, 

a dále především pro nefropatii se zvýšeným krevním tlakem. 
Stěžoval si na zhoršené vidění pravého oka. Námi zjištěná zra-
ková ostrost pravého i levého oka byla 10/12,5. Na fundusfoto-
grafii pravého oka byly tvrdé exsudáty v makule, levá makula 
měla normální vzhled i nálezy OCT. OCT pravého oka proka-

Obr. č. 5: Nemocný č. 2, fundusfotografie OL 1 před 
zahájením léčby statiny: žluté cárovité hmoty ve sklivci 
jsou projevem extrémně mohutné infiltrace sklivce lipidy. 
Jejich vertikální pruh v centru právě překrývá makulu, 
kterou není možno touto metodou kvalitně zobrazit.
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zovalo centrální tloušťku sítnice na spektrálním OCT 347 mi-
krometrů a červenou plochu edému s bílým vrcholem v centru 
makuly. Už při prvním vyšetření byla na pravém oku porušena 
vlivem makulárního edému souvislost vrstvy IS/OS fotorecep-
torů. Nemocnému byly nasazeny statiny, ale při vyšetření za 
půl roku při nezměněném vízu byly jen částečně redukovány 
tvrdé exsudáty v makule. OCT prokázalo gradaci makulární-
ho edému vpravo, vyrovnání původní foveolární deprese vlevo 
bylo projevem počínajícího otoku makuly i vlevo. Nemocné-
mu byla diagnostikována diabetická nefropatie a zahájena její 
léčba spolu se změnou medikace proti zvýšenému krevnímu 
tlaku.

Za 1,5 roku od zahájení sledování nemocného zůstává 
zraková ostrost OL 10/12,5 ovšem na pravé oko je snížena na 
10/40 (snížení o 5 řádků ETDRS optotypů proti hodnotě na za-
čátku sledování). Tvrdé exsudáty vpravo jsou sice redukovány 
na zbylé body, ale HD OCT (obr. 6) prokazuje obrovský nárůst 
centrální tloušťky sítnice na 543 mikrometry, na průřezu ma-
kulou je patrno šíření tekutiny pod neuroepitelem sítnice do 
okolí a  malé ložisko odchlípení junkce IS/OS fotoreceptorů, 
které je na horním řezu zobrazeno plnou šipkou. Spodní řez 
na témže obrázku odhaluje rozsáhlý centrální defekt souvis-
losti junkce IS/OS fotoreceptorů. Konec její původně souvislé 
linie označuje prázdná šipka, v dalším průběhu už tato tenká, 
funkčně ovšem velmi významná linie chybí. Červená a  bílá 
barva na retinální mapě OP přesahuje makulu pravého oka 
(nadále viz obr. 6). Obě barvy obsazují i makulu levého oka, 
kde centrální tloušťka sítnice dosahuje 381 mikrometrů pro 
makulární edém taktéž s defektem junkce IS/OS fotorecepto-
rů. Právě tento faktor nás přesvědčil, že změny v centru sítnice 
vlivem makulárního edému začínají být ireverzibilní – přechá-
zejí do stavu, kterému říkáme pracovně degenerace z diabetic-
kého makulárního edému a v tomto případě má na nich velký 
podíl přítomná diabetická nefropatie. Proto nepředpokládáme 
pozitivní efekt léčby statiny, které byly vysazeny v  momentě 
diagnózy diabetické nefropatie, na niž byla léčba potom zamě-
řena. Z oftalmologického hlediska jsme provedli gridlaserko-
agulaci difuzního diabetického makulárního edému s přímou 
laserkoagulací přítomných mikroaneurysmat na obou očích 
za účelem stabilizace změn v centru sítnice se vstřebáním te-
kutiny, abychom se pokusili zabránit dalšímu poklesu zrakové 
ostrosti.

U tohoto nemocného léčeného na jiném diabetologickém 
pracovišti nemáme k dispozici vývoj krevního tlaku, kompen-
zace diabetu ani lipidogramu, jenom údaj o trvající léčbě sta-
tiny.

Výsledky
Pozitivní vliv ročního účinku fibrátů na ústup vysokého 

makulárního edému dokonce s odchlípením vrstvy IS/OS fo-
toreceptorů představuje levé oko nemocného č. 1. Následkem 
je zlepšení zrakové ostrosti o 4 řádky ETDRS optotypů.

Statiny v  jednoletém působení na synchisis scintillans ne-
mocného č. 2 ji dokázaly oboustranně zlepšit, ale vlevo se pod 
ní objevil diabetický makulární edém, který je nutno ovlivnit 

Obr. č.  6: Nemocný č. 3, spektrální OCT OP 3 za 1,5 roku 
po zahájení léčby statiny (při později diagnostikované 
diabetické nefropatii zodpovědné za popsané změny). 
Velké množství tekutiny v neuroepitelu sítnice přesahuje 
makulu, deformuje foveolární depresi, ztlušťuje centrum 
sítnice na 543 µm až na nepatrné ložisko pouhého 
odchlípení IS/OS v centru (označené plnou šipkou) 
působí rozsáhlý defekt vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů 
(jeho konec je označen prázdnou šipkou). Tím startuje 
v budoucnu trvalé poškození centrální zrakové ostrosti 
(degenerací sítnicového centra vlivem výrazného 
makulárního edému).
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operací PPV, která je schopna odstranit prostoupení sklivce li-
pidy, ale i samotný makulární edém, takže předpokládáme od-
vrácení hrozby zhoršení vízu z DME. Zraková ostrost zůstala 
nezměněná od počátku léčby.

Léčba statiny trvající 1,5 roku se nesetkala s  úspěchem 
ani u  nemocného č. 3. Tam je ovšem ovlivněna diabetickou 
nefropatií, která má schopnost udržovat edém v neuroretině. 
Vzniklé defekty junkce IS/OS fotoreceptorů předznamenávají 
vývoj poklesu zrakové ostrosti v  obou očích, více pravděpo-
dobně vpravo. Tam došlo k zhoršení zrakové ostrosti o 5 řádků 
ETDRS optotypů během doby sledování.

Diskuse
Naše kazuistiky dávají za pravdu studii FIELD, že fibráty 

jsou schopny snížit potřebu laserového ošetření diabetického 
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makulárního edému. Překvapivě i  při vyšší výšce středové 
tloušťky sítnice než je 300 µm jako u nemocného č. 1, nad níž 
Deák (Deák et al. 2010) zařazuje nemocné dle OCT k lasero-
vé léčbě diabetického makulárního edému, v  poslední době 
a  hlavně v  budoucnu je tato výška i  kritériem k  léčbě DME 
intravitreální aplikací preparátů proti vaskulárnímu endoteli-
álnímu růstovému faktoru (anti-VEGF) – o těch se ve své práci 
zmiňují Studnička a Sosna (Studnička 2012; Sosna et al. 2012). 
V jiných případech musíme přistoupit k léčbě DME pars plana 
vitrektomií (PPV) (Kalvodová et al. 2000; 2011), jak nakonec 
ukazuje i případ našeho nemocného č. 3. Všechny tyto metody 
však jsou invazivní a jejich vedlejší účinky mohou být i vážné 
(např. endoftalmitida či regmatogenní odchlípení sítnice podle 
Wonga).

Úspěšnost fibrátů v prevenci a hlavně léčbě již existujícího 
DME hlavně v  počínajícím stadiu shrnuje Wong příznivým 
efektem snižujícím apoptózu, oxidativní stres i zánětlivé pro-
cesy. Fibráty podle něj zabraňují i  porušení hematoretinální 
bariéry působením na proteiny těsných spojů mezi endoteli-
emi retinálních cév – chrání tak nepropustnost vnitřní hema-
toretinální bariéry. A  mají i  neuroprotektivní účinek týkající 
se i retinálních neuronů, což přímo dokazujeme na úpravě již 
vzniklé ablace IS/OS fotoreceptorů po léčbě fibráty (viz srov-
nání obr. 3, kde je plnou šipkou tento proces přímo označen, 
s  obr. 4, kde IS/OS leží na retinálním pigmentovém epitelu, 
což považujeme za návrat k normě. Obr. 6 ukazuje souvislost 
odchlípení IS/OS fotoreceptorů na pravém oku nemocného 
s nefropatií, kde došlo k vývoji už nevratného defektu junk-
ce spojů obou segmentů fotoreceptorů (viz prázdnou šipku) 
v souvislosti s trvalým poškozením zrakové ostrosti.

Závěr
Příklady uvedených nemocných ukazují, že makulární 

edém může být příznivěji ovlivněn užíváním fibrátů, přesto-
že nemusí být přítomna před jejich nasazením dyslipidemie. 
Fibráty mohou dokonce oddálit nutnost laserového ošetření 
přítomného diabetického makulárního edému. Ovlivnění dys-

lipidemie statiny při diabetické nefropatii našich nemocných 
nepomáhá v léčbě DME. Máme zkušenost, že při ní přetrvávají 
a rozvíjejí se celé plošně rozsáhlé štěrbiny tekutiny přítomné 
pod neuroepitelem sítnice včetně makuly. Ty jsou způsobeny 
právě nedostatečnou funkcí ledvin. V  takovém případě má 
přednost kromě léčby základního onemocnění nasazení fib-
rátů, které vlivem na pokles albuminurie by mohly mít vliv 
i na vstřebání tekutiny v makule. Pokud fibráty nestačí zastavit 
rozvoj DME, musíme přistoupit k jeho léčbě některou z inva-
zivních metod.
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Malá diferenciální diagnostika v pediatrii
Jan Lebl, Jiří Bronský et al.

Autoři z Fakultní nemocnice v Motole, specialisté v pediatrické endokrino-
logii, diabetologii, hematologii a dalších oborech, připravili pro lékaře první 
linie, tedy praktické lékaře pro děti a dorost, užitečnou příručku pro diferen-
ciální diagnostiku řady klinických stavů. Vybrali si časté klinické situace, se 
kterými se praktický lékař setkává, např. bolesti břicha, opožděné dospívání, 
krev ve stolici, strumu, polydipsii a řadu dalších a provádějí rozvahu v daném 
problému. Vedou lékaře-čtenáře ke zpřesnění diagnózy, postupu klinických 
a laboratorních vyšetření, vyhodnocení, zda a především kdy situace vyžaduje 
péči a sledování praktického lékaře a v které fázi již patří do rukou specialistům.

Sympatická brožurka nevelkého rozsahu i formátu může být cennou pomůc-
kou lékařům první linie, protože je velmi praktickým pohledem na každodenní 
klinické situace. Není přeplněna teorií, přímo a srozumitelně vysvětluje postup 

v řadě případů přesně v té podobě, ve které se s nimi 
dětský lékař v praxi setká. Není tedy třeba pochybovat, 
že si najde oblibu jako užitečný pomocník v ambulan-
cích našich praktických dětských lékařů.

(kviz)

Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-7262-939-8
1. vydání, 120 stran, brož., 125x190 mm, doporučená cena 150 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese 
www.galen.cz za zvýhodněnou cenu.
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Výživa ve zdraví i nemoci
VIII. díl – Situace komplikující hubnutí

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Ne vždy je možné se stravovat podle 
připraveného plánu. Přesto je důleži-
té mít v záloze „strategie“, jak bez potí-
ží zvládat nejrůznější neobvyklé situace. 
Pokud nad nimi nebudete přemýšlet, leh-
ce se stane, že sáhnete po nevhodných 
potravinách. Někteří lidé jsou velmi cit-
liví na porušení stanoveného programu 
a i jednorázové „uklouznutí“ pociťují 
jako selhání a často končí s celým snaže-
ním. Pokud se tak stane a vy nezvládne-
te svůj plán, nic se neděje. Druhý den se 
opět vraťte ke svým novým stravovacím 
zvyklostem a dál pokračujte.

Restaurace
V restauracích se vyhýbejte zbytečně 

kalorickým pokrmům a soustřeďte se na 
maso připravené na minimu tuku a na 
zeleninu (lhostejno zda syrovou nebo 
dušenou). Pokud ale poctivě dodržuje-
te redukční dietu a máte neodolatelnou 
chuť např. na smažené, dopřejte si je. 
K smaženému sýru si už nedávejte hra-
nolky, ale poloviční porci brambor a po-
krm doplňte zeleninou. Pokud to není 
uvedeno v jídelním lístku, informujte se 
u personálu na velikost porce. Jestliže je 
porce příliš velká, požádejte o poloviční 
nebo si polovinu nechte zabalit domů na 
druhý den.

Pokud se pravidelně stravujete v zá-
vodní jídelně, je to skvělé, jídlo máte 
zajištěno. Opět platí, že by ve vašem jí-
delníčku neměly být příliš často omáč-
ky, knedlíky (popř. snězte pouze polovič-
ní porci přílohy), samozřejmě smažená 
jídla a jídla, kde chybí zdroj bílkoviny 
(např. pouze zeleninový salát s pečivem 
představuje nedostatečný oběd, který je 
sice nízkoenergetický, ale nevyvážený 
po stránce složení.

Plánujete-li večeři v restauraci, dopře-
jte si před hlavním jídlem malý před-
krm (např. zeleninový salát nebo rajčata 
s mozarellou, pozor ale na zbytečný tuk 
v podobě zálivek, dresinků nebo i přemí-

ry olivového oleje), nebudete mít pak ta-
kový hlad, jídlo si více vychutnáte a tře-
ba oželíte i zákusek. Nevhodný předkrm 
představuje např. chléb a máslo předklá-
dané v mnoha restauracích. Sice si ukrá-
títe čekání, ale také přijmete zbytečné 
kilojouly. Stejnou službu jako předkrm 
vám prokáže lehká svačinka před odcho-
dem do restaurace.

Jako dezert si vybere např. ovocný 
salát, sorbet nebo jednu palačinku se 
zmrzlinou. Pokud by byl váš denní pří-
jem energie opravdu nad rámec, zvažte, 
jestli dáte přednost dezertu nebo sklen-
ce alkoholu.

Párty a rauty
Na rautech může být lákadlem velké 

množství jídla. Vy ale buďte chytří a vy-
bírejte si pouze ty pokrmy, které neznáte 
nebo jsou pro vás vzácné (exotické ovo-
ce, méně obvyklé sýry, losos nebo jiné 
druhy ryb). Zbytečně si nezvyšujte svůj 
energetický příjem konzumací pečiva, 
těstovin a tučných uzenin. Párty bývají 
tradičně spojovány s alkoholem, o kte-
rém je známo, že hubnutí neprospívá. 
Vedle značného energetického obsahu je 
alkohol využíván jako přednostní ener-
getický zdroj, takže energie přijatá navíc 
se ochotně ukládá do tukových zásob. 
Navíc alkohol bourá zábrany, tedy prav-
děpodobně i vaše předsevzetí. Z těchto 
důvodů to s pitím nepřehánějte a sklen-
ku alkoholu vždy doplňte sklenicí mine-
rální vody. Nejen že vás nebude druhý 
den bolet hlava, ale vypijete i méně al-
koholu.

Cestování
Jste-li na cestách, mějte vždy přichys-

tané i vhodné jídlo. Nakrájená zelenina 
a ovoce, kostičky sýra, jogurtový nápoj, 
křehké chleby a samozřejmě dostatek 
neenergetických nápojů jsou nezbytným 
základem. V případě, že nemáte mož-
nost si vzít jídlo s sebou, mějte alespoň 
jasný plán, co si koupíte. Pak nesáhnete 
u benzínové pumpy po bagetě, ale kou-
píte si mléčný nápoj.

Dovolená
Paštiky a polévky v pytlíku stále do-

provázejí české turisty na jejich cestách 
po světě. Nutno ale konstatovat, že po-
kud paštiky zůstanou doma, uděláte pro 
sebe hodně. Většina těchto výrobků má 
stejně jako uzeniny vysoký obsah tuku, 
soli a konzervačních látek. Navíc jsou vel-
ké rozdíly mezi produkty jednotlivých 
výrobců. Pro změnu můžete vyzkoušet 
skvěle chutnající luštěninové a zelenino-
vé „paštiky“, masové konzervy vyměňte 
za fazole a sterilovanou zeleninu, instant-
ní polévky nahraďte luštěninovými po-
lévkami. Vítaným sladkým zpestřením na 
cestách mohou být instantní kaše (např. 
rýžová, jáhlová, pohanková, špaldová) 
připravené z mléka. S blížící se lyžařskou 
sezónou myslete také na to, jak se stravo-
vat při sportu. Vždy se dobře nasnídejte, 
než vyrazíte na sjezdovku nebo na běžky 
a vezměte si i svačinu s sebou. Nemusí se 
jednat o nic velkého, stačí mít banán, pro-
teinové nebo müsli tyčinky, popř. jogurto-
vý nápoj nebo obloženou housku. Neza-
hřívejte se grogem, ale čajem.
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nutriční terapie

Směnný provoz

Směnný provoz a s ním spojený nepra-
videlný režim může značně komplikovat 
hubnutí. Při sestavování jídelních plá-
nů je důležité se zaměřit na vytvoření jí-
delníčku, který bude co nejvíce podobný 
běžnému stravovacímu režimu. Samo-
zřejmě nutností je nosit si jídlo s sebou 
a pečlivě plánovat skladbu jídelníčku. 
Během noční směny také nezapomínejte 
dostatečně pít. Ideální jsou ovocné nebo 
zelené čaje, stolní vody ochucené kap-
kou citrónu, občas ředěný džus s vodou.

Mateřská dovolená
Porodila jste děťátko, stoupla si ještě 

v porodnici na váhu a zhrozila se? Řada 
maminek tento pocit zná. A většina se 
také touží vrátit ke své původní hmot-
nosti. Bohužel to nebývá tak jednodu-

ché. Důvodů je hned několik – hormo-
nální vlivy, kojení a s tím spojená vyšší 
energetická potřeba, zcela nepravidel-
ný jídelní režim, přetrvávající chutě na 
sladké, nižší pohybová aktivita a v nepo-
slední řadě i nedostatek vůle. Pokud ko-
jíte, není naprosto vhodné začínat s ra-
dikálním hubnutím. Jednak potřebujete 
dostatek energie pro tvorbu mléka a jed-
nak jsou při hubnutí vyplavovány do 
krevního oběhu i škodlivé látky, které 
by se mohly dostat také do mateřského 
mléka. Úbytek hmotnosti by měl být vel-
mi pozvolný, rozhodně ne více než 0,5 
kg týdně. V prvních týdnech po porodu 
většinou stačí se nepřejídat, jíst méně 
sladkostí a vyvarovat se večerního hodo-
vání. Uvidíte, že kila půjdou dolů sama. 
Po ukončení kojení a ustálení menstru-
ačního cyklu se můžete pustit do hubnu-
tí s plnou vervou.

Pobyt doma může být výbornou příle-
žitostí, jak velmi pěkně hubnout. Může-
te si zajistit pravidelný režim stravování 
a máte příležitost si vhodná jídla v klidu 
připravit. Vařte jídla s dostatkem zele-
niny, ke svačinám dělejte tvarohové de-
zerty, dejte si i s dětmi namísto zákusku 
kousek ovoce, uvařte pudink. Udělejte si 
na jídlo čas, jezte pravidelně a nedojídej-
te po dětech.

Nemám čas se najíst
Tento argument, proč se vlastně hub-

nutí nedaří, je typický zejména pro úřed-
níky, prodavače a podnikatele. Pravda je 
však taková, že v rámci každého zaměst-
nání je možné si najít chvilku na jídlo. 
Vždyť vypití jogurtového nebo kefírové-
ho nápoje nezabere více než pár vteřin! 
Chcete-li být v hubnutí úspěšní, nauč-
te se nosit si jídlo s sebou. Na pracoviš-
tích, kde je lednice, si nakupte na týden 
dopředu. V práci, v autě nebo v kabelce 
mějte stále zásobu trvanlivých potravin 
(müsli tyčinky bez polevy, proteinové ty-
činky, knuspi chléb, sušené maso).

Nedostatek financí
Mnozí lidé se domnívají, že jíst zdra-

vě znamená utrácet horentní částky za 
potraviny. Proto raději zůstávají věrni 
svým nevhodným stravovacím návykům 
a utrácejí peníze za přípravky na hubnu-
tí. Kde je tedy pravda? Jednoznačně pla-
tí, že je vždy výhodnější sázet na kvali-
tu, než na kvantitu. Nezapomínejte, že 
levné potraviny bývají často nekvalitní 
(např. trans mastné kyseliny v levných 
zmrzlinách, sušenkách a čokoládě, vy-
soký obsah tuku v uzeninách). O chuti 
ani nemluvě. Určitě si více pochutnáte 
na menším steaku z libového masa, než 
na půl kilogramu tučného bůčku. Ti, kte-
ří mají opravdu hluboko do kapsy, mo-
hou sledovat akční nabídky, vztahující se 
na vhodné potraviny, nakupovat v dis-
kontech a pokud mají možnost, využívat 
pěstování ovoce a zeleniny na zahrádce.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Příklad jídelníčku při směnném provozu od 19:00–03:00

večeře 18:00 100 g těstoviny, 100 g drůbeží maso, 250 g dušená zelenina

přesnídávka 21:00 jablko

přesnídávka 24:00–01:00 50 g celozrnné pečivo, 100 g tvarohová pomazánka, zelenina

oběd 12:30 150 g brambory, 150 g rybí filé, 250 g zeleninový salát

svačina 15:30 200 ml kefírové mléko, 200 g maliny

celkový energetický příjem: 6 000 kJ, 90 g bílkovin, 30 g tuk, 200 g sacharidy, vláknina 30 g

Příklad levného jídelníčku aneb jak to dělat lépe

levný jídelníček vhodný jídelníček

snídaně 2 rohlíky,  
100 g gothajský salám

150 g jogurt bílý, 50 g jablko, 35 g ovesné 
vločky, 200 ml polotučné mléko

přesnídávka banán banán

oběd 300 g hranolky,  
100 g kečup 150 g brambory, 250 g špenát, 2 vejce

svačina tatranka 250 ml kefír

večeře 2 rohlíky,  
100 g játrová paštika

80 g chléb, 100 g tvaroh,  
200 g zelí čínské

                                nutriční hodnoty

celkový energetický 
příjem (kJ) 9 320 5 500

bílkoviny (g) 58 80

tuky (g) 112 34

sacharidy (g) 230 190

vápník (mg) 340 1 500

vláknina (g) 10 18

celková cena (Kč) 50 49
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Medvěd hnědý – Ursus arctos (L.)
Jediný zástupce medvědovitých, který se vyskytoval 
a  vzácně vyskytuje na území ČR. I přes svůj mohutný 
vzhled je medvěd hnědý výborný běžec, který se dokáže 
pohybovat i rychlostí vyšší než 45 km/h.
V minulosti byl medvěd hnědý považován za krvelačného 
zabijáka. To vedlo k jeho tvrdému pronásledování a vybí-
jení. Dnes je možné ho v některých lokalitách často spa-
třit, jak ve městech prohledává kontejnery a hledá mezi 
odpadky něco na zub.
Poddruh medvěd brtník získal své jméno podle toho, že 
vybírá dutiny stromů s hnízdy lesních včel. Brť je totiž sta-
ročeské slovo, které označuje dutinu stromu.

Zoopark Chomutov, 2012
foto: Klára Krupičková
© Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Endokrinologie
Vánoční kaktus – Schlumbergera sp.
Hybridy rodu Schlumbergera, známé u nás spíše pod 
názvem Vánoční kaktusy, byly vyšlechtěny z původních 
druhů horských kaktusů brazilského pobřeží. Ve své do-
movině rostou v nadmořských výškách 900–2 800 m n. m.

foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM

Sestra v diabetologii
Roubenka na Cimbále, Semily.
foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM 
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Defekt v SHOX genu jako příčina malého 
vzrůstu – kazuistika

Souhrn:
V rámci diferenciální diagnostiky familiárně podmíněné růstové poruchy musíme 

pomýšlet i na přenos autosomálně nebo pseudoautosomálně dědičné patologické vlohy.
Jednou z  poměrně častých je i  insuficience SHOX (Short stature HOmeoboX- 

containing gene) genu, který je lokalizován v pseudoautosomální oblasti 1 (PAR 1) obou 
pohlavních chromozomů (Xp22.3, Yp11.3). Jde o  regulační gen kódující tvorbu tran-
skripčního faktoru, který hraje významnou úlohu v růstu dlouhých kostí. SHOX nepod-
léhá X inaktivaci a je za fyziologických okolností přítomen ve dvou funkčních kopiích. 
Haploinsuficience SHOX (v důsledku delece nebo bodové mutace) se vyskytuje u 2,4 % 
jedinců s malým vzrůstem (<-2,0 SDS) a bývá provázena četnými kostními odchylka-
mi: Madelungovou deformitou předloktí, zkrácením středních segmentů dlouhých kostí 
(mesomelií), výraznějším zakřivením radia a tibie, kratšími metakarpy a metatarzy (pře-
devším IV.) a gotickým patrem. Kostní odchylky jsou častější a také nápadnější u dívek 
a jejich závažnost stoupá s přibývajícím věkem. Insuficience SHOX zahrnuje kontinuum 
klinických jednotek s různou tíží projevů: od závažného postižení u pacientů s Lange-
rovým syndromem (homozygotní formou defektu SHOX), přes mírnější fenotyp u Léri-
-Weillova syndromu až k izolované růstové retardaci. Delece SHOX je rovněž součástí 
Turnerova syndromu, díky kterému byl v roce 1997 gen identifikován a který se stal vý-
chozím modelem pro léčbu růstovým hormonem. Prokázaný deficit SHOX genu je v sou-
časné době jednou z indikací k léčbě růstovým hormonem i v České republice.

Summary:
SHOX gene defect causing short stature – a case report

Autosomal or pseudoautosomal inheritance of distinct pathogenic traits may mi-
mick familiar short stature and therefore requires consideration when evaluating slowly 
growing children.

SHOX (Short stature HOmeoboX-containing gene) gene is localized in the pseudo-
autosomal region 1 (PAR 1) of both sex chromosomes (Xp22.3, Yp11.3). Its defects re-
present a relatively frequent cause of short stature with dominant transmission. SHOX is 
a regulative gene encoding a transcription factor that plays a significant role in growth 
of long bones. SHOX is not a subject to X inactivation and is present in two functional 
copies under physiological conditions.

SHOX haploinsufficiency (due to a gene deletion or to a point mutation) is present in 
2.4% individuals with short stature (<-2.0 SDS) and it is accompanied by multiple bone 
anomalies: Madelung’s deformity of the forearm, shortening of middle segments of long 
bones (mesomelia), marked incurvation of radial and tibial bones, shortened metacarpal 
and metatarsal bones (predominantly IV), and gothic palate. Bone abnormities are more 
frequent and marked in girls and their severity increases with age. The SHOX insuffici-
ency includes a continuum of clinical entities with variable severity of symptoms: from 
a severe growth impairment in patients with Langer’s syndrome (homozygote form of 
SHOX defect), through a moderate phenotype in the Léri-Weill’s syndrome to an isolated 
growth retardation. The SHOX deletion is also a part of the Turner syndrome, thanks 
to which the gene was identified in 1997. Turner syndrome became the initial model 
for growth hormone treatment in SHOX deficiency. SHOX gene defects are currently 
included among indications for routine growth hormone therapy in the Czech Republic.

Zapletalová, J., Lebl, J. Defekt v SHOX genu jako příčina malého vzrůstu – kazuistika. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 2012.

Klíčová slova: 
 � familiární růstová 

porucha
 � SHOX gen
 � kostní dysplazie
 � léčba růstovým 

hormonem

Key words: 
 � familiar growth 

retardation
 � SHOX gene
 � bone dysplasia
 � growth hormone 

treatment

Jiřina Zapletalová1, Jan Lebl2

1Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
2Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
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Úvod
Fyziologický tělesný růst je u dětí a adolescentů považován 

za nejcitlivější dlouhodobý ukazatel jejich zdraví. Každá vleklá 
zdravotní porucha nebo chronické onemocnění, které postihu-
je vyvíjející se organismus jako celek, může narušit přirozenou 
dynamiku růstu. U některých chronických zdravotních poruch 
může být právě růstová porucha prvním příznakem vážného 
onemocnění. Proto je sledování a vyhodnocování růstu jedna 
z nejvýznamnějších součástí základní pediatrické péče.

Většina dětí s malým vzrůstem (80 %) je malých ale zdra-
vých. Mají buď konstituční opoždění růstu (a  také nástupu 
puberty) nebo familiárně podmíněnou malou postavu. Hor-
monální porucha jako příčina malé postavy je diagnostiko-
vána u pouhého 1–2 % dětí, růstová retardace častěji provází 
chronická onemocnění systémové povahy (15 %), u kterých 
vzniká na základě různých patofyziologických mechanismů 
spojených se základním onemocněním (malnutrice, chronic-
ký zánět, hypoxie, acidóza...). Disproporcionální malý vzrůst 
je také obvyklým průvodním jevem geneticky podmíněných 
syndromů (Downova, Turnerova, Noonanové) a v povědomí 
lékařů je nápadným znakem u kostních dysplazií, které býva-
jí proto záhy diagnostikovány. Ne všechny skeletální dysplazie 
jsou ale provázeny nápadnou disproporcionalitou a vzhledem 
k  častému familiárnímu výskytu mohou být považovány za 
pouhý familiární malý vzrůst. Některým dětem je přitom mož-
né účinně pomoci, pokud je jejich nemoc diagnostikována včas.

Kazuistika
Chlapec je prvním synem zdravé matky a k vyšetření pro 

malý vzrůst familiárního typu byl odeslán praktickou lékařkou 
pro děti a dorost po preventivní prohlídce ve 3 letech věku.

Jeho rodiče jsou zdrávi, matka měří 146 cm, otec 170 cm. 
Matčin otec byl nápadně malý (do 155 cm a měl nápadně roz-
ložitou svalnatou postavu; nežije s rodinou).

Pacient se narodil v termínu, císařským řezem (z indikace 
matčiny tělesné výšky), vážil 3 160 g a měřil 47 cm. Kojen byl 
krátce, dobře prospíval a vyvíjel se stejně jako ostatní zdravé 
děti. Vážněji nestonal, proto byl pediatrem vyšetřován jen při 

preventivních prohlídkách. U poslední z nich si jeho lékařka 
všimla, že se v posledním roce zpomalila jeho růstová rychlost 
a že se svou malou, rozložitou, svalnatou postavou s kratšími 
končetinami nápadně podobá matce. Odeslala jej k  dalšímu 
vyšetření s diagnózou familiární růstová retardace.

Na první vyšetření v  endokrinologické ordinaci ve věku 
3 roky a 3 měsíce přišel v doprovodu maminky. Měřil 91,2 cm 
(-2,6 SDS), vážil 16  kg, neměl žádné známky faciální dys-
morfie, byl proporcionální (obr.  1). Kostní věk měl o  rok 
opožděn proti věku kalendářnímu. Hladinu IGF-1 měl ve fy-
ziologických mezích (54,2 ng/ml), neměl tyreopatii a bylo vy-
loučeno chronické onemocnění systémového typu (normální 
biochemické i  imunologické výsledky). Jeho maminka měla 
rozložitou postavu s  kratšími bérci a  pažemi, měla nápadně 
vyvinutou muskulaturu na dolních končetinách a  zvláštně 
„bajonetově“ zakřivená zápěstí (obr. 2 a 3). Pro podezření na 

Obr. č. 1: Pacient ve věku  
3 roky a 3 měsíce. Nápadné 
jsou kratší humery a bérce 
a svalová hypetrofie na 
dolních končetinách.
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Obr. č. 2: Pacient ve věku 
3 roky a 3 měsíce se svou 
matkou, která má podobný 
habitus. 

Obr. č. 3: „Bajonetové“ postavení zápěstí (matka chlapce) 
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Down John Langdon Haydon (1828–1896) – anglický lékař. Down bylo irské pří-
jmení po otci, Langdon pak jméno po matce (jeho předkem z této strany byl známý 
protestantský biskup). Již od dětského věku byl vědecky orientován, od 18 let pracoval 
jako asistent chirurga v Londýně, později jako asistent fyzika Michaela Faradaye či 
profesora Redwooda. Ačkoliv se od něj – vynikajícího studenta, očekávala hvězdná 
kariéra v rámci univerzitní nemocnice, zvolil dráhu lékaře v ústavu pro duševně choré 
v Surrey. Publikoval klasifikaci duševních chorob (na etnickém principu, viz „mon-
golismus“), pracoval na organizaci péče o nemocné. Syndrom, který dnes spojujeme 
s jeho jménem, popsal v roce 1887.

Noonanová Jacqueline Anne (1928) – americká dětská kardioložka. Ve svém oboru 
se habilitovala v  Bostonu 1956, nato pracovala na Iowské univerzitě, do výslužby 
odešla v  r. 2007 z  Univerzity v  Kentucky. Svoji první práci o  stenóze pulmonální 
chlopně dětí, která je často doprovázena zvláštnostmi jejich fyzického zjevu, uve-
řejnila 1963. Tyto zvláštnosti byly později nazvány syndromem Noonanové (NS). 
Noonanová je považována rovněž za první, kdo popsal syndrom hypoplazie levého 
srdce. NS zahrnuje zmíněnou – kongenitální – stenózu, která se druží se zvláštnostmi 
fyzického zjevu: malým vzrůstem, pterygium coli, nízkou vlasovou hranicí, abnor-
málním tvarem a posazením ušních boltců aj. Přítomny jsou též defekty srážlivosti, 
defekty lymfatického systému aj. NS má výskyt srovnatelný s výskytem Downova syn-
dromu – incidence pravděpodobně 1:1 000–2 500. NS se někdy označuje jako ženský 
pseudo-Turnerův syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)

DEFEKT V SHOX GENU JAKO PŘíČINA MALéHO VZRůSTU – KAZUISTIKA
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Obr. č. 4: Chlapec ve věku 9 
let a 2 měsíce. Kratší humery 
a bérce jsou u něj nápadnější 
a již je patrné i abnormální 
zakřivení zápěstí.
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Graf č. 1: Pacientova růstová křivka. Šipky na horizontále 
naznačují počátek a konec léčby somatotropním hormonem.
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skeletální dysplazii byl matce proveden RTG snímek zápěstí, 
kde byl popsán nález abnormního utváření distální části radia 
a ulny – tzv. Madelungova deformita předloktí. Na základě 
tohoto nálezu vyslovil dětský endokrinolog podezření na jed-
nu z forem kostní dysplazie: Lériho-Weillův syndrom (LWS), 
tzv. dyschondrosteózu, jehož příčinou je insuficience SHOX 
genu. Ta byla u pacienta, jeho matky a posléze i u jeho o 2 roky 
mladšího bratra potvrzena molekulárně genetickým vyšetře-
ním na zahraničním pracovišti. Pacient byl v rámci klinického 
hodnocení léčen růstovým hormonem s velmi dobrým efek-
tem (obr. 4). Na konci studie ve 12 letech a 8 měsících měřil 
155,4  cm (graf  1). Další léčba byla již zajištěna z  prostředků 
zdravotního pojištění, protože v roce 2008 se prokázaný defekt 
v  SHOX genu stal jednou z  indikací k  léčbě somatotropním 
hormonem v  České republice. Při pravidelných kontrolách 
skeletální zralosti byl u něj poprvé náznak Madelungovy de-
formity předloktí ve 13 letech věku. Léčba růstovým hormo-
nem u něj byla ukončena ve 14 letech a 10 měsících. Dosáhl 
dospělé výšky 170,8 cm (graf 1).

Diskuse
Tělesný růst je komplexní biologický fenomén, který je 

ovlivňován řadou vnitřních a vnějších faktorů. Pomocí zvyk-
lých vyšetřovacích postupů dokážeme u většiny dětí s  růsto-
vou poruchou poměrně rychle stanovit její příčinu. K  rozší-

ření diagnostiky přispěl i  rozvoj molekulární biologie, který 
umožnil rozpoznání četných genů, přímo či nepřímo vázáných 
ke specifickým poruchám růstu. Nejsou to pouze geny podí-
lející se na vývoji osy hypotalamus-hypofýza-růstový hormon 
a inzulínu podobný růstový faktor I (IGF-1), ale i geny, které 
ovlivňují proces růstu odlišným mechanismem – přímým pů-
sobením na lineární růst skeletu.

Z  výsledků dosavadních výzkumů je zřejmé, že klíčovou 
roli v této oblasti mají pohlavní chromozomy (X a Y). Výcho-
zím modelem pro mapování genů lokalizovaných na X chro-
mozomu se stala růstová porucha u Turnerova syndromu. Při 
porovnávání klinických příznaků u  početných souborů pa-
cientek s  Turnerovým syndromem s  jejich karyotypem bylo 
zjištěno, že většina genů, které mají význam v patogenezi malé 
postavy a dalších somatických odchylek, je pravděpodobně lo-
kalizována do tzv. hlavní pseudoautosomální oblasti (PAR 1). 
Chybění celé psudoautosomální oblasti nebo její části (haplo-
insuficience) vede ke ztrátě genové exprese (Rao et al. 1997).

Geny v  tzv. pseudoautosomální oblasti (PAR) X chro-
mozomu, která se nachází v distální části krátkých i dlouhých 
ramen X chromozomu, mají své homologní geny ve stejné lo-
kalizaci na chromozomu Y a nepodléhají X-inaktivaci. Hlavní 
pseudoautosomální oblast (PAR  1) je lokalizována na kon-
ci krátkého raménka X i  Y chromzomu (Xp/Yp) a  obsahuje 
2,6 Mb DNA, zatímco menší PAR 2 s 320 kb DNA je situo-
vána na konci dlouhého raménka obou pohlavních chromo-
zomů (Xq/Yq). V  I. meiotickém dělení dochází ke vzájemné 
výměně genů lokalizovaných v  PAR mechanismem, který je 
označen jako crossing-over. Vysoká frekvence rekombinací je 
typická především pro oblast PAR 1. Takto může dojít k pře-
nosu genu, původně lokalizovaného na X-chromozomu na 
chromozom Y a tedy k přenosu X-linked onemocnění z otce 
na syna. Dědičný přenos připomíná autosomální dominanci. 

Madelung Otto Wilhelm (1846–1926) – německý chirurg. Doktorát medicíny získal 
v roce 1869 v Tübingenu po předchozím studiu na univerzitách v Bonnu a Berlíně. Za 
prusko-francouzské války pracoval ve vojenské nemocnici. V  letech 1871–1873 byl 
asistentem C. D. W. Busche na chirurgické klinice v Bonnu, později pracoval v patolo-
gickém institutu pod vedením Rindfleische. V roce 1882 se stává profesorem chirurgie 
na univerzitní klinice v Rostocku, později přechází do Strassbourgu. Po první světové 
válce, po níž Strassbourg připadá Francii, je propuštěn a vrací se do Německa. Popsal 
nejen benigní symetrickou formu lipomatózy (Madelungova choroba), ale také orto-
pedické postižení kosti vřetenní známé dnes jako Madelungovy deformity. Známý 
matematik, autor Madelungovy konstanty, byl jeho synem. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Geny v  pseudoautosomální 
oblasti obou X chromozomů 
u žen a v pseudoautosomální 
oblasti X a  Y chromozomu 
u  mužů jsou za fyziologic-
kých okolností přítomny ve 
dvou funkčních kopiích.

V roce 1997 byl v PAR 1 
obou pohlavních chromozo-
mů (Xp22.3/Yp11.3) lokali-
zován homeobox obsahující 
gen, který byl nazván SHOX 
(Short stature HOmeoboX 
-containing gene on the X 
chromosome) (obr. 5). SHOX 
gen nepodléhá X inaktivaci 
a  je za fyziologických okol-
ností přítomen u obou pohla-
ví ve dvou funkčních kopiích. 
SHOX je regulačním genem 
kódujícím tvorbu jednoho 
z proteinů s pravděpodobnou 
funkcí transkripčního fakto-
ru. Bylo prokázáno, že k jeho 
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Obr. č. 5: Schéma SHOX genu a jeho lokalizace v PAR 1  
obou pohlavních chromozomů
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expresi dochází u  lidských embryí nejdříve v  ektodermál-
ních základech končetin kolem 32. dne intrauterinního života. 
Při kondenzaci mezenchymu v prekartilaginózní primordiální 
kosti je exprese SHOX soustředěna do střední a distální části 
vyvíjejících se horních i  dolních končetin (distální části hu-
meru, radia a ulny a některých zápěstních kůstek, distální části 
femuru, tibie a fibuly a metatarzálních kůstek). Exprese SHOX 
genu není omezena pouze na končetiny. SHOX gen se uplatňu-
je i při vývoji tkání odvozených od mezenchymálních základů 
prvních dvou žaberních oblouků (dolní a horní čelist, kostní 
struktury formující střední a zevní ucho). Jeho exprese nebyla 
nalezena při vývoji axiálního skeletu a lebky. SHOX gen tedy 
hraje zásadní roli ve vývoji skeletu, zejména předloktí a bér-
ců (Clement-Jones et al. 2000).

Klinické projevy insuficience SHOX
Haploinsuficience jednoho ze SHOX genů není typická jen 

pro pacientky s Turnerovým syndromem, u kterých gen chy-
bí. SHOX gen může být rovněž inaktivní v důsledku bodové 
mutace nebo delece, která může postihovat obě pohlaví. Mezi 
pacienty s  deficitem SHOX genu existuje velká fenotypická 
různorodost (tab.  1). Klasickým příznakem je dysproporci-
onální růstová porucha mesomelického typu. Výška může 
v  jednotlivých případech kolísat od těžké růstové retardace 
až po dolní hranici normálních hodnot (Rappold et al. 2002; 
Zinn et al. 2002). Značná rozdílnost je pozorována také ve vý-
skytu kostních odchylek, které jsou častější i nápadnější u dí-
vek a jejich závažnost stoupá s přibývajícím věkem. Patří mezi 
ně především Madelungova deformita předloktí: zakřivení 
a  zkrácení radia s  dorzální subluxací hypoplastické distální 
části ulny, které má za následek vklínění a deformaci karpál-
ních kůstek. Obvykle má za následek bolestivou a omezenou 

hybnost zápěstí (obr.  6). Především u  dívek dochází často 
k  předčasnému uzávěru mediální části distální epifýzy ulny, 
který deformitu ještě zhoršuje.

K dalším znakům patří zkrácení středních segmentů dlou-
hých kostí (mesomelie), výraznější zakřivení radia a  tibie, 
exostózy na proximálních částech tibie a fibuly, kratší metakar-
py a metatarzy (především IV.) (obr. 7 a 8), gotické patro, ná-
padná svalová hypertrofie především na dolních končetinách 
(obr. 1 a 4) (Rappold et al. 2002).

Turnerův syndrom
Typickým představitelem haploinsuficience SHOX genu, 

která vzniká v důsledku chybění celého X chromozomu nebo 
jeho části (nejčastěji Xp), je Turnerův syndrom. Byl poprvé 

Tab. č. 1: Klinické jednotky, u kterých se vyskytuje haploinsuficience SHOX genu.
SHOX (frekvence) prům. výška (SDS) Madelungova deformita pohlaví

Turnerův syndrom delece (96–100 %) -3,3 7–8 % ženy

Leri-Weillův syndrom mikrodelece, mutace (60–70 %) -2,2 89 % žen; 22 % mužů ženy i muži

Langerův syndrom homozygotní mutace nebo delece (100 %) -7,0 100 % ženy i muži

Idiopatická růstová retardace mikrodelece, mutace (2,5 %) <2,0 diskrétní nebo nepřítomny ženy i muži

Obr. č. 6: Hlavní rentgenové známky: Madelungova 
deformita, srůst „ulnární“ poloviny radiální epifýzy, 
zostření úhlu mezi distálními epifýzami radia a ulny.
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Obr. č. 7: Zkrácení a zakřivení distální části radia vede 
k rozšíření prostoru mezi vřetenní a loketní kostí.
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popsán v roce 1938 H. Turnerem a je nejčastější abnormitou 
pohlavních chromozomů vyskytujících se u  žen. Jeho inci-
dence bývá udávána 1:2 000–2 500 živě narozených děvčátek. 
Turnerův syndrom je spojen s vysokou embryonální letalitou 
(99  % koncepcí s  karyotypem 45,X zaniká v  raných stadiích 
gravidity). Nositelky Turnerova syndromu jsou malého vzrůs-
tu a mají typické tělesné odchylky. Průměrná výška neléčených 
dospělých žen se pohybuje kolem -3,3 SDS. U 35–60 % z nich 
jsou přítomny charakteristické kostní deformity – krátký 
IV. metakarp, cubitus valgus, genua valga, gotické patro, sko-
lióza a hypoplastická dolní čelist. Madelungovu deformitu má 
pouze 8 % pacientek s Turnerovým syndromem, především ty, 
které mají spontánní dospívání. Nízké procento výskytu této 
kostní odchylky u  Turnerova syndromu se hypoteticky vy-
světluje chybějícím vlivem estrogenů, případně ztrátou jiných 
genů na X chromozomu. Její výskyt u Turnerova syndromu je 
vždy provázen závažným stupněm růstové poruchy.

Léri-Weillův syndrom (dyschondrosteosis)
Kombinace výskytu Madelungovy deformity předloktí se 

zkrácením a zakřivením bérců a se závažnou růstovou poru-
chou je charakteristická pro osoby s familiárně se vyskytujícím 
Lériho-Weillovým syndromem (poprvé popsán v roce 1929). 
Jeho incidence je 1:5 000. Dědí se pseudoautosomálně domi-
nantně. Postihuje tedy obě pohlaví, ale je nápadnější u žen, kte-
ré jsou v průměru čtyřikrát častěji diagnostikovány než muži. 
Příčinou inaktivity SHOX genu je u pacientů s Léri-Weillovým 
syndromem jeho mutace (19 %) nebo delece (81 %). Výškový 
deficit kolísá od -6,4 do -0,6 SDS. Na rozdíl od dívek s Turne-
rovým syndromem je Madelungova deformita u  pacientů 
s dyschondrosteózou vedoucím příznakem. Dalším typickým 
znakem je výrazná svalová hypertrofie postihující zejména 
dolní končetiny.

Langerův syndrom (mesomelická kostní dysplazie)
Extrémní případ inaktivace obou SHOX genů (pacienti 

jsou v podstatě homozygotní formou Léri-Weillovy dyschond-
rosteózy) vede ke vzniku sporadicky se vyskytující mezomelic-
ké kostní dysplazie. Poprvé se o ní zmiňuje radiolog Brailsford 
v roce 1935. (Podrobně byla popsána až o více než 30 let poz-

Obr. č. 8: Krátký IV. metakarp na fotografii a RTG snímku levé ruky 
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ději Langerem, který zmiňuje případy dvou dětí s „mesomelic-
kým trpaslictvím, hypoplastickou ulnou, fibulou a mandibu-
lou“. Jejich rodiče byli bratranec a sestřenice a oba byli menší 
postavy, měli krátké prsty a deformovaná zápěstí). Průměrná 
výška pacientů s Langerovým syndromem je významně redu-
kována (-7  SDS), především v  důsledku výrazného zkrácení 
končetin, které je nápadné již od raného věku. Kosti bývají čas-
to deformovány a  postiženy patologickými srůsty. Konstant-
ním příznakem je Madelungova deformita, hypoplazie mandi-
buly a výrazná lordóza páteře (Zinn et al. 2002).

Idiopatická růstová retardace
Děti s  „idiopatickou růstovou retardací (ISS)“ tvoří he-

terogenní skupinu jedinců, u  kterých nebyla příčina malého 
vzrůstu dostupnými metodami zjištěna. Velmi dlouhou dobu 
byly považovány za tzv. „variantu normy“ neboli děti „malé, 
ale zdravé“ a empiricky se dělily na děti s konstitučním opož-
děním růstu a děti s familiární růstovou retardací.

Výsledky četných studií prokázaly defekt SHOX genu při-
bližně u 2–3 % dětí s idiopatickou růstovou retardací (obvykle 
familiárního typu), u kterých nebyly v době diagnózy patrny 
žádné kostní změny nebo byly jen velmi nenápadně vyjádře-
ny (nejčastěji bývá popisován krátký IV. metakarp!). Příčinou 
bývá mikrodelece SHOX genu, vzácněji jeho bodová mutace 
(Rappold et al. 1997; Hirschfeldová et al. 2012).

Turner Henry H. (1892–1970) – americký endokrinolog. Narozen v Harrrisburgu, 
velkou část profesního života pracoval jako vedoucí endokrinologického oddělení 
a děkan lékařské fakulty Oklahomské univerzity. Známým se stal zejména díky publi-
kaci popisu vrozeného endokrinologického defektu, postihujícího ženy, který je způ-
soben chybějícím chromozomem X. Hlavními příznaky jsou malý vzrůst a absence 
dospívání. Syndrom byl popisován různými autory vícekrát, pravděpodobně poprvé 
již 1768, a proto je znám nejenom jako Turnerův s., ale též jako Morgagni-Turner s., 
Schereshevskii-Turner s., Turner-Albright s., Turner-Vary syndrome, Ullrich-Turner 
s. a Morgagni-Shereshevskii-Turner-Albright s. 

Léri André (1875–1930) – francouzský lékař. Studoval v Paříži, kde se stal žákem 
Josepha Babinskiho a Pierra Marie. Doktorát získal v roce 1904. Během svého půso-
bení v Paříži se vyznamenal v mnoha lékařských oborech, jako například v neurolo-
gii, oftalmologii a psychiatrii. Stal se prezidentem Francouzské oftalmologické spo-
lečnosti. Je známý především pro svůj výzkum na poli poruch vývoje kostí. S  jeho 
jménem jsou spojeny Léri-Weillův syndrom, Lériho choroba nebo Marie-Lériův 
syndrom. 

Weill Jean A. (1903–1997) – francouzský pediatr a endokrinolog. 
(zdroj informací: archiv redakce)
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a) 0x SHOX b) 1x SHOX c) 2x SHOX d) 3x SHOX

Obr. č. 9: Tělesná výška v závislosti na počtu SHOX genů 
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a) pacienti s žádným SHOX genem – Langerův syndrom;  
b) přítomen jen jeden SHOX gen – Turnerův a Lériho-Weillův syndrom;  
c) přítomnost dvou SHOX genů – fyziologický nález;  
d) pacientka se třemi SHOX geny – nadměrný vzrůst

Nadměrný vzrůst
Nadbytečný počet SHOX genů mají jedinci s  nadpočet-

ným X nebo Y chromozomem (např. 47,XXX, 47,XXY nebo 
47,XYY) případně s  parciální duplikací krátkého raménka 
X chromozomu. Jsou vyšší postavy, mají delší dolní segment, 
větší rozpětí paží. Dle některých autorů mají prodlouženou pe-
riodu tělesného růstu.

Na obrázku č. 9 jsou jedinci s  rozdílnou tělesnou výškou 
v závislosti na počtu SHOX genů a  srovnání jejich tělesného 
habitu.

Diagnostika insuficience SHOX
Na insuficienci SHOX genu by mělo být pomýšleno u všech 

dětí s familiární poruchou růstu nejasné etiologie a u pacientů 
s výše popsanými kostními odchylkami. K racionální indikaci 
k vyšetření SHOX genu nám může pomoci jednoduchý skóro-
vací systém, který je uveden v tabulce č. 2.

Při podezření na insuficienci SHOX je nutné dítě odeslat 
k dalšímu vyšetření do specializované endokrinologické ordi-
nace, případně rovnou indikovat genetické vyšetření.

Diagnostika delece nebo mutace SHOX genu se v současné 
době provádí i v České republice.

Léčba
Již více než dvacet let jsou pacientky s Turnerovým syndro-

mem léčeny farmakologickými dávkami somatotropního hor-
monu. Dochází u nich nejen ke krátkodobému zlepšení růstové 
rychlosti, ale také k významnému ovlivnění dospělé výšky. V roce 
2007 byly uveřejněny výsledky první multicentrické randomizo-
vané studie s podáváním růstového hormonu pacientům s Léri-
-Weillovým syndromem. Výsledek léčby byl srovnatelný s efektem 
podávání růstového hormonu dívkám s Turnerovým syndromem 
(Blum et al. 2007). Proto se defekt SHOX genu stal jednou z in-
dikací k léčbě růstovým hormonem (v České republice od roku 
2008). Efekt podávání růstového hormonu je nejlepší, pokud je 
léčba zahájena co nejdříve. Podmínkou je včasné rozpoznání této 

Tab. č. 2: Skórovací systém pro pacienty s výškou pod -2 SDS, 
u  kterých je při dosažení pěti bodů závažné podezření na 
deficit SHOX genu.
příznak skóre
Madelungova deformita 5

prvostupňový příbuzný s Léri-Weillovým nebo Langerovým 
syndromem 5

prvostupňový příbuzný s defektem SHOX 5

poměr délky předloktí/paže < 2 SDS 2

poměr délky bérec/stehno < 2 SDS 2

zakřivení radia nebo tibie (RTG) 2

prvostupňový příbuzný s výškou < 2 SDS 1

krátký IV. metakarp nebo metatarz (RTG) 1

exostózy na proximální části tibie nebo fibuly 1

svalová hypertrofie 1

gotické patro 1

kostní dysplazie. Může na ni upozornit zejména familární výskyt 
malé postavy v několika po sobě jdoucích generacích.

Závěr
V  diferenciální diagnostice familiárního malého vzrůstu 

je nutné pomýšlet i  na dědičná onemocnění spojená s  ma-
lým vzrůstem. Může jít o některé z chronických onemocnění 
(např. renální tabulární acidóza), hormonální poruchu (např. 
deficit růstového hormonu) nebo kostní dysplázii s nenápad-
nou (nebo žádnou) disproporcionalitou. Většinu těchto dětí je 
možné účinně léčit, musí však být včas diagnostikovány.
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Asociace perniciózní anemie a karcinoidu 
žaludku s diabetem 1. typu – aneb 
autoimunita s poruchou lokální hormonální 
regulace v praxi

Souhrn:
55letý pacient s diabetem 1. typu s potvrzenými mikroangiopatickými kompli-

kacemi byl hospitalizován pro vertigo a pomalu progredující kvadruparézu. Vstupní 
laboratorní vyšetření naznačila podezření na perniciózní anemii, která byla potvrze-
na nálezem chronické atrofické gastritidy při endoskopickém vyšetření, které navíc 
odhalilo dva polypózní útvary, z nichž jeden byl tvořen karcinoidem. Klinické proje-
vy tohoto neuroendokrinního tumoru nejsou časté, ale jeho incidence v posledních 
dekádách stoupá a je spjata s parakrinní dysregulací v žaludeční sliznici při atrofické 
gastritidě. Po úspěšné léčbě karcinoidu pacient vyžaduje i nadále dispenzární péči 
pro riziko vzniku žaludečního karcinomu, který se vyvíjí až v  6 % případů. Před-
ložená kazuistika zdůrazňuje pečlivé posouzení projevů tzv. sdružené autoimunity, 
v jejímž terénu se na podkladě autoimunitní chronické atrofické gastritidy vyvinula 
nejen perniciózní anemie, ale i karcinoid.

Summary:
Association of the pernicious anemia and the gastric carcinoid with the type 1 diabetes 
mellitus – or autoimmunity with an impaired hormonal regulation in the real practice

A 55 years old patient with type 1 diabetes mellitus and proved microangiopa-
tic complications was hospitalized for vertigo and a slowly progressive quadrupare-
sis. Initial laboratory tests suggested the pernicious anemia, which was proved by 
a diagnosis of atrophic gastritis by gastroendoscopy that also revealed two polypose 
formations, one of them was formed by the carcinoid. Clinical symptoms of this neu-
roendocrine tumor are not frequent, but its incidence has increased in last decades 
and it is associated with a paracrinne deregulation in a gastric mucosa in atrophic 
gastritis. Following a successful treatment of the carcinoid the patient needs a further 
follow-up care due to a risk of a gastric cancer that develops in up to 6 % cases. The 
presented case report highlights a careful assessment of symptoms of so called asso-
ciated autoimmunity, which was the underlying cause of the autoimmune chronic 
atrophic gastritis inducing not only the pernicious anemia but also the carcinoid.

Grossmann, V., Honka, M., Hollay, E., Štovíček, J. Asociace perniciózní anemie a karcinoidu žaludku 
s diabetem 1. typu – aneb autoimunita s poruchou lokální hormonální regulace v praxi. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 4 – Endokrinologie: 26–28, 2012.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � perniciózní anemie
 � karcinoid
 � autoimunita
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 � type 1 diabetes mellitus
 � pernicious anemia
 � carcinoid
 � autoimmunity

Vojtěch Grossmann, Marek Honka, Erik Hollay,  
Jan Štovíček
Interní klinika, FN v Motole, Praha

V  následující kazuistice je popsán případ 55letého muže 
s diabetem 1. typu diagnostikovaným v roce 1991, u něhož po 
dvaceti letech trvání nemoci byly přítomny specifické kompli-
kace ve smyslu diabetické neproliferativní retinopatie a incipi-
entní diabetické nefropatie. Pacient byl přijat na interní kliniku 

pro vertigo a  pomalu progredující kvadruparézu s  převahou 
postižení dolních končetin. Z  úvodního neurologického vy-
šetření byl zjištěn polyneuropatický syndrom s dominantním 
postižením dolních končetin se syndromem zadních a postran-
ních provazců míšních nejasné etiologie. Podiatrické vyšetření 
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ASOCIACE PERNICIóZNí ANEMIE A KARCINOIDU ŽALUDKU S DIABETEM 1. TYPU...

provedené následně potvrdilo nález těžké periferní neuropatie. 
Diabetická senzomotorická neuropatie při dlouhotrvajícím 
diabetu nemohla zcela vysvětlit rozsah obtíží nemocného.

V krevním obraze byla zjištěna i středně významná mak-
rocytární (MCV 113 fl) anemie (hemoglobin Hb 108 g/l). 
V diferenciální diagnostice byla oprávněně zvažována přítom-
nost neuroanemického syndromu. Stanovení hladiny vitamí-
nu B12 s  průkazem jeho výrazného deficitu 85 ng/l (norma 
223–1  132  ng/l) a  přítomnost hyperplastické kostní dřeně 
s megaloblastovou přestavbou tuto úvahu potvrdilo. Následná 
gastrofibroskopie s  cílem ověřit možnou perniciozní anemii 
prokázala chronickou atrofickou gastritidu a  její autoimunit-
ní etiologie byla doložena serologickým vyšetřením s nálezem 
protilátek proti parietálním buňkám. Kromě slizničního záně-
tu byly popsány dva polypózní útvary stěny žaludku, z nichž 
byla odebrána biopsie. Bioptické a histopatologické vyšetření 
antrálního polypu prokázalo polygonální nádorové buňky se 
světlejší jemně granulární cytoplazmou a  okrouhlými jádry 

bez výraznějších atypií odpovídající neuroendokrinnímu ná-
doru – karcinoidu. Viz obrázky č. 1, 2, 3.

Pro tento nález byla uskutečněna doplňující vyšetření. Od-
běr hladiny kyseliny hydroxyindoloctové v moči prokázal mír-
né zvýšení 3,1 µmol/nMkrea (norma 1,0–1,5 µmol/nMkrea). 
Vyšetření v krevního séra prokázalo zvýšenou hladinu chro-
mograninu A 246,7 ng/ml (norma 19,4–98,1 ng/ml) a přede-
vším vysokou hodnotu gastrinu 1  481 mIU/l oproti normě 
(28–115 ng/l). Bylo doplněno CT vyšetření břicha zobrazují-
cí solitární ložisko ve stěně žaludku bez projevů generalizace. 
Tento nález potvrdila i spolehlivější somatostatinová recepto-
rová scintigrafie. Viz obrázek č. 4. Endosonografické vyšetření 
žaludku zobrazilo nádor zasahující pod lamina muscularis mu-
cosae. V daném případě byl pacient indikován k terapii pomocí 
endoskopické mukosektomie.

Nicméně přítomný neurologický deficit nebylo možné vysvět-
lit ani přítomností neuroanemického syndromu, proto pacient 
podstoupil další vyšetření včetně EMG a magnetické rezonance 

Obr. č. 1: Mikroskopický nález jemně „zrnitého“ 
karcinoidu pod typickými kryptami žaludeční sliznice 
(v pravém horním roku zachycena intestinální metaplázie)
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Obr. č. 2: Imunohistochemické barvení na přítomnost 
membránového antigenu CD 56 (pozitivní struktury 
zobrazeny jantarově hnědou barvou)
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Obr. č. 3: Zobrazení barvením na protein chromogranin 
v cytoplazmě nádorových buněk (pozitivní struktury 
zobrazeny světle modrou barvou)
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Obr. č. 4: Somatostatinová receptorová scintigrafie 
(zaměření patologického ložiska v antru žaludku)
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mozku a celé míchy. Zde byla prokázána kompresivní myelopatie 
v oblasti krční páteře s možným podílem myelózy souvisejícím 
s deficitem vitamínu B12. Následně pacient podstoupil dekom-
presní operaci páteře na spondylochirurgickém oddělení.

Diskuse
Žaludeční karcinoidy představují pouze 7 % všech neu-

roendokrinních tumorů vycházejících z  gastrointestinálního 
traktu a karcinoid obecně je častěji než v žaludku lokalizován 
v apendixu, terminálním ileu nebo rektu. Avšak incidence ža-
ludečního karcinoidu v posledních padesáti letech signifikant-
ně stoupla z 2,4 na 8,7 % (Zhang et al. 2011). 70 až 80 % přípa-
dů karcinoidu žaludku klasifikujeme jako typ I, který je často 
klinicky asymptomatický a má zřejmou vazbu k autoimunitní 
chronické atrofické gastritidě. V literatuře se uvádí, že přibliž-
ně u 5 % pacientů s autoimunitní chronickou atrofickou gastri-
tidou dojde ke vzniku karcinoidu (Zhang et al. 2011). Dle stu-
die provedené v 90. letech 20. století ve Švédsku se u každého 
pacienta s karcinoidem typu I vyskytuje středně až významně 
pokročilá atrofie žaludeční sliznice způsobená autoimunitním 
procesem a 64,7 % případů bylo asociováno s přítomností per-
niciózní anemie (Borch et al. 2005).

Z patofyziologického hlediska lze vznik tohoto nádorového 
onemocnění vysvětlit následujícím způsobem: G-buňky loka-
lizované především v antru žaludku jsou aktivovány potravou 
a produkují gastrin, který po vazbě na membránu ECL-buněk 
stimuluje uvolnění histaminu, který následně aktivuje parietál-
ní buňky. Ty produkují HCl. V případě destrukce parietálních 
buněk autoimunitním procesem dochází ke zpětnovazebné 
stimulaci a hyperplazii G-buněk, k následné hypergastrinemii, 
která vede k hyperplazii ECL-buněk. V malém počtu případů 
dojde i k  rozvoji dysplastických změn a následně karcinoidu 
(Zhang et al. 2011). Zajímavým fenoménem je případné zvý-
šení hladin gastrinu v séru postprandiálně i nalačno při infekci 
způsobené Helicobacter pylori. Mechanismus tohoto jevu je za-
ložen na snížení produkce somatostatinu z parakrinně půso-
bících D-buněk inhibujících funkci G-buněk (Arnold 2007).

Klinická prezentace tohoto typu nádoru je poměrně vzác-
ná. Nejčastěji udávané symptomy jsou bolesti břicha a  dys-
peptické potíže. Klasicky popisovaný karcinoidový syndrom 
zahrnující flush, tachykardii a průjmy je raritní a vyskytuje se 
spíše při pokročilém onemocnění s metastatickým postižením 
jater (Dankin et al. 2006). Náš pacient byl zcela asymptomatic-
ký a neměl projevy endokrinní či mechanismem útlaku. Tento 
fakt potvrzuje výsledky již známé z literatury, kdy klasickými 
příznaky trpí 0–2 % pacientů (Dankin et al. 2006).

Diagnostika se opírá o endoskopický nález polypů, kde se 
mikroskopickým vyšetřením a  imunohistochemickým bar-
vením prokáže typická tkáň. Vedle přímého průkazu nádo-
rového bujení se v současnosti využívá i nepřímých markerů 
karcinoidu typu I. Mezi ně patří chromogranin A, což je pro-
tein skladovaný v  sekrečních granulech neuroendokrinních 
buněk, jehož funkce nebyla plně objasněna. Jeho hladina je 
zvýšena v 80–90 % případů karcinoidů typu I. K dalším bio-
markerům se řadí např. synaptophysin. Zobrazovacích metod 
se využívá především ke stagingu nádoru. Kromě CT vyšetření 

vykazuje větší specificitu a senzitivitu u daného typu nádoru 
somatostatinová receptorová scintigrafie, která s 85–90% přes-
ností zobrazí ložiska se zvýšenou expresí daných receptorů. 
Limituje jí pouze velikost nádoru (cca 0,5 cm). Endosonogra-
fického vyšetření se využívá především k určení hloubky nádo-
rového postižení před zvolením optimální strategie léčby.

Většina karcinoidů I. typu vykazuje benigní průběh. Me-
tastázy se objevují v méně než 10 % případů u tumorů, které 
měří v průměru méně než 2 cm a ve 20 % u větších. Bylo zjiš-
těno, že i bez léčby je riziko místních či vzdálených metastáz 
nízké a karcinoid může časem dokonce spontánně regredovat 
(Zhang et al. 2011). Nádory menší než 1 cm, které zároveň ne-
přesahují submukózu, se odstraňují endoskopicky. V případě 
lokálně pokročilejších lézí se přistupuje k  antrektomii s  od-
straněním nádoru anebo i  jeho ponecháním in situ. Při této 
metodě je využit jev, kdy po odstranění G-buněk produkují-
cích gastrin většina karcinoidů I. typu spontánně regreduje či 
zcela zmizí. Totální gastrektomie s řádnou resekcí spádových 
lymfatických uzlin je poslední chirurgickou možností v léčbě. 
K tomu se přistupuje v případě tumoru přesahujícího serózu 
či v případě rekurence onemocnění. Ačkoliv je progrese karci-
noidu typu I vzácná, měl by být pacient dlouhodobě kontrolo-
ván pro možnost vývoje žaludečního adenokarcinomu, který 
se vyvíjí až v 6 % případů (Hung et al. 2011).

Farmakoterapie je v indikovaných případech v současnosti 
využívána zejména v podobě aplikace dlouhodobě působících 
somatostatinových analog.

Závěr
Kazuistika zdůrazňuje význam pečlivého posouzení mož-

ných projevů tzv. sdružené autoimunity. Přítomnost diabetu 1. 
typu a nález makrocytární anemie směřoval diagnostické úsilí 
lékařů k vyšetření přítomnosti autoimunitní chronické atrofic-
ké gastritidy, na jejímž podkladě se nejen vyvinula perniciozní 
anemie, ale i karcinoid.
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Novinky v Diabetologii 2013
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Již tradičním se stalo každoroční vydání publikace s  názvem Diabetologie. Sborník 
příspěvků Diabetologie 2013 i  letos představí žhavé novinky z  oboru a  to v  řadě člán-
ků rozdělených do několika celků. Čtenář získá nové poznatky z  prevence a  terapie 
diabetu a  přidružených onemocnění, životosprávy diabetiků, kardiologie, endokrino-
logie, oftalmologie a  získá i  praktické informace týkající se správy a  organizace diabe-
tologické ambulance. Chybět nebudou ani novinky z klinických studií. To vše v podání 
našich předních odborníků diabetologů, kardiologů, endokrinologů ad. pod vedením  
prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA.

Pane profesore, na knize spolupracovalo mnoho před-
ních českých odborníků. Bylo pro Vás, jako editora, nároč-
né dát dohromady takovýto autorský kolektiv a  dovést ho 
k vydání publikace?

Popravdě ani nevím. Vše vyplynulo z témat, o kterých jsem 
si myslel, že by mohla být zajímavá pro většinu diabetologů, či 
lékařů ostatních odborností, kteří pečují o pacienty s diabetem 
a chtějí se seznámit s novinkami. Jakmile jsem dal dohroma-
dy témata, obrátil jsem se na autory. Jsou mezi nimi význam-
né osobnosti české medicíny, jejich příspěvku si velmi vážím, 
protože si jsem vědom, jak jsou zaneprázdněni. Také však jsou 
autory příspěvků mladší kolegové. Tak vznikl tým přispěvate-
lů, kterým jsem osobně vděčný, že napomohli vzniku Diabeto-
logie 2013. Je to čtvrtý ročník v novém hávu, opět se spoustou 
novinek, zajímavých témat, tentokráte i s významnou částí pří-
spěvků, které se týkají i právní a organizační stránky provozu 
diabetologické ambulance.

Chtěl byste upozornit na nějakou novinku či změnu 
oproti minulým letům, kterou pro čtenáře připravujete 
v publikaci Diabetologie 2013?

Velmi rád bych upozornil na soubor příspěvků věnovaných 
novým lékům. Některé jsou již přede dveřmi, jiné ještě v počát-
ku vývoje. Ale množství (nevyčerpávající všechny cesty, které 
jsou zkoumány) poukazuje na skutečnost, že výzkum v diabe-
tologii ještě nedosáhl zenitu. A to znamená, že celý obor diabe-
tologie ještě ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti, jak lépe 
a bezpečněji léčit nemocné s diabetem.

Druhá část, které si velmi cením, je souborné vydání textů, 
které byly připraveny z iniciativy Diabetické asociace a OSADu, 
a které odpovídaly na nejčastější právní aspekty provozu diabe-
tologické ordinace. Byly vydávány měsíčně, byl jsem velmi rád, 
že také byly zařazeny do časopisu Kazuistiky v  diabetologii. 
Jsem přesvědčen, že nejen napomohly lepší orientaci ve složité 
problematice, která je nám lékařům celkem cizí, ale zejména, že 
upozornily na nutnost se zajímat o tuto problematiku.

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

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

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

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

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

2013

www.geum.org/pd_objed.htm
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Zpráva

Zpráva z mezioborového sympozia  
s mezinárodní účastí Syndrom diabetické nohy 2012
Alexandra Jirkovská

Obr. č. 1: Vydání sborníku přenášek a posterů sympozia 
Syndrom diabetické nohy se ujalo Nakladatelství GEUM
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V pátek 23. listopadu se uskutečnilo v Autoklubu v Praze 
1 již jedenácté setkání zájemců o podiatrii na mezioborovém 
sympoziu s mezinárodní účastí Syndrom diabetické nohy 2012. 
Toto sympozium pořádala již tradičně Podiatrická sekce České 
diabetologické společnosti (ČDS) společně s Centrem diabeto-
logie IKEM a pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS 
JEP. Účastnilo se ho téměř 200 posluchačů, program se skládal 
ze 14 přednášek odborníků internistů, chirurgů, protetiků, or-
topedů, neurologů, infekcionistů, angiologů a také specialistů 
ze zdánlivě vzdálenějších oborů jako psychiatrie či ekonomie. 
Velice přínosná byla i posterová sdělení, z nichž 6 bylo vybráno 
k ústní prezentaci. O vzornou organizaci se postarala také již 
tradičně agentura Galén-Symposion.

Celé sympozium se neslo v duchu aktuální skutečnosti, a to 
vzrůstající závažnosti problematiky vysokých amputací u pa-
cientů s  diabetem. Podle poslední statistiky Ústavu zdravot-
nických informací a  statistiky počet amputovaných pacientů 
s diabetem vzrostl v roce 2011 oproti roku 2010 o 1 900 osob. 
Z 10 408 amputovaných diabetiků v roce 2011 mělo 38 % vy-
sokou amputaci nad kotníkem; tento typ amputace na rozdíl 
od zákroků pod kotníkem pacienta často plně invalidizuje. Ži-
votní prognóza pacientů po amputaci je podle statistiky Ame-
rické společnosti pro rakovinu horší než prognóza pacientů 
s některými typy nádorů (jako např. rakovinou prsu, kolorek-
tálním karcinomem či rakovinou prostaty) a do pěti let přesa-
huje mortalita 70 %. Vysoká mortalita pacientů po amputaci 

je přičítána zejména kardiovaskulárním onemocněním, na je-
jichž ovlivnění je nutné se u pacientů se syndromem diabetic-
ké nohy zaměřit. Jak ukázala recentní studie ve Velké Británii, 
existují velké regionální rozdíly v incidenci vysokých amputací 
i v rámci poměrně jednotného systému zdravotní péče. Tyto 
rozdíly jsou přičítány podcenění závažnosti syndromu diabe-
tické nohy jak pacienty, tak lékaři, a také rozdílnou dostupnos-
tí specializované podiatrické péče. Je známo, že např. závažná 
infekce syndromu diabetické nohy končí amputací v  méně 
zkušených centrech až v  60 %, zatímco ve specializovaných 
centrech pouze asi ve 20 % případů.

V aktualitách z podiatrické sekce zdůraznila její předsed-
kyně sledování webových stránek www.diab.cz, kde je např. 
seznam podiatrických ambulancí, který bude do konce roku 
aktualizován. Zazněla i  pozvánka na certifikovaný kurz pro 
všeobecné sestry v  podiatrii, které by od příštího roku měly 
mít možnost vykazovat specielní kód pro ošetření hyperke-
ratóz a preulcerózních lezí u rizikových pacientů s diabetem, 
a v neposlední řadě i návod na pořádání seminářů věnovaných 
moderní terapii syndromu diabetické nohy v nemocnicích lé-
čících tyto pacienty (tyto semináře nabízí nemocnicím zdarma 
Podiatrická sekce ČDS). V posledním roce byla také obnove-
na možnost léčit těžkou ischemii dolních končetin u pacientů 
s diabetem novou metodou pomocí kmenových buněk z kost-
ní dřeně, a to při splnění podmínek zveřejněných na stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv dne 14. 6. 2012.

Zahraničním hostem na sympoziu byl prof. Luigi Uccio-
li z  Říma, který se ve své přednášce zabýval problematikou 
ICHDK u diabetiků se selháním ledvin. Léčba těchto pacientů 

Obr. č. 2: Zahraniční host prof. Luigi Uccioli z Říma se ve 
své přednášce zabýval problematikou ICHDK u diabetiků 
se selháním ledvin
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Obr. č. 3: Přednáškový sál prvorepublikové budovy 
Autoklubu ČR byl jako již tradičně na sympoziu Syndrom 
diabetické nohy zaplněn posluchači
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ZPRáVA Z MEZIOBOROVéHO SYMPOZIA S MEZINáRODNí ÚČASTí SYNDROM DIABETICKé NOHY 2012

prof. Uccioli se spolupracovníky publikoval v roce 2010 v Dia-
betes Care, byl signifikantní rozdíl v  záchraně končetiny po 
dobu 20 měsíců u pacientů po PTA (70 %) ve srovnání s pa-
cienty bez PTA (48 %), podobně nutnost vysokých amputací 
byla po PTA o 10 % nižší (14 vs. 24 %). Zajímavé bylo snížení 
jednoleté mortality u pacientů s kritickou končetinovou ische-
mií a  renálním selháním po PTA ve srovnání s pacienty bez 
této léčby (22 vs. 38 %).

Ostatní sdělení z  této konference byla publikována v  ča-
sopise Kazuistiky v  diabetologii, Suplementum 2, 2012. Byla 
zaměřena především na klinickou praxi, ať už lokální terapii 
s antimikrobiálním účinkem – srovnání efektu řízeného pod-
tlaku, larvální léčby a ozónové terapie, tak i infekční kompli-
kace – antibiotická rezistence, pseudomembranózní kolitida, 
ischemie dolních končetin – nové metody endovaskulární re-
vaskularizace a antiagregační tereapie, dále také na možnosti 
ortopedické protetiky a na současný pohled na chirurgickou 
léčbu syndromu diabetické nohy a v neposlední řadě i na nu-
triční a psychické problémy pacientů se syndromem diabetic-
ké nohy. Zajímavé byly informace o České podiatrické společ-
nosti, která má téměř 400 členů z řad pedikérů, fyzioterapeutů, 
lékařů, obuvníků, protetiků a dalších odborníků, užitečná by 
byla užší spolupráce s  Podiatrickou sekcí ČDS při společné 
péči o pacienty s rizikem syndromu diabetické nohy.

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

je dlouhodobá a mortalita vysoká, což může negativně ovlivnit 
rozhodování o  provedení revaskularizačních výkonů na dol-
ních končetinách. Perioperační mortalita při by-passech na 
dolních končetinách se u těchto pacientů pohybuje mezi 2,4–
13 % a 26–59 % vysokých amputací je provedeno i navzdory 
předchozím by-passům. Proto se v  Římě na pracovišti prof. 
Uccioliho dává u  těchto pacientů přednost angioplastikám 
(PTA), po nichž bylo docíleno záchrany končetiny v průběhu 
15 měsíců sledování u téměř 60 % pacientů, v průběhu studie 
ale zemřelo téměř 40 % pacientů. Ve studii 510 osob s kritickou 
končetinovou ischemií a syndromem diabetické nohy, kterou 

Dapagliflozin schválen pro použití v EU
Společnosti Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca ak-

tuálně oznámily, že jejich nový lék Forxiga (dapagliflo-
zin) byl schválen v EU pro léčbu diabetes mellitus 2. typu. 

Jde o selektivně působící inhibitor sodíko-glukózové-
ho kotransportéru 2 (SGLT2), první lék zcela nové lékové 
skupiny. Omezení renální reabsorpce glukózy prostřed-
nictvím inhibice SGLT2 je zcela nová cesta ovlivnění me-
tabolismu glukózy v lidském těle a tím i cesta snižování 
hyperglykemie. Dalšími přednostmi léku jsou vliv na sní-
žení krevního tlaku a tělesné hmotnosti. 

Indikován je ke kombinované terapii s ostatními per-
orálními antidiabetiky nebo inzulínem, případně k mo-
noterapii diabetu 2. typu u  pacientů s  nesnášenlivostí 
metforminu.

Podrobněji se k informaci vrátíme v některém z příš-
tích čísel našeho časopisu.

Karel Vízner

Zpráva

Z marketingových výzkumů
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) si nechává u 

společnosti STEM/MARK pravidelně provést výzkumy 
mezi lékaři, týkající se sledování informací o léčivech a 
okrajově i reklamy na léčiva. Telefonické dotazování mezi 
tisícovkou lékařů zjistilo (v červenci letošního roku), že 
nejčastějšími zdroji informací o lécích jsou pro lékaře 
především odborné časopisy a odborná literatura (53 %), 
dále internet (53 %), v podstatné míře pak také informace 
zástupců farmaceutických firem (36 %) a odborné semi-
náře a školení (30 %).

Starší šetření (z března 2010) pak testovalo i hodno-
tu darů, které lékaři pokládají za nepodstatnou pro jejich 
ovlivnění při preskripci. Pro 52 % odborníků je to částka 
do 1 500 Kč, pro 16 % částka do 15 000 Kč, jen výjimečně 
jde o vyšší částky. V hodnocení informací reprezentan-
tů jsou lékaři opatrní, častěji je využívají jako doplňkový 
zdroj informací (tedy nikoli prioritní).

Zpráva
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Zpráva

Pracovní dny dětské diabetologie  
a endokrinologie 2012
Karlovy Vary, Lázeňská léčebna Mánes, 23.–24. 11. 2012 

Karel Vízner

Na tradičním místě i v tradičním čase připravila Pracovní 
skupina pro dětskou diabetologii ve spolupráci s lázeňskou lé-
čebnou Mánes další ročník pracovních dnů dětské diabetolo-
gie a endokrinologie. Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. a Ivana 
Gajová přivítali účastníky za odborné organizátory a modero-
vali první blok přednášek.

V úvodu představil MUDr. Jaroslav Vobořil novinky v in-
dikačním seznamu lázeňské péče, které přinesla nová vyhláška 
267/2012 Sb. Pro odborníky jistě není neznámou skutečností, 
že tato vyhláška na jedné straně omezuje úhrady lázeňské péče, 
na druhé pak rozšiřuje indikace pro jednotlivá lázeňská místa. 
V léčebně Mánes tak krom tradičních edukačních pobytů pro 
diabetické děti bude nově dostupná i řada indikací ortopedic-
kých. JUDr. Václav Letocha hovořil o aktuální činnosti Sdru-
žení rodičů a přátel diabetických dětí, které se v poslední době 
musí soustřeďovat i na nové cíle, především v sociální oblasti. 
Na edukaci, zdravotnickou osvětu a  obhajobu práv dětských 
pacientů s  diabetem však nerezignují. JUDr. Letocha zmínil 
i dlouhodobě chybějící univerzální manuál práce s inzulínem 
určený diabetickým pacientům.

Souvislosti mezi dostatkem, resp. nedostatkem vitaminu D 
a vznikem či rozvojem diabetu prezentovala MUDr. Veronika 
Cermanová z Endokrinologického ústavu. Uvedla řadu studií 
i dílčích faktů a souvislostí. Mimo jiné, že včasná suplementa-
ce při nedostatečné hladině vitaminu D může snižovat rizika 
výskytu diabetu, zdá se, že také zlepšuje endoteliální dysfunkci 
u  diabetu 2. typu, glykemickou kontrolu, chrání beta buňky 
před apoptózou a má pozitivní vliv na neuropatickou bolest.

Prof. Vavřinec hovořil o biosimilars, kopiích biotechnolo-
gicky vyráběných léků, tedy např. analog inzulínů, růstového 
hormonu, monoklonálních protilátek apod. V případě těchto 
léků nejde vyrábět „generika“, neboť princip přípravy těchto 
léků neumožňuje vytvoření prosté chemické kopie totožné 
s  originálem. V  případě produkce biotechnologických léků 
např. mikroorganismy (např. kvasinky, bakterie u  inzulínů) 
jde o unikátní buněčné řady a  technologie a výrobní postup 
biosimilar tak produkuje léky s vysokou podobností, nicméně 
rozdílné. Rozdíly mohou být např. v  terciální struktuře mo-
lekul těchto (většinou) složitých bílkovin, což s sebou přináší 
rozdíly v tvorbě protilátek, vedlejších účincích i samotné síle 
preparátu. V některých zemích (Indie, Čína aj.) jsou již biosi-
milars inzulínových analog v prodeji, jejich vstup na evropský 

a americký trh se dá očekávat po vypršení patentů originálních 
biosyntetických léků, tj. v nejbližších letech. V takovém přípa-
dě se dá očekávat snížení ceny těchto léků, na druhou stranu je 
třeba velká opatrnost vzhledem k rozdílnosti v účinku i imu-
nogenicitě.

Doc. MUDr. Marie Černá, CSc. z Ústavu obecné biologie 
a  genetiky 3. LF UK v  Praze hovořila o  epigenetice diabetu. 
Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp beze změny genotypu, 
nicméně tato informace je přenášena z jedné generace na dru-
hou jak na buněčné úrovni, tak na úrovni organismu bez za-
kódování této informace do nukleotidové sekvence DNA. Jde 
tedy o  jakousi buněčnou resp. genetickou „paměť“. Epigene-
tické faktory jsou spontánní a reverzibilní, jsou vyvolány jak 
faktory genetickými tak faktory prostředí. Epigenetické proce-
sy zasahují jak na úrovni transkripce genů, tak na úrovní post-
transkripční, prostřednictvím např. metylace DNA, modifika-
ce histonů aj. V poslední době je v tomto ohledu velmi citována 
tzv. holandská hladová zima a její důsledky. V září roku 1944 se 
k Nizozemsku okupovanému Německem blížila válečná fronta 
a na železnici došlo ke stávkám na podporu spojenců. Něm-
ci v odvetě omezili dovoz potravin a Nizozemsko zasáhl hlad, 
známý jako „hladová zima“ či „hongerwinter“. Ten si vyžádal 
asi 10 000 obětí a ve velkých městech klesal denní energetický 
příjem pod 1 000 kilokalorií na osobu. Tato situace trvala až 
do osvobození v květnu 1945. Ženy, které byly během hladové 
zimy těhotné, měly následně děti menšího vzrůstu a mj. také 
častěji s  tzv. „šetřícím metabolismem“, který v  energetickém 
dostatku vede k vyššímu sklonu k obezitě a diabetu. Tyto sklo-

Obr. č. 1: Lázeňský dům Mánes
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ny však měly i děti těchto dětí, hovoří se tak o jakési „genetické 
paměti“, která je dána právě epigenetickými faktory. Pro poslu-
chače náročná, nicméně fascinující přednáška, byla následně 
opakovaně diskutována v kuloárech semináře.

MUDr. Jan Vosáhlo se věnoval problematice diabetu 2. 
typu u dětí. U nás nejsou epidemiologická data zatím k dis-
pozici, nicméně počet těchto dětí zdá se narůstá. Mezi spe-
cifika patří, ve srovnání s typickým diabetes mellitus 1. typu, 
pozdnější záchyt, menší motivace k  léčbě, horší spolupráce 
pacienta a rodiny. Dají se očekávat sdružené potíže, jako hy-
pertenze a dyslipidemie a pediatři se musí připravit na nové 
postupy léčby (PAD, GLP-1), které dosud nevyužívali. Součástí 
přednášky byly i dvě případové studie. Kazuistice (dívce s APS 
II syndromem) věnoval svou přednášku také MUDr. Jaroslav 
Škvor. V lékařském bloku prvního dne semináře zazněly ješ-
tě přednášky o možnostech a podobách edukace diabetiků od 
MUDr. Davida Neumanna, Ph.D. z  Hradce Králové (struk-
turovaná edukace), MUDr. Petry Pelcové Hamzové z léčebny 
Mánes v Karlových Varech (edukace v pubertě a adolescenci).

Sesterský blok otevřel druhý den jednání. Sestry se věno-
valy ponejvíce praktickým aspektům edukace dětí s diabetem 
a  jejich rodičů, nasazení inzulínové pumpy, dietě ve speciál-
ních případech (diabetes a  celiakie) aj. Velký ohlas vzbudily 
zkušenosti Hany Šubrové s  umisťováním dětí s  diabetem do 
mateřských škol v Hradci Králové. Zdá se, že po snížení soci-
álních příspěvku rodičům těchto dětí (dříve do 7 let věku, nyní 
do 4 let) bude tato problematika stále aktuálnější.

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. provedla ve své 
přednášce posluchače velmi širokým tématem obezity v dět-

Obr. č. 2: Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. a Ivana 
Gajová předsedají prvnímu bloku přednášek.
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ském věku − od diagnostiky, vyšetřovacích metod, dědičnosti 
až k prevenci a léčbě těchto dětí.

Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. představil projekt SWEET, 
zaštítěný ISPAD, jež má zajistit standardizaci péče o  dětské 
diabetiky v Evropě vytvořením referenčních center splňujících 
přísné normy péče o  diabetiky. Krom naplnění stanovených 
odborných kritérií bude významnou především vzájemná ko-
munikace těchto center. Podrobnosti o projektu jsou dostupné 
na www.sweet-project.eu

Panelová diskuse odborníků byla věnována indikacím pro 
zahájení a ukončení léčby inzulínovou pumpou, jediný poster 
ukázal pozitivní zkušenosti s vyšetřením glykovaného hemo-
globinu hemoglobinmetrem přímo v diabetologické ordinaci.

Klinická pediatrie
Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al.

Předkládaná monografie širokého kolektivu předních českých odborníků 
byla doslova vyžádána studenty, kterým chyběla moderní učebnice pediatrie 
dostatečného rozsahu v českém jazyce. Jedná se tedy především o studijní 
materiál pro studenty medicíny a lékaře připravující se na atestaci, ale vzhle-
dem k její obsáhlosti a podrobně probraným jednotlivým tématům ji jistě 
ocení i lékaři z pediatrické praxe i jiných specializací, kteří se ve své ambulanci 
setkávají s dětskými pacienty.

Klinická pediatrie navazuje na publikaci Preklinická pediatrie, kterou vy-
dalo nakladatelství Galén v letech 2003 a 2007. Zatímco Preklinická pediatrie 
je zaměřena na vývojové aspekty člověka, preventivní pediatrii a vyšetřovací 
postupy, Klinická pediatrie přináší na svých stránkách podrobný pohled na 
jednotlivé tělní systémy a subspecializace pediatrie. Autoři doporučují využívat 
v přípravě při studiu na státní závěrečné zkoušky i atestaci obě tyto publikace.

V Klinické pediatrii nalezne čtenář podrobné informace v obsáhlých kapito-
lách Fétus a novorozenec, Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin, 
Intenzivní péče, Výživa, Dědičné poruchy metabolismu, Endokrinologie, 
Imunodeficience, Alergická onemocnění, Revmatologie, Nemoci trávicí sou-

stavy, Respirační systém, Kardiovaskulární 
systém, Hematologie, Onkologie, Nefrolo-
gie a urologie a autoři nezapomněli ani na 
Psychiatrické a psychosomatické poruchy 
u dětí. Kniha je doplněna barevnými obráz-
ky, schématy, tabulkami a grafy. Nechybí ani 
seznam zkratek a obsáhlý rejstřík.

(kla)

Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-7262-772-1
1. vydání, 698 stran, vázaná, 195x280 mm 
Doporučená cena: 1 500 Kč

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

Recenze
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Významné odborné organizace

European Association for the Study of Diabetes

Významné odborné organizace v diabetologii

V této rubrice bychom rádi postupně představili vybrané odborné organi-
zace a instituce v diabetologii a příbuzných oborech, které mohou lékařům 
v praxi, ať již diabetologům, internistům nebo praktickým lékařům se zá-
jmem o diabetes, přinášet užitečné informace, kontakty či odbornou nebo 
edukační podporu. Tato rubrika vzniká na základě konkrétního podnětu 
čtenáře a potěší nás, pokud od Vás dostaneme náměty, které společnosti by 
v této rubrice měly být představeny.

Členství v EASD je individuální, v současné době je členem 
společnosti více než 7 000 odborníků ze 110 (i  mimoevrop-
ských) zemí. Vzhledem k rozsahu problematiky diabetologie je 
ustaveno 14 pracovních skupin, které samostatně vyvíjejí od-
bornou činnost a často také organizují pracovní setkání. Mezi 
aktivní patří např. Eye Complication Study Group (EASDec) 
– zprávu o výroční konferenci pravidelně přinášíme i na strán-
kách našeho časopisu, Diabetic Foot Study Group (DFSG), 
Diabetes Education Study Group (DESG) a další.

Časopisem společnosti je Diabetologia, renomované perio-
dikum zaměřené na publikaci výsledků původního klinického 
a experimentálního výzkumu. Vychází 12x ročně v nakladatel-
ství Springer, šéfredaktorem je Juleen Zierath a předplatné je 
součástí členského příspěvku. Pravidelným suplementem jsou 
abstrakta z výroční konference EASD. Na stránkách časopisu 
(www.diabetologia-journal.org) je dostupný text aktuálního 
čísla po dobu 30 dnů a všech čísel starších 12 měsíců.

EASD jde s dobou, takže krom oficiální internetových strá-
nek (www.easd.org) komunikuje také prostřednictvím face-
booku a twitteru.

Karel Vízner

Evropská asociace pro studium diabetu (EASD) byla zalo-
žena v roce 1965 v italském Montecatini. Za svůj cíl si stanovila 
podporu výzkumu a vývoje v oblasti diabetologie a co nejširší 
zpřístupňování poznatků k praktickému využití v medicíně. To 
je standardní cíl, se kterým se setkáváme v preambuli řady lé-
kařských společností a organizací. Jak jej naplňuje EASD? Do-
mnívám se, že EASD rozhodně nepatří mezi organizace, které 
by fungovaly pouze formálně.

Pravděpodobně nejvýznamnějším odborným počinem je 
Výroční konference, na které se v několikadenním odborném 
setkání účastní pravidelně přibližně deset tisíc odborníků. Nej-
bližší výroční konference je plánována do Barcelony na 23.–27. 
září 2013. Jeho satelitem je tradičně i setkání Evropské asociace 
diabetologických sester (FEND) a  konference některých stu-
dijních skupin EASD.

Mezi populární odborné počiny EASD patří také každo-
roční postgraduální studijní programy pro mladé lékaře a vý-
zkumníky. Hlavní kurzy pro rok 2013 budou teprve vypsány 
– informace bude k dispozici na stránkách EASD (www.easd.
org). Nyní jsou již k dispozici informace o Robert Turner Cli-
nical Research Course, který je podporován grantem sanofi-
-aventis, a který se uskuteční 17.–23. března v Oxfordu. Je ur-
čen lékařům do 40 let, pracovním jazykem je angličtina.

Asociace uděluje každoročně několik odborných grantů, 
např. Minkowski Prize. Přihlášky jsou průběžně vyhlašovány 
na stránkách společnosti a držitelé grantů přednášejí své vý-
sledky na výročním zasedání. Pro grantovou činnost má EASD 
ustaven od roku 1999 zvláštní fond – European Foundation for 
the Study of Diabetes, který je řízen zástupci výboru EASD.
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Bohumil Jan Eiselt
(28. 8. 1831–22. 8. 1908)

Kapitoly z historie
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Profesor vnitřního lékařství Bohumil Jan Eiselt patří beze-
sporu k velikánům české medicíny 2. poloviny 19. století.

Narodil se ve východočeské Poličce. Jeho otec Jan Nepo-
muk Eiselt byl lékařem v Poličce a později krajským fysikem 
(v dnešní terminologii – hygienikem) v Táboře, Jičíně a Hradci 
Králové. Kromě toho psal německy vlastivědná a přírodopisná 
pojednání. Historikové se shodují, že lásku k přírodě a pozitiv-
ní vztah k lékařství získal malý Bohumil právě od svého otce. 
Do gymnázia chodil v Jindřichově Hradci a v Jičíně. Medicínu 
studoval na pražské lékařské fakultě, kde byl promován dokto-
rem lékařství a magistrem porodnictví v roce 1855; o rok poz-
ději získal ještě titul doktora chirurgie.

Po promoci nastoupil jako externí preparand na II. lékař-
skou kliniku Všeobecné nemocnice v Praze, kterou tehdy vedl 
známý internista profesor Josef Halla (1814–1887). Po vypuk-
nutí cholerové epidemie byl ustanoven interním preparandem 
s platem 10 zlatých měsíčně a následně asistentem šéfa kliniky. 
V této funkci vystřídal jiného významného internistu profesora 
Vojtěcha Duchka (1824–1882), který odešel do Lvova a poz-
ději se stal nástupcem profesora Josefa Škody (1805–1881) ve 
Vídni. Jako klinický asistent pobíral Bohumil Eiselt 400 zla-
tých ročně (k tomu měl otop, lojové svíčky a stravu zdarma), 
což prý tehdy stačilo k základnímu životnímu minimu. Snídal 
v nemocnici, na oběd chodil do restaurace a večeřel obvykle 
mléko s chlebem.

Při práci v nemocnici se nakazil skvrnitým tyfem, ale tehdy 
vážné onemocnění šťastně překonal (je třeba si uvědomit, že 
v době cholerové a tyfové epidemie v této nemocnici zemře-
lo na nákazu 6 lékařů z 20). Jeho představený, profesor Halla, 
redigoval známý časopis „Prager Vierteljahrschrifte für prak-
tische Heilkunde“ a  Eiselta si vybral jako spolupracovníka. 
Ten si touto činností značně rozšířil svůj medicínský obzor. 
Ve volných chvílích ještě pracoval v  zoochemickém ústavu 
profesora Lercha, kde se zdokonaloval zejména v chemických 
dovednostech.

V roce 1857 absolvoval dvouměsíční studijní cestu do Ně-
mecka a  do Paříže, později ještě do Londýna a  Edinburghu. 
Zajímal se zejména o dnu a skvrnitý tyfus, ale na mnoho vhod-
ných případů nenarazil. Navštívil i  slavného lékaře Rudolfa 
Virchowa (1821–1902) v  Berlíně a  Johanna Friedricha Au-
gusta von Esmarcha (1823–1908) v Kielu. Zejména s Vircho-
wem navázal přátelské vztahy a  připomínal, že Virchow měl 
slovanské předky, protože pocházel z pomořanské rodiny, jejíž 
původní jméno bylo Vrchov.

V  roce 1861 se Eiselt habilitoval na docenta ze speciální 
patologie (zajímavé je, že náplní jeho habilitační práce bylo 
sledování a  laboratorní vyšetření jednoho diabetika), o  dva 
roky později pak z auskultace, perkuse a diagnostiky prsních 
chorob. Stal se také lékařem ve vychovatelně pro nalezené 

děti v Řepích – k zajímavostem patří, že ve stejné době půso-
bil v této církevní instituci legendární lupič Václav Babinský 
(1796–1879), který byl z doživotního vězení na Špilberku omi-
lostněn a vykonával v  tomto ústavu funkci zahradníka a po-
mocníka při ošetřování nemocných chovanců.

Léčil zde děti nemocné „egyptskou oční nemocí“ (tracho-
mem) a  sám trachomem onemocněl. Byl přesvědčen, že se 
nenakazil přímým kontaktem a  tak po poradě s  vynikajícím 
českým přírodovědcem Janem Evangelistou Purkyně (1787–
1869) zkoumal vzduch pomocí aeroskopu vlastní konstrukce. 
Ve vzduchu tady objevil značné množství „hnisavých buněk“ 
a tím prokázal, že se trachom může šířit i bez přímého kontaktu 
s nemocným, jen infikovaným vzduchem. Zprávu o těchto zjiš-
těních publikoval v lékařském časopisu vycházejícím ve Vídni.

Významná byla také pedagogická práce Bohumila Eisel-
ta. Přednášet začal již v roce 1861. Protože mu ve Všeobecné 
nemocnici nebyl povolen pedagogický přístup k nemocným, 
vodil své posluchače do nemocnice Milosrdných sester Pod 
Petřínem a do nalezince v Karlíně, kde byl značný výskyt dět-
ských infekčních nemocí. O rok později již přednášel i ve vo-
jenské nemocnici na Karlově náměstí. Za další rok, po smrti 
Josefa Jana Čejky (1812–1862), se stal primářem oddělení pro 
nemoci prsní a převzal po něm i povinnost přednášet německy 
o poklepu, poslechu a diagnostice prsních nemocí. Současně 
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Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

však tentýž předmět přednášel česky a byl jedním z velmi mála 
učitelů na lékařské fakultě, který přednášel v rodném jazyce.

Jak uvádí V. Jirásek ve své historické studii o  Bohumilu 
Eiseltovi na internetových stránkách I. interní kliniky LF UK 
Praha, své vysoké vlastenecké cítění projevil Eiselt v roce 1864, 
kdy obdržel na návrh Viléma Dušana Lambla (1824–1895), 
českého profesora patologické anatomie na univerzitě v  rus-
kém Charkově, nabídku na místo profesora vnitřního lékař-
ství na této univerzitě. Eiselt se o  tom, zda má tuto nabídku 
přijmout, radil s  již zmíněnými Vojtěchem Duchkem, Janem 
Evangelistou Purkyně a slavným českým patologickým anato-
mem Karlem Rokytanským (1804–1878). Duchek mu řekl: 
„Jen jednou v životě vyhrajete velký los.“, naproti tomu Purkyně 
mu radil opačně: „Máte-li odvahu, zůstaňte zde“. O tom, že na-
konec zůstal v Praze a mohl dále povznášet českou lékařskou 
vědu, nakonec rozhodl úpěnlivý dopis 84 posluchačů pražské 
lékařské fakulty.

V  roce 1866 byl Bohumil Eiselt jmenován mimořádným 
profesorem kliniky nemocí prsních. O  jeho přednášky byl 
mezi posluchači mimořádný zájem – Eiselt vodil své studenty 
na pitvy, ročně jim demonstroval asi 400 nemocných, dbal na 
to, aby ovládali nejen fyzikální, ale i chemické a mikroskopic-
ké vyšetřování. Učitelem na lékařské fakultě byl těžko uvěřitel-
ných 45 let. V roce 1871 podal Eiselt žádost, aby na klinice pro 
nemoci prsní mohly být přednášky v české řeči rozšířeny na 
celé vnitřní lékařství. Ministerstvo vyučování s tímto návrhem 
souhlasilo a  následně i  císař František Josef I. (1830–1916) 
potvrdil Eiselta v učitelském úřadu, čímž byla fakticky konsti-
tuována I. česká lékařská klinika. Určitou kuriozitu představuje 
fakt, že proti zřízení české kliniky byl zpočátku již zmiňovaný 
slavný lékař Karel Rokytanský ve funkci referenta pro lékařské 
fakulty na ministerstvu vyučování.

Po odchodu profesora Antona Jaksche (1810–1887) do 
důchodu byl Bohumil Eiselt v  roce 1881 jmenován řádným 
profesorem a  přednostou I. interní kliniky (v  níž se změnila 
původní I. česká lékařská klinika). Tuto funkci vykonával Eiselt 
po dobu 21 let, přičemž začínal ve velmi skromných poměrech 
(celý jím převzatý inventář prý byl v jedné krabici od cigaret). 
Po dlouhou dobu bydlely opatrovnice na pokoji spolu s  ne-

mocnými a Eiseltovi dalo mnoho námahy, aby pro ně vymohl 
nejprve alespoň závěs před jejich postelí a později samostatný 
pokoj. Jeho asistenty byli nejprve Karel Schmöger a po něm 
pozdější slavní čeští profesoři a  přednostové klinik Emerich 
Maixner (1847–1920) a Josef Thomayer (1853–1927). Maix-
ner pak po Eiseltově odchodu na odpočinek po něm převzal 
řízení I. interní kliniky, zatímco Thomayer se po Maixnerovi 
ujal řízení II. interní kliniky.

Ve své vědecké práci věnoval Eiselt značnou pozornost in-
fekčním chorobám, o čemž svědčí jeho monografie „Rozpravy 
o nemocech sdělných“ z roku 1904. O čtyři roky později vyšla 
jeho kniha „O  vzniku a  začátcích české lékařské kliniky“. Be-
zesporu jeho největší zásluhou je vydání „Odborné patologie 
a terapie“, do jejíž přípravy zapojil řadu českých významných 
lékařů (jejích 5 dílů vycházelo postupně v letech 1878–1889, 6. 
díl již zůstal nedokončen).

Zcela mimořádné jsou také zásluhy Bohumila Eiselta 
o založení „Spolku lékařů českých“. První návrh podal Purky-
němu v  roce 1860 a  hned také spolu s  Eduardem Grégrem 
(1827–1907), docentem lékařské fyziky, poslancem a  redak-
torem Národních listů, zpracoval návrh jeho stanov. Zpočát-
ku byl o jeho založení mezi českými lékaři malý zájem, uspěl 
až druhý návrh. Spolek byl založen v roce 1862, jeho prvním 
předsedou byl zvolen Jan Evangelista Purkyně a Bohumil Eiselt 
se stal jeho prvním sekretářem. V roce 1861 se Eiselt zasloužil 
významně také o založení „Časopisu lékařů českých“, v němž 
od počátku vykonával namáhavou práci vědeckého redakto-
ra (je třeba si uvědomit, že tehdy téměř neexistovala česká lé-
kařská terminologie). Velké zásluhy měl také o svolání Sjezdu 
lékařů a přírodozpytců v Praze (I. sjezd se konal v roce 1879). 
Předsedou II. sjezdu v roce 1882 (za účasti ruských, polských 
a jihoslovanských vědců) byl zvolen právě Bohumil Eiselt, kte-
rý položil pevné základy českému internímu lékařství.
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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,
po třech číslech našeho NEWSLETTERU, 

kde jsme se věnovali ucelené problematice pro-
vozu ordinace v právní formě fyzické a právnické 
osoby, nyní dáváme opět prostor Vašim dota-
zům z praxe a odpovědím na ně.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Problematika záměny léků – jde o situaci, 
kdy lékárník rozhodne o záměně originálního 
léčiva za generikum, po čemž následují potíže 
pacienta, pro něž pacient buď léky vysadí, 
aniž informuje lékaře, nebo žádá v lékárně  
o výměnu za původně předepsaný originální 
lék a následně je lékárníkem odmítnut. 

Je v našem právním řádu řešena odpo-
vědnost za možné zhoršení zdravotního 
stavu pacienta v takovém případě? Jednak 
obecně a jednak ve vztahu k jednání lékár-
níka v uvedeném případě?

Oblast výdeje léčivých přípravků je co do 
pravidel pro postup lékárníků komplexně upra-
vena v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
(zejména v § 83) a v jeho prováděcí vyhlášce 
č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bliž-
ších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních, dalších provozovatelů 
a zařízení vydávajících léčivé přípravky (zejména 
v §§ 10–12). Částečně je tato problematika upra-
vena i v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz 
§ 32 odst. 2). V souladu s těmito předpisy připadá 
v úvahu záměna léčivého přípravku oproti léka-
řem předepsanému léčivému přípravku v zásadě 
v následujících případech a za těchto podmínek, 
které musí být splněny kumulativně:

-  předepisující lékař na receptu záměnu při-
pustí (nevyznačí, že záměna není přípustná),

-  pacient s tím souhlasí, nebo o záměnu sám 
požádá (např. kvůli nižšímu doplatku),

-  jiný léčivý přípravek je shodný s předepsa-
ným léčivým přípravkem z hlediska účinnosti 
a bezpečnosti,

-  jiný léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou 
látku, se stejnou cestou podání a je ve stejné 
lékové formě.

Lékárník může záměnu provést i v případech, 
kdy v lékárně předepsaný léčivý přípravek není 
k dispozici, ale jeho okamžité vydání je s ohledem 
na zdravotní stav pacienta nezbytné a jiný léčivý 
přípravek obsahuje stejnou léčivou látku, se stejnou 
cestou podání a ve stejné lékové formě a pacient 
s tím vysloví souhlas. Záměna je konečně možná 
i tehdy, pokud jiný léčivý přípravek obsahuje jinou 
léčivou látku s obdobnými léčivými účinky, nebo 
v jiné lékové formě, avšak pacient se záměnou 
souhlasí a záměnu odsouhlasí i předepisující lékař.

Co se týká odpovědnosti za situace, kdy v sou-
vislosti s podáním léčivého přípravku dojde k nežá-
doucí události, například v podobě zhoršení zdravot-
ního stavu pacienta či poškození jeho zdraví, tato již 
takto komplexním způsobem upravena není a pro její 
správné pochopení musíme pracovat jak se zákonem 
o léčivech, tak dále se zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich posky-
tování (zákon o zdravotních službách) jakož i s obec-
nou úpravou provedenou v občanském zákoníku 
a dalšími souvisejícími předpisy.

Zaměříme-li se na otázku odpovědnosti lékaře 
či lékárníka v situaci uvedené v dotazu, lze uvažo-
vat v zásadě o 2 základních typech odpovědnosti, 
které se dále mohou dělit v závislosti na skutko-
vých okolnostech konkrétního případu.
Lékař i lékárník postupují lege artis:

Předně jde o situaci, kdy předepisující lékař 
i vydávající lékárník postupují prokazatelně plně 
v souladu se zákonem a s principy lege artis,  
tedy lékař předepíše správný léčivý přípravek 
a nepřipustí záměnu, či záměnu připustí a lékárník  
za splnění podmínek v ust. § 11 vyhlášky 
č. 84/2008 Sb. vydá jiný léčivý přípravek, který plně 
odpovídá přípravku předepsanému. Pokud v tako-
vém případě následuje u pacienta nežádoucí udá- 
lost, připadá v úvahu odpovědnost těchto subjektů:

-  Odpovědnost lékaře – pokud předepsal lé- 
čivý přípravek a ten byl také lékárníkem paci-
entovi vydán – odpovídá za škodu lékař, a to 
zpravidla podle ust. § 421a občanského záko-
níku, tedy bez ohledu na zavinění, odpověd-
nosti se tak nelze zprostit. Jedná se o škodu, 
jejíž příčina je v povaze věci (zde léčivého 
přípravku) použitého při plnění závazku (zde 
poskytnutí zdravotní služby pacientovi).

-  Odpovědnost lékárníka – jeho odpovědnost 
v tomto případě v obecné rovině neodvozu-
jeme. I v situacích, kdy lékárník, v souladu 
s postupem lékaře, který záměnu nevyloučil, 
či jí schválil, léčivý přípravek zamění (ale je 
zachována stejná účinná látka apod.), není na 
místě jeho odpovědnost. Výjimkou by mohla 
být situace, kdy by újma byla způsobena 
výlučně jinou než účinnou látkou, přítomnou 
v zaměněném přípravku – pak by bylo lze uva-
žovat, že to byl právě lékárník, který svým roz-
hodnutím (byť v souladu s povolením lékaře) 
následek způsobil, stalo se tak při poskyto-
vání zdravotních služeb a tudíž je na místě 
i jeho odpovědnost ve smyslu ust. § 421a 
občanského zákoníku. Závěr však bude vždy 
záviset na výsledku dokazování stran sku-
tečné příčiny vzniku újmy na straně pacienta. 
Navíc v této situaci je zcela jistě částečně 
odpovědný i lékař, který záměnu připustil. 

-  Odpovědnost výrobce – jde o odpovědnost za 
vadu výrobku (je-li lék skutečně vadný – napří-
klad celá šarže), úprava vychází ze zákona 
č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způ-
sobenou vadou výrobku, odpovědnosti se lze 
zprostit jen z důvodů uvedených v příslušném 
zákonu (např. lék nebyl určen pro prodej apod.). 

-  Odpovědnost držitele rozhodnutí o regi- 
straci léčivého přípravku – jedná-li se o nežá-
doucí účinek neuvedený v souhrnu informací 
o přípravku, jde o tzv. odpovědnost objektivní, 
které se nelze nijak zprostit; pokud jde o úči-
nek předvídaný, v souhrnu informací uvedený, 
odpovídá držitel rozhodnutí jen tehdy, pro-
káže-li se, že škodu zavinil (i nedbalostí).

Je pak na poškozeném, proti komu bude 
náhradu škody uplatňovat, jednodušší postup je vždy 
tam, kdy odpovědný subjekt odpovídá tzv. objek-
tivně, tedy kdy se odpovědnosti nemůže zprostit.

Lékař nebo lékárník postupovali non lege artis:
-  Odpovědnost lékaře – pokud lékař při pře-

depisování léčivého přípravku pochybil, tedy 
postupoval non lege artis a vzniklá újma 
nemá původ v povaze léčivého přípravku 
jako takového, ale právě v aplikaci nespráv-
ného přípravku, odpovídá plně lékař, avšak 
jeho odpovědnost není objektivní, tedy bez 
ohledu na zavinění, nýbrž předmětem zkou-
mání při případném soudním řízení bude exi-
stence lékařova zavinění (úmysl či nedbalost).

-  Odpovědnost lékárníka – vydá-li lékár-
ník lékařem předepsaný přípravek (i za 
situace popsané v předchozí odrážce), za 
vzniklou újmu pacienta odpovídá primárně 
lékař. U lékárníka však lze v takovém pří-
padě rovněž dovodit odpovědnost, a to 
z důvodu porušení povinnosti konzultovat 
nesoulad diagnózy uvedené na předpisu 
a indikace předepsaného léčivého přípravku 
s lékařem (viz ust. § 10 odst. 3 vyhlášky 
č. 84/2008 Sb.). Pokud však lékárník léčivý 
přípravek předepsaný lékařem zamění, při-
čemž nedodrží pravidla stanovené v zákoně 
o léčivech či jinak pochybí (jiná účinná látka 
apod.), je na místě jeho plná odpovědnost,  
a to opět nikoli odpovědnost objektivní, nýbrž 
obecná, kdy je třeba prokázat jeho zavinění 
v podobě úmyslu či nedbalosti. Myslitelná 
je i situace, kdy lékařem nesprávně přede-
psaný léčivý přípravek zamění lékárník za 
jiný přípravek, který je ve vztahu k přede-
psanému naprosto zaměnitelný v souladu 
se zákonem o léčivech – pak se domníváme, 
že opět bude v první řadě odpovídat lékař, 
který postupoval non lege artis, avšak vedle 
něj, pro nedodržení povinnosti konzultovat 
nesoulad diagnózy a indikace léčivého pří-
pravku, i lékárník.

Ve smyslu výše uvedeného tedy lze shrnout, 
že náš právní řád je vůči všem „profesionálům“ 
a tedy i vůči lékařům, kteří při poskytování zdravot-
ních služeb používají přístroje, nástroje a jiné věci 
(kam patří i léčivé přípravky), přísný, neboť zakot-
vuje objektivní odpovědnost i za škodu mající svůj 
původ v povaze použitého léčivého přípravku, které 
se de facto nelze zprostit. V této souvislosti pak již 
nehraje roli fakt, zda pacient v případě nežádoucího 
účinku neinformoval svého lékaře či lékárníka, nebo 
požadoval po lékárníkovi změnu léčivého přípravku 
zpět dle původního předpisu (tam se domníváme, 
že lékárník by jej měl v každém případě odkázat 
zpět na ošetřujícího lékaře, aby vystavil nový před-
pis na odpovídající léčivý přípravek).

UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si opakovaně upozornit, že již zbý-
vají pouze necelé 3 měsíce do konce vypršení lhůty, 
do které je možné doručit žádost o přeregistraci 
zdravotnického zařízení na příslušný krajský úřad!

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5
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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,
v aktuálním NEWSLETTERU dáme prostor 

Vašim dotazům, které se týkají problematiky 
regulačních poplatků u specialisty a povinnosti 
vydávání lékařské zprávy pacientovi pro potřeby 
praktického lékaře.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Platí těhotné ženy regulační poplatek 
u specialisty – diabetologa? Je rozdíl mezi 
tím, zda již diabetes mellitus pacientka měla, 
nebo ho dostala až v těhotenství?

Problematika placení regulačních poplatků 
je soustředěna v ust. § 16a a § 16b zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Z obecné povinnosti platit zdravotnické poplatky 
ve výši 30,- Kč stanovené v ust. § 16a odst 1 
písm. a) zákona platí řada výjimek. Výjimka týka-
jící se těhotných žen je upravena v ust. § 16a 
odst. 3 písm. b) zákona, kde se stanoví, že regu-
lační poplatek se neplatí, jde-li o dispenzární 
péči poskytovanou osobám uvedeným v ust. 
§ 31 odst. 1 pím. b) a d) zákona, tedy mimo jiné 
těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství. 
Toto ustanovení je však třeba vykládat nejen 
prostým jazykovým výkladem textu zákona, ale 
rovněž v souvislosti se smyslem ustanovení § 31 
odst. 1 písm. a) zákona, na který je ve výjimce 
odkazováno. Jedná se o ustanovení upravu-
jící výčet skupin osob, kterým je v souvislosti s 
jejich „zvláštním (zdravotním) stavem“ poskyto-
vána dispenzární péče jako součást péče hra-
zené. U těhotných žen je to od zjištění těhoten-
ství dispenzární péče u dispenzarizujícího lékaře 
– gynekologa. Nejedná se tedy o veškerou dis-
penzární péči v rámci jiných oborů, poskytova-
nou průběžně před i po těhotenství (zde napří-
klad u diabetologa), která je ženám s ohledem 
na jejich zdravotní stav poskytována, ale právě 
a pouze o dispenzární péči vyvolanou těhoten-
stvím, poskytovanou u poskytovatele zdravot-
ních služeb – gynekologa. V tomto smyslu je 
tedy třeba učinit závěr, že je-li těhotná žena 
současně dispenzarizována u svého diabe-
tologa, neplatí pro ni po dobu těhotenství 
výjimka platit regulační poplatky svému dia-
betologovi, této povinnosti je zproštěna jen 
u svého gynekologa v souvislosti s poskytová-
ním dispenzární péče pro její těhotenství.

Výjimkou je situace, kdy je žena svým gyne-
kologem předána do péče jinému specialistovi, 
zde diabetologovi, je-li důvodem dispenzarizace 
těhotenský diabetes mellitus, jako komplikace 
těhotenství. V takovém případě se tedy regu-
lační poplatek rovněž neplatí. V podrobnostech 
lze odkázat na metodiku Ministerstva zdravot-
nictví ČR dostupnou na http://www.mzcr.cz/
Odbornik/dokumenty/metodicky-pokyn-zneni-
-platne-od-112012_5740_1197_3.html, která  

dává lékařům podrobný návod jak k vybírání 
regulačních poplatků přistupovat.

Je povinností lékaře specialisty (diabe-
tologa) zasílat praktickému lékaři po každé 
návštěvě jeho pacienta informaci o vyšetření 
(či pacientovi zprávu případně vždy předat, ať 
ji donese svému praktickému lékaři)?

Ano, taková povinnost je v našem práv-
ním řádu stanovena v rámci komplexní úpravy 
zdravotních služeb provedené novým zákonem 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra-
votních službách)(dále jen „zákon“). Jedná se 
o jednu z povinností uvedených v ust. § 45 
zákona, konkrétně v ust. § 45 odst. 2 písm. f) 
zákona, které říká, že každý poskytovatel zdra-
votních služeb – tedy i specialista diabetolog – 
je povinen předat zprávu o poskytnutých zdra-
votních službách registrujícímu poskytovateli 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 
je-li mu tento poskytovatel znám, a na vyžá-
dání též poskytovateli zdravotnické záchranné 
služby nebo pacientovi. Z tohoto ustanovení 
tak lze odvodit, že specialista by měl pokaždé, 
když poskytne zdravotní služby svému paci-
entovi – diabetikovi, zpracovat a předat lékař-
skou zprávu registrujícímu praktickému lékaři. 
Tato povinnost je stanovena s podmínkou, že 
je specialistovi osoba příslušného praktického 
lékaře známa. A opačně tedy platí, že povinnost 
předat zprávu praktickému lékaři není jen tehdy, 
kdy je specialista v případě potřeby schopen 
prokázat, že mu praktický lékař pacienta znám 
nebyl. To může být prokázáno například zápi-
sem ve zdravotnické dokumentaci o tom, že se 
na jméno a pracoviště praktického lékaře paci-
enta zeptal a tento mu tuto informaci odepřel 
či jí nebyl schopen poskytnout, případně pro-
hlášením pacienta v tomto smyslu. Pokud však 
lze ze všeho seznat, že specialista s praktickým 
lékařem ohledně příslušného pacienta komu-
nikuje, je třeba příslušnou povinnost důsledně 
plnit. Nový zákon totiž každou povinnost dopl-
nil i sankcí za její neplnění. Pokud tedy lékař – 
specialista zprávu o poskytnutých zdravotních 
službách registrujícímu praktickému lékaři 
nepředá, dopouští se správního deliktu dle ust. 
§ 117 odst. 1 písm. t) zákona, za který mu může 
být podle ust. § 117 odst. 4 písm. e) zákona 
uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. 

Co se týká termínu „předat zprávu“  
– k tomu lze uvést, že lékař svou povinnost 
splní až tím, že se požadovaná zpráva skutečně 
dostane do rukou registrujícího praktického 
lékaře. Vedle osobního předání tak připadá v 
úvahu zaslání poštovní přepravou, datovou 
schránkou, naproti tomu předání prostřednic-
tvím pacienta (se žádostí, aby zprávu svému 
praktickému lékaři donesl) již nelze hodnotit 
jako způsob, kterým je povinnost lékaře s jis-

totou splněna, neboť nelze vyloučit situaci, kdy 
pacient tuto prosbu lékaře, ať už vědomě, či 
opomenutím, nesplní. Na lékaře přitom dopadá 
rovněž povinnost zachovat lékařské tajemství, 
neboť lékařská zpráva obsahuje citlivé údaje 
chráněné zákonem. Proto například prosté 
zaslání e-mailem bez jakéhokoliv zabezpečení 
obsahu zprávy (například uzamčením přílohy) 
nelze doporučit. 

Příslušná problematika je v současné 
době vnímána jako konfliktní, proto je jednou 
z oblastí, která by měla být předmětem příští 
rozsáhlejší novelizace zákona.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali za Vaši účast na 
workshopech, které se uskutečnily ve dnech 
2. 11. 2012 v Olomouci a 10. 11. 2012 v Podě-
bradech. Na základě velice podnětné diskuze 
a Vašeho zájmu připravujeme navazující spe-
cializované workshopy, které budou věnovány 
detailněji ekonomické a právní problematice 
provozu privátních diabetologických ambu-
lancí, otázce regulací, aplikace nové zdra-
votnické legislativy a konkrétním problémům  
z Vaší praxe. 

Naše veliké poděkování patří paní Prof. 
MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. za poskyt-
nutí možnosti se aktivně podílet na workshopu 
v rámci 18. Postgraduálního diabetologického 
semináře.

WORKSHOP OSAD

Dovolujeme si Vás informovat, že Občan-
ské sdružení ambulantních diabetologů při-
pravuje tradiční podzimní workshop, který se 
uskuteční ve dnech 23. – 24. 11. 2012 v hotelu 
Globus v Praze a na který jste srdečně zváni. 
Podrobnější informace získáte na www.osad.cz.

UPOZORNĚNÍ - PŘEREGISTRACE

Dovolujeme si upozornit, že již zbývají 
pouze necelé 2 měsíce do konce vypršení 
lhůty (31. 12. 2012), do které je možné doru-
čit žádost o přeregistraci zdravotnického 
zařízení na příslušný krajský úřad. Žádosti 
Vám jsou k dispozici ke stažení na webových 
stránkách příslušných krajských úřadů, jejich 
vyplnění je otázkou pouze několika minut.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5
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